
 
หวัขอ้                      : วธิแีกไ้ขเครือ่งพมิพ ์Dot Matrix ไมส่ามารถพมิพไ์ด ้หลงัจาก Windows Update 

รองรบัรุน่                       : Dot Matrix Printer 

รองรบัระบบปฏบิตักิาร    : Windows 7, 8.1 , 10  

__________________________________________________________________________ 

 สอบถามขอ้มลูการใชง้านผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
โทร.0-2685-9899 

 เวลาท าการ  : วนัจนัทร ์– ศกุร ์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเวน้วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
 www.epson.co.th  หรอือเีมลล ์support@eth.epson.co.th 

 
EPSON THAILAND / Nov  2017 / CS05 

1 

วธิแีกไ้ขเครือ่งพมิพ ์Dot Matrix ไมส่ามารถพมิพไ์ด ้หลงัจาก Windows Update 

แนวทางแกไ้ข  

วธิเีชค็วา่เครือ่งคอมพวิเตอรใ์ชง้าน Windows อะไร? 

วธิแีกไ้ขที ่1 ส าหรับ Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Version 1507,1511,1607,1703,1709 

วธิแีกไ้ขที ่2 ส าหรับ Windows 10 Version อืน่ ๆ 

 

วธิเีชค็วา่เครือ่งคอมพวิเตอรใ์ชง้านระบบ Windows อะไร ? 

1.ส าหรับ Windows 7 , Windows 8.1  

ใหค้ลกิขวาที ่ไอคอน My computer หรอื Computer หรอื This PC  แลว้เลอืกไปที ่Properties 

                                       

 

ซึง่จะแสดงรายละเอยีดมาให ้โดยดตูรงทีร่ะบวุา่ Windows………และ System type……………. 

(ตัวอยา่งตามรปูดา้นลา่ง) 
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2.ส าหรับ Windows 10  

2.1 ใหค้ลกิขวาทีส่ญัลักษณ์    (โดยปกตจิะอยูม่มุซา้ย ดา้นลา่งสดุของหนา้จอคอมพวิเตอร)์ หลงัจากนัน้เลอืก Settings 

    

2.2 จะแสดงหนา้ตา่ง Windows Settings (ตามรูปดา้นลา่ง) ขึน้มา >> ใหเ้ลอืก System   
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2.3 จากนัน้จะแสดงหนา้ตา่งตามรปูดา้นลา่ง >> คลกิเลอืก About  (จะอยู่ดา้นซา้ยลา่ง)   

 

2.4 เมือ่คลกิที ่About แลว้ จะมรีายละเอยีดแสดงดา้นขวามอื ใหด้ขูอ้มลู เกีย่วกบั Windows…...Version.......และ 

System type……....(ตัวอยา่งตามรปูดา้นลา่ง)
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วธิกีารแกไ้ข ที ่1 ส าหรับ Windows 7, Windows 8.1 , Windows 10 Version 1507,1511,1607,1703,1709 

1.1 ขณะนีร้ะบบ Windows เริม่มกีารอพัเดทเวอรช์ัน่ใหมใ่หเ้องอตัโนมตั ิแนะน าให ้ Restart Computer กอ่น  

แลว้ใหล้องทดสอบการพมิพง์านจากเครือ่งพมิพ ์Dot Matrix  

 

1.2 หากยงัไมส่ามารถพมิพง์านได ้สามารถเขา้ที ่เวปไซตข์อง Microsoft ตามลิง้คด์า้นลา่ง 

http://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=2017-11%20Update%20for%20Windows%20 

 

ใหเ้ชค็จากวันที ่ทีม่กีารแจง้ “ปรบัปรงุลา่สดุ”  ซึง่โหลดอพัเดทจะเริม่ตัง้แต ่21/11/2560 เป็นตน้ไป 

- เลอืกดาวนโ์หลดไฟลใ์หต้รงกบัระบบ Windows, System type และ Version ใหต้รงกบัคอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้าน  

- ตดิตัง้ไฟลท์ีด่าวนโ์หลดมา  

- เมือ่ตดิตัง้เสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ จะมหีนา้จอแสดงใหก้ดปุ่ ม  Restart Now ใหท้ าการ Restart เครือ่งคอมพวิเตอร ์

และลองสัง่พมิพง์านดอูกีครัง้ 

หรอืสามารถด ูคลปิ วดิโีอ แนะน าวธิกีารแกไ้ขอยา่งละเอยีดได ้โดยคลกิทีร่ปู ดา้นลา่ง 

                       

http://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=2017-11%20Update%20for%20Windows%20
https://youtu.be/3bCleQw1M5c
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1569847513100559&id=131768060241852
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วธิกีารแกไ้ข ที ่2     ส าหรบั Windows 10 Version อืน่ๆ 

Windows 10 Version อืน่ๆ อาจจะตอ้งรอทาง Microsoft ปลอ่ยตวัอพัเดทมาเพิม่เตมิ แตส่ามารถแกไ้ขได ้

ดว้ยการลบไฟลท์ีม่กีาร Update ซึง่ท าใหไ้มส่ามารถพมิพง์านได ้ออกจากระบบ ตามขัน้ตอนดา้นลา่ง 

2.1 เขา้ไปที ่Control Panel >> Programs หรอื Programs and Features 

2.2 เมือ่แสดงหนา้ตา่งตามรปูดา้นลา่ง ใหเ้ลอืกไปที ่ View installed updates 

 

2.3 เลอืกที ่ >>  Security Update for Microsoft Windows   ทีม่แีจง้ระยะเวลาการ update อยูร่ะหวา่ง 

    วันที ่  14/11/2017  –  ถงึวนัที ่ปจัจบุนั    จากนัน้เลอืก >>  Uninstall 

** การเลอืกลบไฟล ์สิง่ส าคัญคอืไฟลต์อ้งชือ่  Security Update for Microsoft Windows  เทา่นัน้ ** 

 

2.4 ระบบจะท าการ Uninstall ซอฟตแ์วรต์ัวนี ้(อาจไมม่กีารแสดงแถบสถานะ) ใหร้อจนกระทั่งปรากฏหนา้ตา่ง  

    ใหท้ าการ Restart คอมพวิเตอร ์ >>  กดปุ่ ม  Restart Now  

2.5 เมือ่คอมพวิเตอร ์รสีตารท์ ขึน้มาเรยีบรอ้ยพรอ้มใชง้าน  จะสามารถพมิพง์านไดต้ามปกต ิ


