


ขั้นตอนการใช้งาน
เครื่อง EDC

ส าหรับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ



ปุ่มการใช้งาน เมนูหลัก

ช าระบัตรสวัสดิการ  
ตรวจสอบสิทธิ์ที่เหลือ

โอนยอดเข้าบัญชี
ยกเลิกรายการ

(อยู่หน้าท่ี 2 ต้องกดปุ่มเทา
หน้าถัดไปซ้ายสุด 1 ครั้ง)

1) ช าระบัตรสวัสดิการ
2) ตรวจสอบสิทธิ์ที่เหลือ
3) โอนยอดเข้าบัญชี

พิมพ์ซ้ า

พิมพ์รายการ

ค าแนะน าการใช้งานเครื่อง EDC เบื้องต้น

หน้าถัดไป

ช าระด้วยเงินในบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-money) ของบัตรสวัสดิการ
(อยู่หน้าท่ี 2 ต้องกดปุ่มเทา
หน้าถัดไปซ้ายสุด 1 ครั้ง)



ปุ่มการใช้งาน

1) พิมพ์ซ้ ารายการสุดท้าย
2) พิมพ์ซ้ ารายการอื่น
3) โอนยอดล่าสุด

พิมพ์รายการซ้ า

พิมพ์ซ้ ารายการสุดท้าย
พิมพ์ซ้ ารายการอื่น

โอนยอดล่าสุด

พิมพ์ซ้ า

ค าแนะน าการใช้งานเครื่อง EDC เบื้องต้น



ปุ่มการใช้งาน

1) พิมพ์ยอดรวม
2) พิมพ์รายละเอียด
3) พิมพ์รายการ TAX

พิมพ์รายงาน

พิมพ์ยอดรวม
พิมพ์รายละเอียด

พิมพ์รายการ TAX

ค าแนะน าการใช้งานเครื่อง EDC เบื้องต้น

พิมพ์รายงาน



EDC ธงฟ้า

เช็คยอด กด 2
ขายของ กด 1

ช าระด้วยกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-money) ของบัตรสวัสดิการ กด 5

ยกเลิก กด 4
สรุปยอด กด 3

รหัสยกเลิก 1111 กดตกลง (สีเขียว)
รหัสสรุปยอด 1111 กดตกลง (สีเขียว)



1. ขั้นตอนการตรวจสอบสทิธิท์ีเ่หลอื
2. ขั้นตอนการช าระบตัรสวสัดกิาร (ใช้สทิธิ์)
3. ขั้นตอนการช าระดว้ยกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนกิส ์

(e-money) ของบัตรสวสัดกิาร ***NEW!!!
4. ขั้นตอนการยกเลกิรายการ
5.   ขั้นตอนการพิมพ์รายงาน
6. ขั้นตอนการโอนยอดเข้าบัญชี
7. ขั้นตอนการพิมพส์ลปิซ้ า
8. ขั้นตอนการใชง้าน Krungthai Corporate 

Online

ข้ันตอนการใช้งานเมนูต่างๆ



ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ที่เหลือ
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1. ขั้นตอนการตรวจสอบสทิธิท์ีเ่หลือ

1) ช าระบัตรสวัสดิการ
2) ตรวจสอบสิทธิ์ที่เหลือ
3) โอนยอดเข้าบัญชี

เมนูหลัก  กด 2 ตรวจสอบสิทธิ์ที่เหลือ

ตรวจสอบสิทธ์ที่เหลือ
สอด/รูด/กดเลขบัตร

ตรวจสอบสิทธ์ที่เหลือ
9310 06XX XXXX 0000

กรุณารอสักครู่

เครื่องท าการประมวลผลเพื่อแสดงสิทธิ์

รายการส าเร็จ
สิทธิ์คงเหลือ *200.00

หน้าจอเครื่องจะแสดงสิทธิ์คงเหลือ
ภายในบัตร ท่ีสามารถใช้ได้

น าบัตรสวัสดิการ สอดบัตรด้านล่างเครื่อง



ขั้นตอนการช าระบัตรสวัสดิการ
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2. ขั้นตอนการช าระบตัรสวัสดิการ

1) ช าระบัตรสวัสดิการ
2) ตรวจสอบสิทธิ์ที่เหลือ
3) โอนยอดเข้าบัญชี

เมนูหลัก  กด 1 เพื่อช าระบัตรสวัสดิการ

ช าระบัตรสวัสดิการ
สอด/รูด/กดเลขบัตร

รายการขาย
9310 06XX XXXX 0000
ยอด:    10.00 
ระบุเงินและกด ENTER

ตรวจสอบหมายเลขบัตร และใส่ยอดเงิน
แล้วกดปุ่ม ENTER

รายการขาย
WELFARE
9310 06XX XXXX 0000
ยอด: 10.00
บัตรหมดอายุ:1902

ยืนยัน กด ENTER

ตรวจสอบหมายเลขบัตร และ     
ยอดเงินอีกครั้งแล้วกดปุ่ม ENTER

น าบัตรสวัสดิการ
สอดบัตรด้านล่างเครื่อง



2. ขั้นตอนการช าระบตัรสวัสดิการ

จากนั้นหน้าจอจะแสดง Ref1 และ
Ref2

REF1: -
REF2: 1234567890123

ก าลังพิมพ์….

รายการส าเร็จ

ก าลังพิมพ์…..

ระบบอนุมัติเคร่ืองจะพิมพ์สลิปและ
หน้าจอขึ้นรายการส าเร็จ



ขั้นตอนการอัพเดท Program/ Version เพื่อรับช าระบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
วงเงินกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-money)



1. กรุงไทยส่ง SMS ให้ร้านค้าที่ต้อง อัพเดท
โปรแกรม

2. ร้านค้าท าการเปิดเครื่อง EDC 
และกดปุ่มสีเขียว

3. รอเครื่องอัพเดท และเริ่มต้นการรับ      
ช าระเงิน E-Money

1. หลังจากที่ร้านค้าได้รับข้อความผา่น 
SMS ให้เครื่อง EDC เพื่อการ Update
Program

ขั้นตอนการอัพเดท Program / Version เพื่อรับช าระวงเงินจากกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิคส์

Connecting……
Downloading…
****…… 

Loading……

3. เครื่องจะท าการ Download Program เมื่อท าการ 
Update Program เสร็จเรียบร้อย เครื่อง EDC จะท า
การ Restart อีกครั้ง และกลับไปยังหน้าจอเมนูหลัก
พร้อมใช้งาน

2. หน้าจอที่เครื่อง EDC จะ
แจ้งข้อความ ว่ามี Program 
ใหม่ให้ Update ให้กดปุ่ม Enter 
สีเขียว เพื่อ Update Program

หมายเหตุ : ส าหรับร้านค้าท่ี
มีเครื่อง GHL (Newland) สีด า 
ตามรูป  

1) ช ำระบตัรสวสัดิกำร
2) ตรวจสอบสิทธิท่ีเหลือ
3) โอนยอดเข้ำบญัชี

4) ยกเลิกรำยกำร
5) บตัรเดบิต/เครดิต
6) ทดสอบโฮซท์
7) ตัง้ค่ำอ่ืนๆ

1 2

3 4

เครื่องจะ Update Program อัติโนมัต ิ
เมื่อเปิดเครื่อง ไม่ต้องกดปุ่มใดๆ

*ร้านค้าที่จะท าการ update program นี้ได้ ต้องเป็นร้านค้าที่ได้รับ SMS เท่านั้น*
** หากต้องการทราบว่า update program ส าเร็จหรือไม่ ให้กด 8 ที่เมนูหลัก (ไม่ต้องกด Enter) 
หน้าจอจะแสดง version ใหม่เป็น wel.08 **



ขั้นตอนการช าระด้วยกระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-money) ของ

บัตรสวัสดิการ
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3. ขั้นตอนการช าระด้วยกระเปา๋เงนิอเิลก็ทรอนกิส ์(e-money) ของบตัรสวสัดิการ

4) ยกเลิกรายการ
5) บัตรเดบิต/เครดิต
6) ทดสอบโฮช์ท
7) ตั้งค่าอื่นๆ

เมนูหลัก  กด 5 เพื่อช าระกระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-money) ของบัตร

สวัสดิการ

รายการขาย
สอด/รูด/กดเลขบัตร

รายการขาย
9310 06XX XXXX 0323
ยอด:    14.70 
ระบุเงินและกด ENTER

ตรวจสอบหมายเลขบัตร และใส่ยอดเงิน
แล้วกดปุ่ม ENTER

รายการขาย
TBA
9310 06XX XXXX 0323
ยอด: 14.70
บัตรหมดอายุ : 2210

ยืนยัน กด ENTER

ตรวจสอบหมายเลขบัตร และ     
ยอดเงินอีกครั้งแล้วกดปุ่ม ENTER

น าบัตรสวัสดิการ
สอดบัตรด้านล่างเครื่อง



3. ขั้นตอนการช าระด้วยกระเปา๋เงนิอเิลก็ทรอนกิส ์(e-money) ของบตัรสวสัดิการ

Input PIN or Press
Enter if no PIN
Enter PIN :

******

รายการส าเร็จ

ก าลังพิมพ์…..

ระบบอนุมัติ เครื่องจะพิมพ์สลิปและ
หน้าจอขึ้นรายการส าเร็จ

กรุณาระบุ PIN 6 หลัก
(ส าหรับผู้ท่ียังไม่เคยเปลี่ยน PIN 

PIN ครั้งแรกจะถูก Default เป็น เลข 6 
หลักสุดท้ายของบัตรประชาชน)

Merchant Copy
สลิปของรา้นค้า

Customer Copy
สลิปของลกูค้า



เปรยีบเทียบความแตกตา่งของสลปิ ส าหรบัช าระบตัรสวสัดิการ และช าระด้วยกระเปา๋เงนิอเิล็กทรอนกิส ์(e-money) ของบตัรสวสัดิการ

ช าระบัตรสวัสดิการ ช าระด้วยเงินในบัตรอิเล็กทรอนกิส์ (e-money) ของบัตรสวัสดิการ

รายการช าระด้วยบัตรสวัสดิการ จะได้รับสลิป 1 ใบ 
โดยร้านค้าจะเป็นผู้เก็บสลิปไว้

รายการช าระด้วยกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-money) ของบัตร
สวัสดิการ จะได้รับสลิป 2 ใบ ร้านค้าเก็บสลิป 1 ใบ (merchant copy) 

ลูกค้าเก็บสลิป 1 ใบ (customer copy)



ขั้นตอนการยกเลิกรายการ
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4. ขั้นตอนการยกเลิกรายการ

1) ช าระบัตรสวัสดิการ
2) ตรวจสอบสิทธิ์ที่เหลือ
3) โอนยอดเข้าบัญชี

กดปุ่มเทาซ้ายสุด 1 ครั้ง เพื่อ
ไปหน้าถัดไป 

4) ยกเลิกรายการ
5) บัตรเดบิต/เครดิต
6) ทดสอบโฮซ์ท
7) ตั้งค่าอื่นๆ

เมนูหลัก  กด 4 เพื่อยกเลิกรายการ

ยกเลิกรายการ

รหัสผ่าน : XXXX

กดรหัสผ่าน 1111 และกดปุ่ม ENTER

ยกเลิกรายการ

สลิป(Trace) #: 26

ใส่หมายเลขสลิป Trace ท่ี
ต้องการยกเลิกรายการ แล้ว
กดปุ่ม Enter สีเขียว

** การยกเลกิรายการ ต้องใส ่Trace No



4. ขั้นตอนการยกเลกิรายการ

ยกเลิกรายการ
WELFARE-CARD
9310 06XX XXXX 0000
ยอด:               1.00

ยืนยันกด ENTER

ตรวจสอบยอดที่ต้องการยกเลิก     
หากถูกต้องให้กด ENTER เพื่อยืนยัน
และด าเนินการต่อ

ยกเลิกรายการ

ก าลังรับข้อมูล . . .

หากระบบอนุมัติ เครื่องจะพิมพ์สลิป
และรายละเอียดรายการที่ยกเลิกให้

รายการส าเร็จ

ก าลังพิมพ์…..



ขั้นตอนการพิมพ์รายงาน
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ในขั้นตอนนี้ ร้านค้าต้องรวบรวมรายงานทุกสิ้นวัน
ก่อนระบบ Settlement



5. ขั้นตอนการพมิพร์ายงาน

1) ช าระบัตรสวัสดิการ
2) ตรวจสอบสิทธิ์ทีเหลือ
3) โอนยอดเข้าบัญชี

เมนูหลัก  กด ปุ่ม พิมพ์รายงาน

1) พิมพ์ยอดรวม
2) พิมพ์รายละเอียด
3) พิมพ์รายการ TAX

เม่ือกดปุ่ม “พิมพ์รายงาน”
หน้าจอจะแสดงการพิมพ์รายการต่างๆ   
ให้เลือกใช้งาน

1) พิมพ์ยอดรวม
2) พิมพ์รายละเอียด
3) พิมพ์รายการ TAX

กดเลข 1 เพื่อเลือกรายการพิมพ์ยอดรวม

พิมพ์ยอดรวม

โฮซ์ท
WELFARE

หน้าจอแสดงค าว่าโฮซ์ท WELFARE 
หลังจากนั้นกด ปุ่ม ENTER

5.1 พิมพ์ยอดรวม โฮช์ท Welfare (เฉพาะรายการใช้สิทธิ)์

พิมพ์
รายงาน



5. ขั้นตอนการพมิพร์ายงาน

พิมพ์ยอดรวม

ก าลังพิมพ์ . . .

5.1 พิมพ์ยอดรวม โฮช์ท Welfare (เฉพาะรายการใชส้ิทธ์ิ)



5. ขั้นตอนการพมิพร์ายงาน

5.1 พิมพ์ยอดรวม โฮช์ท Base24 EPS (เฉพาะรายการช าระด้วยกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนกิส์ของบัตรสวัสดิการ)

1) พิมพ์ยอดรวม
2) พิมพ์รายละเอียด
3) พิมพ์รายการ TAX

เม่ือกดปุ่ม “พิมพ์รายงาน”
หน้าจอจะแสดงการพิมพ์รายการต่างๆ   
ให้เลือกใช้งาน

1) พิมพ์ยอดรวม
2) พิมพ์รายละเอียด
3) พิมพ์รายการ TAX

กดเลข 1 เพื่อเลือกรายการพิมพ์ยอดรวม

พิมพ์ยอดรวม

โฮซ์ท
BASE24 EPS

หน้าจอแสดงค าว่าโฮซ์ท BASE24 EPS 
หลังจากนั้นกด ปุ่ม ENTER

พิมพ์
รายงาน

1) ช าระบัตรสวัสดิการ
2) ตรวจสอบสิทธิ์ทีเหลือ
3) โอนยอดเข้าบัญชี

เมนูหลัก  กด ปุ่ม พิมพ์รายงาน



5. ขั้นตอนการพมิพร์ายงาน

พิมพ์ยอดรวม

ก าลังพิมพ์ . . .

5.1 พิมพ์ยอดรวม โฮช์ท Base24 EPS (เฉพาะรายการช าระด้วยกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนกิส์ของบัตรสวัสดิการ)



5. ขั้นตอนการพมิพร์ายงาน

5.2 พิมพ์รายละเอียด โฮช์ท Base24 EPS (เฉพาะรายการช าระด้วยกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนกิส์ของบัตรสวัสดิการ)

1) พิมพ์ยอดรวม
2) พิมพ์รายละเอียด
3) พิมพ์รายการ TAX

เม่ือกดปุ่ม “พิมพ์รายละเอียด”
หน้าจอจะแสดงการพิมพ์รายการต่างๆ   
ให้เลือกใช้งาน

1) พิมพ์ยอดรวม
2) พิมพ์รายละเอียด
3) พิมพ์รายการ TAX

กดเลข 2 เพื่อเลือกรายการพิมพ์
รายละเอียด

พิมพ์รายละเอียด

โฮซ์ท
BASE24 EPS

หน้าจอแสดงค าว่าโฮซ์ท BASE24 EPS 
หลังจากนั้นกด ปุ่ม ENTER

พิมพ์
รายงาน

1) ช าระบัตรสวัสดิการ
2) ตรวจสอบสิทธิ์ทีเหลือ
3) โอนยอดเข้าบัญชี

เมนูหลัก  กด ปุ่ม พิมพ์รายงาน



5. ขั้นตอนการพมิพร์ายงาน

พิมพ์รายละเอียด

ก าลังพิมพ์ . . .

5.2 พิมพ์รายละเอียดโฮช์ท Base24 EPS (เฉพาะรายการช าระด้วยกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนกิส์ของบัตรสวัสดิการ)



ขั้นตอนการโอนยอดเข้าบัญชี
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6. ขั้นตอนการโอนยอดเข้าบัญชี

1) ช าระบัตรสวัสดิการ
2) ตรวจสอบสิทธิ์ทีเหลือ
3) โอนยอดเข้าบัญชี

เมนูหลัก  กดเลข 3
(โอนยอดเข้าบัญชี) 

โอนยอดเข้าบัญชี

รหัสผ่าน : XXXX

กดรหัสผ่าน 1111 และกดปุ่ม ENTER

โอนยอด WELFARE

ขาย             1.00
คืนเงิน               0.00

เครื่องจะท าการโอนยอดที่มีในเครื่อง
ทุกโฮซ์ท จากนั้นเครื่องจะท าการพิมพ์
สลิปของโฮซ์ทท่ีมีข้อมูลการท ารายการ



ขั้นตอนการพิมพ์สลิปซ้ า
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7. ขั้นตอนการพมิพส์ลปิซ้ า

1) ช าระบัตรสวัสดิการ
2) ตรวจสอบสิทธิ์ทีเหลือ
3) โอนยอดเข้าบัญชี

เมนูหลัก  กด ปุ่ม พิมพ์ซ้ า

1) พิมพ์ซ้ ารายการสุดท้าย
2) พิมพ์รายการอื่น
3) โอนยอดล่าสุด

เม่ือกดปุ่ม “พิมพ์ซ้ า”
หน้าจอจะแสดงการพิมพ์รายการต่างๆ 

ให้เลือกใช้งาน

1) พิมพ์ซ้ ารายการสุดท้าย
2) พิมพ์รายการอื่น
3) โอนยอดล่าสุด

กดเลข 1 เพื่อเลือกพิมพ์ซ้ ารายการสุดท้าย
เครื่องจะ Reprint รายการล่าสุดออกมา

พิมพ์ซ้ า

7.1 พิมพ์ซ้ ารายการสดุทา้ย



7. ขั้นตอนการพมิพส์ลปิซ้ า

1) ช าระบัตรสวัสดิการ
2) ตรวจสอบสิทธิ์ทีเหลือ
3) โอนยอดเข้าบัญชี

เมนูหลัก  กด ปุ่ม พิมพ์ซ้ า กดเลข 2 เพื่อเลือกพิมพ์ซ้ ารายการอื่น
เครื่องจะ Reprint รายการท่ีระบุออกมา
(เฉพาะรายการช าระด้วยกระเป๋าเงิน

อิเล็กทรอนิกส์)

1) พิมพ์ซ้ ารายการสุดท้าย
2) พิมพ์รายการอื่น
3) โอนยอดล่าสุด

ใส่สลิป (trace) ท่ีต้องการพิมพ์ซ้ า

พิมพ์ซ้ า

7.2 พิมพ์ซ้ ารายการอืน่

พิมพ์รายการอื่น

สลิป (Trace) #: 20



วิธีเข้าใช้งาน Krungthai Corporate Online 
: Welfare  
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วิธีเข้าใช้งาน KTB Corporate Online : Welfare  
เข้า Link    https://www.bizgrowing.ktb.co.th/merchant/
หน้า Sign In ระบุ Company ID  

ระบุ Company ID  , User ID , Password  เพื่อเข้าสู่ระบบ 

https://www.bizgrowing.ktb.co.th/merchant/


เมนูแสดงให้เลือก Welfare Online หรือ Welfare Download



หน้าจอเมื่อเลือก Welfare Online 
ระบุ Merchant No. เช่น  0000002647 (ใส่ 0 ข้างหน้าให้ครบ 10 หลัก) กด Search 



หน้าจอแสดงรายการ ที่เกิดขึ้นใน วันปัจจุบันที่เข้าเรียกดู 



กรณีกดปุ่ม Download แสดงรายการ Online ที่แสดงอยู่ในวันปัจจุบันที่เข้าเรียกดูในรปูแบบ PDF Online สามารถ Download ได้



หน้าจอเมื่อเลือก Welfare Download



กรณีมีรายการจะแสดง ประเภทรายงานตามวันที่เลือก 



แล้วกด ปุ่ม Download รายงานที่ต้องการจะถกู Download ลงเครื่อง computer ของลูกค้า ในรูปแบบ PDF
ตัวอย่าง รายงาน Detail Report



ตัวอย่าง รายงาน Summary



ตัวอย่าง รายงาน WF Output ออกในรูปแบบ .txt File 
ส าหรับร้านค้าสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานกับฐานข้อมูลส าหรับรา้นค้าเอง  ออกในรูปแบบ .txt



กรณีในวันที่เลือกไม่พบรายการ หน้าจอจะแสดง Error ดังกล่าว




