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ปัญหา 1 : Windows ยงัคงจดจําเครื่องพมิพไ์ด ้แต่เมื่อเครือ่งพมิพไ์ดร้บัคาํสัง่พมิพ ์เครื่องพมิพจ์ะไม่สามารถพมิพ ์และ รบัสถานะของ

เครื่องพมิพไ์ด ้และ หลงัจากเครื่องพมิพไ์ดร้บัคาํสัง่พมิพ ์เครือ่งพมิพจ์ะทําการเปิดลิน้ชกัเกบ็เงนิ และ คาํสัง่พมิพจ์ะยงัคา้งอยู่ที ่Printing 
Queue 
 

การตรวจสอบภาษาของ futurePRNT รวมถงึ Command Emulator ทีส่รา้งคาํสัง่กราฟิกเพื่อพมิพ ์เนื่องจากปัญหานี้ทําใหไ้ดรเวอร ์

futurePRNT ไม่สามารถแปลงขอ้มลูการพมิพเ์ป็นคาํสัง่กราฟิกได ้ดงันัน้ TSP100 จงึไดร้บัขอ้มลูการพมิพด์บิ และ รบัรูข้อ้มลูเป็นคาํสัง่เปิด 

Cash Drawer จํานวนมาก นัน่เป็นเหตผุลที ่TSP100 ยงัคงเปิดลิน้ชกัเกบ็เงนิอยู่ 

**ปัญหานี้จะไม่เกิดขึน้ เม่ือ Log-In ด้วย Administrator User 
 
มีผลกบัเคร่ืองพิมพร์ุ่น : 
 - TSP100U 
 - TSP100IIU 
 - TSP100IIIU 
 *ไม่เกีย่วขอ้งกบัเวอรช์ัน่ของเฟิรม์แวย ์
มีผลกบัโปรแกรม : 
 futurePRNT 
 *ไม่เกีย่วขอ้งกบัเวอรช์ัน่ของโปรแกรม 
_____________________________________________________________________________________ 
ปัญหา 2 : Windows ยงัคงจดจําเครื่องพมิพไ์ด ้และ เมื่อเครื่องพมิพไ์ดร้บัคาํสัง่พมิพ ์เครื่องพมิพส์ามารถพมิพอ์อกมาได ้แต่ไมสามารถรบั

สถานะของเครื่องพมิพไ์ด ้และ คาํสัง่พมิพจ์ะไม่คา้งอยู่ที ่Printing Queue 

**ปัญหานี้จะไม่เกิดขึน้ เม่ือ Log-In ด้วย Administrator User 

**ปัญหาน้ีจะไม่เกิดข้ึนกบั เคร่ืองพิมพป์ระเภท LAN และ Bluetooth 
 

มีผลกบัเคร่ืองพิมพร์ุ่น : เครื่องพมิพป์ระเภท USB ทุกรุ่น ยกเวน้ TSP100 Series 
 - mPOP 
 - mC-Print 2/3 
 - BSC10UD, BSC10UC 
 - TSP650II 
 - TSP700II 
 - TSP800II 
 - FVP10 
 - SP700 
 - TUP500 
 - TUP900 
 - SM-L200 
 - SM-L300 
 - SM-S230i 
 - SK1-211, SK1-311 
 *ไม่เกีย่วขอ้งกบัเวอรช์ัน่ของเฟิรม์แวย ์
มีผลกบัโปรแกรม : 
 - StarPRNT mCollection 
 - StarPRNT Intelligence 
 - StarPRNT BSC10/TSP043 
 - StarPRNT SK1 
 - StarPRNT Portable Printer 
 *ไม่เกีย่วขอ้งกบัเวอรช์ัน่ของโปรแกรม 
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[การแก้ปัญหาชัว่คราว] 
*หมายเหตุ : วธิกีารทัง้หมดตอ้งใชร้หสัผ่านของ Administrator โปรดตดิต่อ Administrator ของคุณ 

 
คืนค่า Windows ไปยงัเวอรช์ัน่ก่อนหน้า 

*หมายเหตุ : การแกไ้ขช่องโหว่ เนื่องจาก Patch ยงัมกีารอปัเดตทีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภยั 

1. เปิด “Control Panel” จากนัน้เปลีย่น view by: “Category” แลว้คลกิ “Uninstall Program” 

 

2. คลกิ “View install updates” 
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3. กรอกเลขของ Patch ในช่องคน้หา 

*หมายเหตุ : ขึน้อยู่กบัเวอรช์ัน่ของ Windows ดงัต่อไปนี้ 

- Windows 10 เวอรช์ั่น 2004, 20H2 และ 21H1  : KB5003637 

- Windows 10 เวอรช์ัน่ 1909    : KB5003635 

- Windows 10 เวอรช์ัน่ 2019    : KB5003646 

- Windows 10 เวอรช์ัน่ 2016    : KB5003638 

*หมายเหตุ : หากคุณใชโ้ปรแกรมแกไ้ขล่าสุด คุณจะตอ้งลบโปรแกรมแกไ้ขตามลําดบัโดยเริม่จากโปรแกรมแกไ้ขล่าสุด 

 

4. เลอืก “Patch [1]” แลว้คลกิ “Uninstall [2]” 

 

5. คลกิ “Yes” 
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*หมายเหตุ : บางครัง้จะถามรหสัผ่านของ Administrator 

 

6. รอจนกระทั่งดาํเนินการเสรจ็สิน้ จากนัน้ รีสตารด์ PC 
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สร้าง Queue ของเคร่ืองพิมพบ์น Username ท่ีไม่ใช่ Administrator  

*หมายเหตุ : วธินีี้จะลบ Queue ของเครื่องพมิพท์ีม่อียู่หนึ่งครัง้ ดงันัน้การตัง้ค่าจะกลบัสู่ค่าเริม่ตน้ 

1. เปิด “Devices and Printers” ใน Control Panel จากนัน้คลิกขวาทีเ่คร่ืองพิมพ ์แลว้เลือก “Remove device” 

 

2. ใส่รหสัผ่านของ Administrator 
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3. คลกิ "Yes" 

 

4. ถอดสาย USB และ เสยีบสาย USB ที่เชื่อมต่อกบัเครือ่งพมิพอ์กีครัง้ จากนัน้เครื่องพมิพจ์ะถูกสรา้งขึน้ใหม่ 
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สลบัไปใช้ Local User ในขณะลงชื่อเข้าใช้ Administrator 

*หมายเหตุ : วธินีี้จะปล่อยให ้Administrator ลงชื่อเขา้ใช ้

1. ปิดเคร่ือง PC 

 

2. เปิดเครื่อง PC อกีครัง้ และ ลอ็คอนิดว้ย Administrator 

3. เปิด Queue ของเครื่องพมิพท์ีต่อ้งการ 
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4. เขา้ใชง้าน Local User โดย ไม่ต้องออกจากระบบ ของ Administrator 

 

5. ใชง้าน Windows โดยไม่ตอ้งรสีตารด์ หากรสีตารด์ จะตอ้งเริม่ทําขัน้ตอน 1 ถงึ 5 เหมอืนเดมิ 


