
ขั้นตอน>>> 

 สร้าง Bar code ช าระเงนิ 

 ใช้ App ธนาคาร Scan Bar code ใบน าฝาก 

App ธนาคาร > การ Scan Barcode 

ใบน าฝาก ช าระเงนิ 



สอบถามเพิม่เตมิได้ที ่ e-mail  : chayanua@scg.com  โทรศัพท ์02 5555034 

เลือก 
 “สร้าง ใบน าฝาก/Barcode” 

คอนกรตีซแีพค 
BG5054 

2 

• ใส่ “รหัสหนว่ยงาน (Site code)”  
• กดปุ่ม ตรวจสอบ จะปรากฏ  
    รหสัช าระ ชื่อหน่วยงาน เบอรโ์ทรศพัท์ 
 
• ใส่จ านวนเงนิ   
• กด “แสดงตัวอยา่งก่อนพมิพ ์  
    จะปรากฏภาพด้านลา่ง 
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สร้าง Bar code ช าระเงนิ 

www.cpac.co.th เลือก
เมนู “วิธีการช าระเงนิ” 

สร้าง “ใบน าฝาก” 
• เตรียมขอ้มลู Site Code 
• สแกน QR Code ได้ที่นี ่



วิธีการใช ้App ธนาคาร Scan Barcode ใบน าฝาก  
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“ใบน ำฝำก”  

2 
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สร้าง “ใบน าฝาก” 
• เตรียมขอ้มลู Site Code 
• สแกน QR Code ได้ที่นี่  

>>>>>>> 
 
 
 
 
 
 

   หรือ www.cpac.co.th >>  
   เมนู “วิธีการช าระเงนิ” 

กดเครือ่งหมายตามขอ้ 1 จะขึ้น 
App Scan น าไป Scan 
บารโ์คด้ ใบน าฝาก CPAC 

ให้การช าระคา่คอนกรตีซแีพค           
สะดวก    ง่าย    ทันใจดว้ย 

ใส่จ านวนเงนิตามขอ้ 2  
ตรวจสอบความถกูต้องกด 

”ต่อไป” 



ช ำระค่ำคอนกรีตซีแพคได้นะคร๊ำบ.. 

กดเครื่องหมำยตำมข้อ 1 จะแสดง App Scan  
น ำไป Scan บำร์โค้ด ใบน ำฝำก CPAC 
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1. เลือกเมนู “สแกน” 
2. น ำไป Scan บำร์โค้ด ที่ได้จำกใบน ำฝำก CPAC 

2 

สร้าง “ใบน าฝาก”  
สแกน QR Code ได้ที่นี่  >>> 

 
 
 
 
 
 
 
 

   หรือ www.cpac.co.th >>  
      เมนู “วิธีการช าระเงนิ” 

ใส่ “รหัสช าระ 12 หลัก” 

ใส่ “จ านวนเงนิ” 

ตรวจสอบความถูกต้อง 
กด”ยนืยนั” 
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ใส่จ านวนเงิน 
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ตรวจสอบความถูกต้อง กดยืนยัน 

สร้าง “ใบน าฝาก” 
• เตรียมขอ้มลู Site Code 
• สแกน QR Code ได้ที่นี ่ 

>>>>>>> 
 
 
 
 
 
 

   หรือ www.cpac.co.th >>  
   เมนู “วิธกีารช าระเงนิ” 

กดเครือ่งหมายตามขอ้ 1 จะขึ้น 
App Scan น าไป Scan 
บารโ์คด้ ใบน าฝาก CPAC 

App ธนาคารไทยพาณชิย์  
ช าระคา่คอนกรตีซแีพคไดน้ะครา๊บ.. 
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จ่ายค่าคอนกรีตซแีพคได้ 
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ตรวจสอบความถกูต้องกด ต่อไป 

ตรวจสอบความถกูต้องกด ยืนยัน 

3 

2 

สร้าง “ใบน าฝาก” 
• เตรียมขอ้มลู Site Code 
• สแกน QR Code ได้ที่นี ่ 

>>>>>>> 
 
 
 
 
 
 

   หรือ www.cpac.co.th >>  
   เมนู “วิธกีารช าระเงนิ” 

กดเครือ่งหมายตามขอ้ 1 จะขึ้น 
App Scan น าไป Scan 
บารโ์คด้ ใบน าฝาก CPAC 
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สอบถามเพิม่เตมิได้ที ่ส.ปส.  e-mail  : chayanua@scg.com  โทรศพัท์ 02 5555034 

กดเครือ่งหมายตามขอ้ 2 จะ
ขึ้น App Scan น าไป Scan 
บาร์โคด้ ใบน าฝาก CPAC 

หมายเหตุ :  
• ธ.ออมสนิจา่ยไดเ้ฉพาะผา่น 

APP Smart Phone ไม่สามารถ
จ่ายทีเ่คานเ์ตอรไ์ด ้
 
 

 

ตรวจสอบความถูกตอ้งกด ยืนยัน 

App ธนาคารออมสนิช าระคา่คอนกรตีซแีพคไดน้ะครา๊บ.. 



TMB TOUCH Mobile App 
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ใส่เบอร์โทร 

ใส่จ านวนเงิน 

081XXXXXXX 
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ตรวจสอบและกดยืนยัน 
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                  สร้าง “ใบน าฝาก” เตรียมขอ้มูล Site Code และ สแกน QR Code ได้ที่นี่  >>>>>>> 
                  หรอื www.cpac.co.th >> เมนู “วิธีการช าระเงนิ”    

กดเครื่องหมายตามขอ้ 1 จะขึน้ 
App Scan น าไป Scan บาร์โคด้ 
ใบน าฝาก CPAC 

หมายเหตุ :  
• ธ.ทหารไทยจา่ยได้เฉพาะผา่น 

APP Smart Phone ไม่สามารถ
จ่ายทีเ่คานเ์ตอรไ์ด ้

• การจา่ยที ่เคานเ์ตอรธ์นาคาร 
ยังคงเปน็ธนาคารเหลา่นี้เทา่นัน้ 
>>> 
 
 

 

ช าระคา่คอนกรตีซแีพคไดแ้ลว้นะ่.. 
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1 กดเครื่องหมายค้นหา 
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คีย์ค าว่า “cpac” 
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กดเครื่องหมายสแกน 6 

081 XXXXXXX 

หมายเลขโทรศัพท์ 
7 

ตรวจสอบและกดยืนยัน 

สอบถามเพิม่เตมิได้ที ่ส.ปส.  e-mail  : chayanua@scg.com  โทรศพัท์ 02 5555034 

                  สร้าง “ใบน าฝาก” เตรียมขอ้มูล Site Code และ สแกน QR Code ได้ที่นี่  >>>> 
                  หรอื www.cpac.co.th >> เมนู “วิธีการช าระเงนิ”    

กดเครื่องหมายตามขอ้ 5 จะขึน้ 
App Scan น าไป Scan บาร์โคด้ 
ใบน าฝาก CPAC 

หมายเหตุ :  

• ธ.ธนชาตจา่ยไดเ้ฉพาะผา่น APP Smart Phone ไม่สามารถจา่ยทีเ่คานเ์ตอรไ์ด ้

ช าระคา่คอนกรตีซแีพคไดน้ะครา๊บ.. 


