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วธีิการสรุปยอด

วธีิการยกเลิกรายการ

วธีิการใส่ม้วนสลิป

วธีิการพมิพส์ลิปซาํสรุปยอด

วธีิการทาํรายการผ่อนชาํระ

วธีิการตรวจสอบ e-Slip (Verify e-Slip)

Response / Error Code ทพีบบ่อยและแนวทางการแก้ไข

NOTE: กรณีเครือง EDC ไม่จับสัญญาณ GPRS, เครอืง EDC ทํารายการไม่ได้, เครืองค้าง, หน้าจอค้าง ให้ทําการ 

restart เครือง EDC 
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. วิธีการสรุปยอด 

 
 

 

  

1. หนา้จอปกติ เลือก “การสรุปยอด” 2. ใส่รหสั ‘000000’ แลว้กด “ตกลง” 3. เลือก “All” และ กด “สรุปยอด” 

4. กด “ตกลง” เพอืยืนยนัการ

สรุปยอด 

5. เครืองกาํลงัพิมพส์ลิปรายการ

สรุปยอด 

6. สรุปยอดสาํเรจ็ 
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2. วิธีการยกเลิกรายการ  

  

2. ใส่รหสัผา่น “การยกเลิกรายการ” 

แลว้กด ตกลง 

1. หนา้จอปกติ เลือก “ยกเลิก

รายการ” 

3. ใส่ Trace No. โดยดจูากสลิป 

แลว้กด ตกลง 

5. หนา้จอแสดงรายละเอียดรายการ 

ทตีอ้งการ void แลว้กด “ตกลง” 

6. ดาํเนินการขอยกเลิกรายการ 

7. ยกเลิกรายการสาํเรจ็ เครืองพิมพ ์

สลิปยกเลิกรายการ 

4. ตวัอย่างเลข Trace บนสลิป  
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3.วิธีการใส่ม้วนสลิป 
 

 

  

1.เปิดฝาครอบ ดา้นบนของเครือง EDC 3.ใส่มว้นกระดาษ 

4. ปิดฝาครอบ 5. สลิปพรอ้มใชง้าน 6. ทดสอบโดย กดเมน ูพิมพซ์าํ 

2.ดงึฝาครอบ ตามรูป 
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4. วิธีการพิมพส์ลิปสรุปยอดอีกครัง 
  

1. หนา้จอปกติ เลือก “รายงานรวม” 2. เลือก “รายงานรวม” 

4. เลือก “พิมพซ์าํรายการสรุป

ยอดล่าสุด” 

3. หนา้รายงานรวม กดไอคอน 3 จดุ 

มมุบนขวา 

5.เครอืงกาํลงัพิมพซ์าํสลิปสรุปยอด 6. พิมพเ์สรจ็ กลบัสู่หนา้หลกั 
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5. วิธีการทาํรายการผ่อนชาํระ 
  

2. เลือก  “KBANK” 3. เลือก “รา้นคา้จ่ายดอกเบีย” 

4. รูดบตัรหรือเสียบบตัร 

. หนา้จอปกติ เลือก “การผ่อน

ชาํระ” 

5.เลือกประเภท  “สินคา้ทวัไป” 

หรอื “สินคา้โปรโมชนั” 

- ใส่จาํนวนเดือน,ใส่จาํนวนเงนิ 

แลว้ กด “ตกลง” 

7. รายการอนมุตัิ ใหผู้ถ้ือบตัรเซ็น 

ทหีนา้จอเครือง แลว้กด “ตกลง” 

. กรณีต่อ PINPAD ใหเ้ซ็นบน 

PINPAD แลว้กด “Enter” 

6.  ใส่ Reference 1, 2   

หรอืไม่ใส่ก็ได ้แลว้กด “ตกลง” 

9. เครืองพมิพส์ลิปรายการขาย

สาํเรจ็ ดงึบตัรออกจากตวัเครือง 
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. วิธีการตรวจสอบ e-Slip (Verify e-Slip) 
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7. Response / Error Code ทพีบบ่อยและแนวทางการแก้ไข 
 

 

Response Code/Error Code ทีแสดงบนหน้าจอ EDC 
แนวทางการแก้ไข 

ภาษาอังกฤษ [ENG] ภาษาไทย [TH] 

"01" "REFER TO CARD ISSUER" / "01" PLS CALL BANK. ติดต่อธนาคารผูอ้อกบตัร-01 ไม่สามารถทาํรายการได ้แนะนาํผูช้าํระติดต่อธนาคารผูอ้อกบตัร 

"02" "REFER TO CARD ISSUER   SPECIAL CONDITION". ติดต่อธนาคารผูอ้อกบตัร-02 ไม่สามารถทาํรายการได ้แนะนาํผูช้าํระตดิต่อธนาคารผูอ้อกบตัร 

"03" "INVALID MERCHANT". รหสัรา้นคา้ผิด-03 ไม่สามารถทาํรายการได ้กรุณาติดต่อธนาคารเพอืสอบถามขอ้มลูบริการ โดยดูช่องทางติดต่อทสีติกเกอรข์า้งเครอืง 

"04" "PICK UP CARD". รายการไมอ่นมุติั-04 ไม่สามารถทาํรายการได ้แนะนาํผูช้าํระตดิต่อธนาคารผูอ้อกบตัร 

"05" "DO NOT HONOUR". รายการไมอ่นมุติั-05 ไม่สามารถทาํรายการได ้แนะนาํผูช้าํระตดิต่อธนาคารผูอ้อกบตัร 

"12" "INVALID TRANSACTION". รายการไมถ่กูตอ้ง-12 แนะนาํผูช้าํระเปลยีนบตัรทาํรายการใหมห่รือติดต่อธนาคารเพอืสอบถามขอ้มลูบรกิารตามช่องทางติดต่อทีสติกเกอรข์า้งเครอืง 

"13" "INVALID AMOUNT". จาํนวนเงินผิด-13 จาํนวนเงินไม่ถกูตอ้ง กรุณาตรวจสอบแลว้ระบจุาํนวนเงินใหม ่

"14" "INVALID CARD NUMBER". หมายเลขบตัรไม่ถกูตอ้ง-14 เปลยีนบตัรเพอืทาํรายการใหม่ หากไม่สาํเรจ็ แนะนาํผูช้าํระติดต่อธนาคารเจา้ของบตัร 

"19" "RE-ENTER TRANSACTION". กรุณาทาํรายการใหม-่19 ปิด-เปิดเครอืงแลว้ทาํรายการใหม่ หากไมส่าํเรจ็ แนะนาํผูช้าํระติดต่อธนาคารเจา้ของบตัร 

"21" "CARD NOT INITIALIZED". ไม่พบรายการ-21 เปลยีนบตัรเพอืทาํรายการใหม่ หากไม่สาํเรจ็ แนะนาํผูช้าํระติดต่อธนาคารเจา้ของบตัร 

"25" "TID NOT FOUND". หมายเลขเครืองผิด-25 กรุณาติดต่อธนาคารเพอืแจง้ปัญหาการใชง้านเครอืง โดยดชู่องทางติดต่อทีสติกเกอรข์า้งเครอืง  

"30" "FORMAT ERROR". รูปแบบของขอ้มลูไม่ถกูตอ้ง-30 กรุณาติดต่อธนาคารเพอืแจง้ปัญหาการใชง้านเครอืง โดยดชู่องทางติดต่อทีสติกเกอรข์า้งเครอืง  

"31" "BANK NOT SUPPORTED". หมายเลขบตัรผิด-31 ไม่สามารถทาํรายการได ้แนะนาํผูช้าํระตดิต่อธนาคารผูอ้อกบตัร 

"41" "LOST CARD". บตัรมีการแจง้หาย-41 ไม่สามารถทาํรายการได ้แนะนาํผูช้าํระตดิต่อธนาคารผูอ้อกบตัร 

"51" "NOT SUFFICIENT FUNDS"/"51" "DECLINED". รายการไมอ่นมุติั-51 ไม่สามารถทาํรายการได ้แนะนาํผูช้าํระตดิต่อธนาคารผูอ้อกบตัร 

"55" "INCORRECT PIN". รหสับตัรผิด-55 ไม่สามารถทาํรายการได ้แนะนาํผูช้าํระตดิต่อธนาคารผูอ้อกบตัร 

"58" "TRANSACTION NOT PERMITTED ON TERMINAL". ติดต่อธนาคาร-58 กรุณาติดต่อธนาคารเพอืแจง้ปัญหาการใชง้านเครอืง โดยดชู่องทางติดต่อทีสติกเกอรข์า้งเครอืง  

"96" "SYSTEM ERROR". ระบบขดัขอ้ง-96 ทาํรายการใหม่อีกครงั หรือเปลียนบตัรแลว้ทาํรายการใหม ่หากไม่สาํเรจ็แนะนาํผูช้าํระติดต่อธนาคารเจา้ของบตัร 

"98" Please Settlement กรุณาสรุปยอด-98 คณุยงัไมไ่ดท้าํรายการสรุปยอด กรุณาสรุปยอดแลว้ทาํรายการใหม ่

"L2" Invalid product code. สนิคา้ไม่ถกูตอ้ง-L2 ทาํรายการใหม่อีกครงั หากไมส่าํเรจ็กรุณาติดต่อธนาคารเพอืแจง้ปัญหาการใชง้านเครอืง โดยดูช่องทางติดต่อทีสติกเกอรข์า้งเครอืง  

Waiting for payment Waiting for payment พบปัญหา QR code ใหต้รวจ e-Slip ของผูช้าํระ หากรายการถกูตอ้งและรา้นคา้สรุปยอดก่อน5 ทุ่มเงินจะเขา้ไม่เกินเทยีงคืนวนัถดัไป 

Tamper / Irruption (Security)  Tamper / Irruption (Security)  พบปัญหาทีเครือง EDC กรุณาติดต่อธนาคารเพอืแจง้ปัญหาการใชง้านเครอืง โดยดชู่องทางติดต่อทสีติกเอรข์า้งเครอืง 


