
A Leading Printing Solution  



ขั้นตอนการดาวน์โหลด และสมคัรใช้งาน

ดาวนโ์หลดแอปพลิเคชนั
ผ่าน Play Store หรอื 

App Store

เขา้แอปพลิเคชนั 
Double A 

Fastprint ในสมาท์
รโฟน

กดเลือก log in ผ่าน 
Facebook,  Line, 

E-mail

กรอกเบอรโ์ทรศพัทเ์พ่ือ
รบัเลข OTP ผ่าน 

SMS

กรอกเลข OTP และ
พรอ้มใชง้านไดแ้อป
พลิเคชนัไดเ้ลย



หน้าแถบเคร่ืองมือบนแอปพลเิคชัน

ดาวน์โหลดแอปพลเิคชนั เลอืกไฟลท์ีต่อ้งการพรนิต์ แถบ Location ทัง้แบบ List View 
และ Map View และสามารถเขา้สู่ 

Google Map เม่ือกดเขา้ไป

หนา้ Profile แสดงขอ้มลูของผูใ้ช ้และ 
Point ในแอปพลิเคชนั



ขั้นตอนการส่ังพรินต์ใน Double A Fastprint

1.เขา้แอปพลิเคชนัเจอหนา้ 
Announcement
บอกโปรโมชั่นปัจจบุนั

2.เขา้หนา้ไฟล ์เลือก
เครื่องมือท่ีตอ้งการพรนิต์

3.เลือกไฟลง์านท่ี
ตอ้งการพรนิต์

4.เช็คหนา้ Preview 
ก่อนพรนิต์ กด Next 
เพ่ือไปหนา้ต่อไป

5.ตัง้ค่าหนา้กระดาษ



6.กดเลอืก Location เครือ่งพิมพโ์ดย
สามารถสแกน QR Code บนหนา้จอเครือ่ง
พรนิตเ์ตอร ์และสามารถกด Favorite ที่ใช้

เป็นประจ าได ้และกด Next

8.กดเลือกวิธีช  าระเงิน 9.กดพรนิตแ์ลว้กด Yes เพ่ือสั่ง 
พรนิตท์นัทีหรือกด No เพ่ือเก็บ
ประวตักิารพรนิตเ์พื่อพรนิตใ์น

โอกาสหนา้

10.หนา้สดุทา้ยหลงัจากพรนิตเ์อกสาร
ใหค้ะแนนและรบัใบเสรจ็ และมีชองทางใน
การตดิตอ่ Call Center และ Line@

ขั้นตอนการส่ังพรินต์ใน Double A Fastprint

7.เช็คหนา้ Preview 
ก่อนพรนิตอี์กครัง้



การช าระค่าบริการ Double A Fastprint

ฟรีเครดติ เตมิเครดติ

ช าระด้วยไลนเ์พย์ ช าระด้วยทรูมันน่ี

พร้อมเพย์ K Plus

ใช้ช าระไดไ้ม่มีขั้นต า่
ช าระผ่านระบบ omise
บริการขั้นต า่ 20 บาท

Shopee Pay



สถานะการใช้งาน Double A Fastprint

สามารถรายงานปัญหาการใชง้านเพ่ือขอ
เงินคืนได ้โดยการพิมพอ์ธิบาย และถ่ายภ

พางานท่ีเสียหายผ่านแอปพลิเคชนั



พรินตง์านงา่ยๆ ดว้ยเคร่ืองมือทีพ่ร้อมใช้ในแอปพลิเคชัน

พรินตไ์ด้ผ่าน Cloud Storage ของลูกค้าเช่น 
Google Drive, Dropbox, One Drive

พรินตฟ์อรม์เอกสารพร้อม
ใช้งานเช่น สัญญากู้ยมืเงนิ
สัญญาเช่า หนังสือมอบ
อ านาจ

พรินตภ์าพจากแกลเลอร่ี
พรินตไ์ฟลง์านจากเคร่ืองโทรศัพทข์อง
ลูกค้า (รองรับเฉพาะAndroid)

ถ่ายรูปทีต้่องการ
แล้วส่ังพรินต์

Photo Editor 
เคร่ืองตกแต่งภาพ
ด้วยตัวลูกค้า พร้อม

ใส่ Text และ 
Frame สุดพเิศษ

จากทมีงาน



สร้างงานพรินตท์ีต่อ้งการไดด้งัใจดว้ยฟีเจอรต์า่งๆ ในแอปพลิเคชัน

E Frame Multi slide E Receipt 



Photo Editor

เพิม่ลูกเล่นใหส้นุกกับการพรินตม์ากยิง่ขึน้ด้วย

• เขียนขอ้ความใสใ่นรูปภาพ
• กรอบรูป
• สติก๊เกอร์



งานพรินตใ์น Forms
กลุ่มหนังสือสัญญา
ประกอบไปดว้ย
• สญัญากูยื้มเงิน
• สญัญาค า้ประกนั
• สญัญาจา้งแรงงาน
• สญัญาซือ้
• สญัญาขาย

กลุ่มเอกสารลายเส้น
ประกอบไปดว้ย
• กระดาษเสน้รายงานแบบที่ 1 (ไมม่ีสโลแกน)
• กระดาษเสน้รายงานแบบที่ 2 (มีสโลแกน)
• กระดาษตารางจดุแบบที่ 1 (สเีดียว)
• กระดาษตารางจดุแบบที่ 2 (2 ส)ี
• กระดาษตารางเขียนกราฟแบบที่ 1 (สเีดียว)
• กระดาษตารางเขียนกราฟแบบที่ 2 (2 ส)ี
• ตารางคดัจีนแบบที่ 1 (ไมม่ีเสน้ประ)
• ตารางคดัจีนแบบที่ 2 (มีเสน้ประ)



งานพรินตใ์น Forms

กลุ่ม Planner

ประกอบไปดว้ย
รูปแบบ weekly และ Monthly
• Theme ทั่วไป
• Theme เท่ สมารท์
• Theme หวาน



งานพรินตใ์น Forms

กลุ่มสร้างเสริมทกัษะ

ประกอบไปดว้ย
• การด์จบัคู่ค  าศพัท์
• เกมส ์Super XO, เกมสโ์ยงเสน้
• แบบฝึกหดับวกลบเลข
• ฝึกเขียนตวัเลข
• เรยีนรูก้ารบอกเวลา
• วาดภาพจากตวัเลข
• ฝึกระบายสี



www.doubleafastprint.com

• เป็นระบบการพรนิตง์านบนเว็บไซตเ์พ่ือ
รองรบัการใชง้านผ่าน PC

• พรนิตง์านดว้ยการอพัโหลดไฟลแ์ลว้สั่ง 
พรนิตไ์ดท้นัที ไม่ตอ้งใช ้cloud 

storage
• สามารถตัง้คา่หนา้กระดาษและจ่ายเงินได้

เหมือนแอปพลิเคชนั 



www.doubleafastprint.com

ข้ันตอนที ่2 กด login ด้วย facebook, line, email   

ข้ันตอนที ่3 กด Choose a file เพือ่เลือกไฟลพ์รินตใ์นเคร่ือง PC ข้ันตอนที ่4 เช็คเอกสารความถูกต้อง แล้วกด Next เพือ่ตั้งค่า

ข้ันตอนที ่1 เข้าเว็บไซต ์www.doubleafastprint.com
กด START TO PRINT ด้านขวาบนเพิม่เร่ิมใช้งาน



www.doubleafastprint.com

ข้ันตอนที ่5 เลือกเคร่ืองพรินตท์ีต่้องการ และตั้งค่าหน้ากระดาษ ข้ันตอนที ่6 เลือกจ่ายเงนิได้ท้ังผ่าน my credit, rabbit line pay, credit/debit card

ข้ันตอนที ่7 กดปุ่ม Print แล้วเลือก PRINT NOW หรือ Print 
later เพือ่เก็บไว้ใน History เพือ่พรินตใ์นโอกาสถัดไป

ข้ันตอนที ่8 พรินตเ์สร็จเรียบร้อยให้คะแนนความพึงพอใจและรับใบเสร็จ



ราคา และ โปรโมช่ัน

• พรินตข์าวด า

หน้าละ 1.50 บาท (ราคาตลาดอยู่ที ่2-3 บาท)

• พรินตส์ี 

หน้าละ 7.50 บาท (ราคาตลาดอยู่ที ่8-10 บาท)




