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วธิแีกไ้ขเบือ้งตน้ กรณีสง่รายการขายจาก POS 
มายงั EDC ไมไ่ด้

วธิแีกไ้ขเบือ้งตน้ กรณีสง่รายการขายจาก POS 
ได ้แต ่EDC ท ารายการไมส่ าเร็จ

วธิแีกไ้ขเบือ้งตน้ กรณีเครือ่ง EDC ดบั
(ไฟไมต่ดิ)

วธิกีารตรวจสอบยอดขาย

วธิกีารยกเลกิการขาย (Void)

วธิกีารตรวจสอบ e-slip (verify e-slip)

Response/ Error Code ทีพ่บบอ่ยและแนวทางแกไ้ข

NOTE: กรณีเครือ่ง EDC ไมจั่บสญัญาณ GPRS หรอื LAN, เครือ่ง EDC ท ารายการไมไ่ด,้ เครือ่งคา้ง, หนา้จอคา้ง 

ใหท้ าการ Restart เครือ่ง EDC 
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ข ัน้ตอนที ่1 ท ำกำร Test Sync และ ทดสอบสง่รำยกำรขำยจำก POS มำยงั EDC อกีคร ัง้ 

 

 

 

 

 

 

 

ข ัน้ตอนที ่2 ถำ้ข ัน้ตอนที ่1 ไมส่ ำเร็จท ำกำร Restart Application บน EDC ตำมรปู และ ทดสอบสง่รำยกำรขำย

จำก POS มำยงั EDC อกีคร ัง้ 

 

 

 

 

 

 

ข ัน้ตอนที ่3 ถำ้ข ัน้ตอนที ่2 ไมส่ ำเร็จ ใหท้ ำกำรกดปิด-เปิดเครือ่งใหม ่และ ทดสอบสง่รำยกำรขำยจำก POS มำยงั 

EDC อกีคร ัง้ 

 

 

 

 

 

หำกด ำเนนิกำรตำมข ัน้ตอนแลว้ยงัพบปญัหำ  ใหต้ดิตอ่ K-BIZ Contact Center 02-888-8822 กด 1 กด 7 กด 1 

(แจง้ปัญหำกำรใชง้ำน) 

  

วธิแีกไ้ขเบือ้งตน้ กรณีสง่รายการขายจาก POS มายงั 
EDC ไมไ่ด้

*หมายเหตุ กดปุ่ ม เปิด/ปิด คา้งไว้

ประมาณ 3 วินาที เม่ือตอ้งการเปิดหรือ

ปิดเคร่ือง 

ปุ่ ม เปิด/ปิด 

1.ใชน้ิว้สัมผัสไปทีห่นา้จอ EDC 2. ใสร่หัสผ่าน 000000 

แลว้กดยนืยัน 

3. รอ 10 วนิาท ีหนา้จอ 

EDC จะกลับมาปกต ิ



 

Version 09/02/2023 3/8 
                                                                                                                                                                                          

 

ท าการกดปิด-เปิดเครือ่งใหม ่และ ทดสอบท ารายการใหมอ่กีครัง้ 

 

 

 

 

 

 

หากด าเนนิการตามขัน้ตอนแลว้ยังพบปัญหา  ใหต้ดิตอ่ K-BIZ Contact Center 02-888-8822 กด 1 กด 7 

กด 1 (แจง้ปญัหำกำรใชง้ำน) 

  

วธิแีกไ้ขเบือ้งตน้ กรณีสง่รายการขายจาก POS ได ้แต ่
EDC ท ารายการไมส่ าเร็จ

*หมายเหตุ กดปุ่ ม เปิด/ปิด คา้งไว้

ประมาณ 3 วินาที เม่ือตอ้งการเปิดหรือ

ปิดเคร่ือง 
ปุ่ ม เปิด/ปิด 
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ข ัน้ตอนที ่1 ใหต้รวจสอบ Adaptor (ทัง้ทางดา้นทีต่่อกับปลั๊กไฟ และ ดา้นทีต่่อกับ EDC) เช็คดวู่าสายหลดุ หรอื เสยีบไม่

แน่นอยูห่รอืไม่ 

ข ัน้ตอนที ่2 ใหท้ าการกดเปิดเครือ่งใหม ่และ เช็คดวูา่เครือ่งตดิหรอืไม่ 

 

 

 

 

 

 

ข ัน้ตอนที ่3 ตรวจสอบเครือ่ง วา่มสีถานะไฟสแีดงหรอืสเีขยีวตดิอยูห่รอืไม ่ 

 

 

 

ถา้มไีฟสแีดงหรอืสเีขยีวตดิอยู ่แสดงวา่เครือ่งมไีฟเขา้  และสามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ

 

หากด าเนนิการตามขัน้ตอนแลว้ยังพบปัญหา  ใหต้ดิตอ่ K-BIZ Contact Center 02-888-8822 กด 1 กด 7 กด 1 

(แจง้ปัญหำกำรใชง้ำน) 

  

วธิแีกไ้ขเบือ้งตน้ กรณีเครือ่ง EDC ดบั (ไฟไมต่ดิ)

*หมายเหตุ กดปุ่ ม เปิด/ปิด คา้งไว้

ประมาณ 3 วินาที เม่ือตอ้งการเปิดหรือ

ปิดเคร่ือง ปุ่ ม เปิด/ปิด 
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กรณีทีย่งัไมไ่ดส้รปุยอดขำย ด าเนนิการตามขัน้ตอน ดังนี้ 

 

 

  

วธิกีารตรวจสอบยอดขาย

1. กดปุ่ ม 3 จุด 2. เลอืก History 

3. เลอืก Summary Report 

หรอื Detail Repot 

4. เลอืก Host ทีต่อ้งการ หรอืเลอืก All 

Host เครือ่งจะพมิพส์ลปิยอดขายออกมา 
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วธิกีำรที ่1 Void ผา่นเครือ่ง POS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วธิกีำรที ่2 Void ดว้ย Trace No. / Scan Barcode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

วธิกีารยกเลกิการขาย (Void)

1. สง่รายการ Void มาจาก POS 2. กด Next 3. รอเครือ่งยนืยันกับทาง Host 

4. เครือ่งพมิพส์ลปิ Merchant copy 5. ท าการ void ส าเร็จ 6. กด Confirm เพือ่พมิพ ์Customer copy 

1. กดเลอืก void 2. ใส ่password 3. ใส ่Trace Number หรอืกดปุ่ ม

ดา้นบนขวาเพือ่สแกน Barcode 

4. สแกน Barcode 5. กด Next 6. ท าการ Void ส าเร็จ 
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วธิกีารตรวจสอบ e-slip (verify e-slip)
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Response Code/Error Code ทีแ่สดงบนหนำ้จอ EDC 
แนวทำงกำรแกไ้ข 

ภำษำองักฤษ [ENG] ภำษำไทย [TH] 

 "01" "REFER TO CARD ISSUER"  
/ "01" PLS CALL BANK. 

ตดิตอ่ธนาคารผูอ้อก
บัตร-01 

ไมส่ามารถท ารายการได ้แนะน าผูช้ าระตดิตอ่
ธนาคารผูอ้อกบัตร 

 "02" "REFER TO CARD ISSUER   
SPECIAL CONDITION". 

ตดิตอ่ธนาคารผูอ้อก
บัตร-02 

ไมส่ามารถท ารายการได ้แนะน าผูช้ าระตดิตอ่
ธนาคารผูอ้อกบัตร 

"03" "INVALID MERCHANT". รหัสรา้นคา้ผดิ-03 ไมส่ามารถท ารายการได ้กรณุาตดิตอ่ธนาคารเพือ่
สอบถามขอ้มลูบรกิาร โดยดชูอ่งทางตดิตอ่ทีส่ตกิ
เกอรข์า้งเครือ่ง 

 "04" "PICK UP CARD". รายการไมอ่นมุัต-ิ04 ไมส่ามารถท ารายการได ้แนะน าผูช้ าระตดิตอ่
ธนาคารผูอ้อกบัตร 

 "05" "DO NOT HONOUR". รายการไมอ่นมุัต-ิ05 ไมส่ามารถท ารายการได ้แนะน าผูช้ าระตดิตอ่
ธนาคารผูอ้อกบัตร 

 "12" "INVALID TRANSACTION". รายการไมถ่กูตอ้ง-12 แนะน าผูช้ าระเปลีย่นบัตรท ารายการใหมห่รอืตดิตอ่
ธนาคารเพือ่สอบถามขอ้มลูบรกิารตามชอ่งทาง
ตดิตอ่ทีส่ตกิเกอรข์า้งเครือ่ง 

 "13" "INVALID AMOUNT". จ านวนเงนิผดิ-q3 จ านวนเงนิไมถ่กูตอ้ง กรณุาตรวจสอบแลว้ระบุ
จ านวนเงนิใหม ่

 "14" "INVALID CARD 
NUMBER". 

หมายเลขบัตรไม่
ถกูตอ้ง-14 

เปลีย่นบัตรเพือ่ท ารายการใหม ่หากไมส่ าเร็จ 
แนะน าผูช้ าระตดิตอ่ธนาคารเจา้ของบัตร 

 "19" "RE-ENTER 
TRANSACTION". 

กรุณาท ารายการใหม-่
19 

ปิด-เปิดเครือ่งแลว้ท ารายการใหม ่หากไมส่ าเร็จ 
แนะน าผูช้ าระตดิตอ่ธนาคารเจา้ของบัตร 

 "21" "CARD NOT INITIALIZED". ไมพ่บรายการ-21 เปลีย่นบัตรเพือ่ท ารายการใหม ่หากไมส่ าเร็จ 
แนะน าผูช้ าระตดิตอ่ธนาคารเจา้ของบัตร 

 "25" "TID NOT FOUND". หมายเลขเครือ่งผดิ-25 กรุณาตดิตอ่ธนาคารเพือ่แจง้ปัญหาการใชง้าน
เครือ่ง โดยดชูอ่งทางตดิตอ่ทีส่ตกิเกอรข์า้งเครือ่ง  

 "30" "FORMAT ERROR". รูปแบบของขอ้มลูไม่
ถกูตอ้ง-30 

กรุณาตดิตอ่ธนาคารเพือ่แจง้ปัญหาการใชง้าน
เครือ่ง โดยดชูอ่งทางตดิตอ่ทีส่ตกิเกอรข์า้งเครือ่ง  

 "31" "BANK NOT SUPPORTED". หมายเลขบัตรผดิ-31 ไมส่ามารถท ารายการได ้แนะน าผูช้ าระตดิตอ่
ธนาคารผูอ้อกบัตร 

 "41" "LOST CARD". บัตรมกีารแจง้หาย-41 ไมส่ามารถท ารายการได ้แนะน าผูช้ าระตดิตอ่
ธนาคารผูอ้อกบัตร 

 "51" "NOT SUFFICIENT 
FUNDS"/"51" "DECLINED". 

รายการไมอ่นมุัต-ิ51 ไมส่ามารถท ารายการได ้แนะน าผูช้ าระตดิตอ่
ธนาคารผูอ้อกบัตร 

 "55" "INCORRECT PIN". รหัสบัตรผดิ-55 ไมส่ามารถท ารายการได ้แนะน าผูช้ าระตดิตอ่
ธนาคารผูอ้อกบัตร 

 "58" "TRANSACTION NOT 
PERMITTED ON TERMINAL". 

ตดิตอ่ธนาคาร-58 กรุณาตดิตอ่ธนาคารเพือ่แจง้ปัญหาการใชง้าน
เครือ่ง โดยดชูอ่งทางตดิตอ่ทีส่ตกิเกอรข์า้งเครือ่ง  

 "96" "SYSTEM ERROR". ระบบขัดขอ้ง-96 ท ารายการใหมอ่กีครัง้ หรอืเปลีย่นบัตรแลว้ท า
รายการใหม ่หากไมส่ าเร็จ กร แนะน าผูช้ าระตดิตอ่
ธนาคารเจา้ของบัตร 

"98" Please Settlement กรุณาสรุปยอด-98 คณุยังไมไ่ดท้ ารายการสรุปยอด กรุณาสรุปยอด
แลว้ท ารายการใหม ่

"L2" Invalid product code. สนิคา้ไมถ่กูตอ้ง-L2-l2 ท ารายการใหมอ่กีครัง้ หากไมส่ าเร็จกรุณาตดิตอ่
ธนาคารเพือ่แจง้ปัญหาการใชง้านเครือ่ง โดยดู
ชอ่งทางตดิตอ่ทีส่ตกิเกอรข์า้งเครือ่ง  

Waiting for payment Waiting for payment พบปัญหา QR code ใหต้รวจ e-Slip ของผูช้ าระ 
หากรายการถกูตอ้งและรา้นคา้สรุปยอดกอ่น5 ทุม่
เงนิจะเขา้ไมเ่กนิเทีย่งคนืวนัถัดไป 

Tamper / Irruption (Security)  Tamper / Irruption 
(Security)  

พบปัญหาทีเ่ครือ่ง EDC กรณุาตดิตอ่ธนาคารเพือ่
แจง้ปัญหาการใชง้านเครือ่ง โดยดชูอ่งทางตดิตอ่
ทีส่ตกิเอรข์า้งเครือ่ง 

 

Response/ Error Code ทีพ่บบอ่ยและแนวทางแกไ้ข


