
ขั้นตอนการ ชำระหนี้ , ฝากเงิน , ซือ้หุ้น 
ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนครมีช่องทางการ ชำระหนี้ , ฝากเงิน , ซื้อหุ้น ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร
ทั้งหมด 2 ช่องทางดังนี้ 

1.ช่องทางผ่านการ จ่ายบิล ในแอปพลิเคชันธนาคารกรุงไทย ( Bill Payment ) 
2.ช่องทางการโอน เข้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด 

โดยมีขั้นตอนโดยละเอียดดังนี้  
1. ผ่านการ จ่ายบิล ในแอปพลิเคชันธนาคารกรุงไทย ( Bill Payment ) 

โดยช่องทางนี้ยอดเงินที่ชำระหนี้ , ฝากเงิน , ซื้อหุ้นจะเข้าในวันทำการถัดไป 
1.1. เข้าแอปพลิเคชัน กรุงไทย NEXT 

 
1.2. เลือก จ่ายบิล ในแถบเมนู 

 
1.3. ใส่ตัวเลข 7296 ในช่องค้นหา จะขึ้นผลลัพธ์ดังกล่าว จากนั้นกดเลือก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด จะเข้าสู่

หน้าถัดไป 

 



1.4. ตรวจสอบรายละเอียดของบัญชีของท่าน -> สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด และใส่รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
 
1.4.1. กรอกเลขทะเบียนสมาชิกของบุคคลที่ท่านต้องการ ชำระหนี้ , ซื้อหุ้น หรือ ฝากเงิน *กรุณาใส่เลขทะเบียนให้

ถูกต้อง  ในช่องทะเบียนสมาชิก ( สามารถชำระให้บุคคลอ่ืนได้ โดยใส่ทะเบียนสมาชิกของท่านนั้น ) 
 

 
 

1.4.2. ช่องประเภทการชำระต้องกรอกรหัส โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
 



รหัส รายละเอียด ตัวอย่างการกรอก 

101 
ฝากเงิน ใส่เลขบัญชีที่ต้องการฝาก ตามหลังรหัส 101 เลขบัญชี
ที่ต้องการฝาก 

นาย ก. เลขทะเบียนสมาชิก 024530  
ต้องการฝากเข้าบัญชี 01-20900 จำนวน 2,000 บาท 
ทะเบียนสมาชิก 
 24530 
ประเภทการชำระ  
 1010120900  ( ส่วนที่ขีดเส้นใต้คือเลขบัญชี ) 
จำนวนเงิน  
 2,000 

201 
ซื้อหุ้น  
ต้องไม่เป็นเศษสตางค์หรือหลักหน่วย 

นาย ก. เลขทะเบียนสมาชิก 024530  
ต้องการซื้อหุ้น  
จำนวน 2,000 บาท 
ทะเบียนสมาชิก 
 24530  
ประเภทการชำระ  
 201 
จำนวนเงิน  
 2,000 

202 
ชำระหนี้รายเดือน โดยเป็นยอดการชำระหนี้รายเดือนที่หัก ณ ที่
จ่ายไม่ได้ หรือ ได้บางส่วน หรือ อยู่ในประเภทสมาชิกที่ชำระเอง  
** หมายเหตุ ชำระก่อน 2 วันสุดท้ายของเดือนเท่านั้น  

นาย ก. เลขทะเบียนสมาชิก 024530  
มียอดค้างชำระรายเดือน จำนวน 4,500 บาท 
ทะเบียนสมาชิก 
 25640 
ประเภทการชำระ  
 202 
จำนวนเงิน  
 4,500 

203 
ชำระหนี้เงินกู้ สามัญ โดยเป็นการชำระเฉพาะเงินต้นและ
ดอกเบี้ย 

นาย ก. เลขทะเบียนสมาชิก 024530  
ต้องการชำระหนี้เงินกู้สามัญ เพ่ิมเติม 10,000 บาท 
ทะเบียนสมาชิก 
 25640 
ประเภทการชำระ  
 203 
จำนวนเงิน  
 10,000  



รหัส รายละเอียด ตัวอย่างการกรอก 

204 
ชำระหนี้เงินกู้ ฉุกเฉิน โดยเป็นการชำระเฉพาะเงินต้นและ
ดอกเบี้ย 

นาย ก. เลขทะเบียนสมาชิก 024530  
ต้องการชำระหนี้เงินกู้ ฉุกเฉิน เพ่ิมเติม 10,000 บาท 
ทะเบียนสมาชิก 
 25640 
ประเภทการชำระ  
 204 
จำนวนเงิน  
 10,000 

205 
ชำระหนี้เงินกู้ ฉุกเฉิน ATM โดยเป็นการชำระเฉพาะเงินต้นและ
ดอกเบี้ย 

นาย ก. เลขทะเบียนสมาชิก 024530  
ต้องการชำระหนี้เงินกู้ ฉุกเฉิน ATM  
เพ่ิมเติม 10,000 บาท 
ทะเบียนสมาชิก 
 25640 
ประเภทการชำระ  
 205 
จำนวนเงิน  
 10,000 

302 
ชำระหนี้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเป็นการชำระ
เฉพาะเงินต้นและดอกเบี้ย 

นาย ก. เลขทะเบียนสมาชิก 024530  
ต้องการชำระหนี้เงินกู้สามัญเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เพ่ิมเติม 10,000 บาท 
ทะเบียนสมาชิก 
 25640 
ประเภทการชำระ  
 302 
จำนวนเงิน  
 10,000 

1.4.3. ช่องจำนวนเงิน กรอกจำนวนเงินที่ ท่านต้องการชำระหนี้ , ฝากเงิน , ซื้อหุ้น  

 



1.4.4. เมื่อกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องแล้ว กดที่ปุ่ม ถัดไป จะเข้าสู่หน้ายืนยัน 

 
1.4.5. ตรวจสอบความถูกต้อง อีกครั้ง แล้วกดยืนยัน เป็นอันเสร็จสิ้น 

 
2. ช่องทางการโอน เข้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สกลนคร จำกัด 

โดยช่องทางนี้ยอดเงินจะเข้าบัญชีของสหกรณ์ฯ ทันที 
2.1. เข้าแอปพลิเคชันธนาคารของท่าน ธนาคารใดก็ได้ จากนัน้ทำการโอนเงินมาที่บัญชี ธนาคารกรุงไทย  

เลขที่บัญชี 412-1-000-30-7 ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด 
 

2.2. ระบุจำนวนเงินที่ท่านต้องการทำรายการ โดยโอนเป็นยอดรวมทั้งหมด ตัวอย่างเช่น นาย ก. ต้องการตัดยอดเงินต้น
เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 20,000 บาท ซ้ือหุ้นเพิ่ม 5,000 บาท ฝากเข้าบัญชี 01-20900  อีก 5,000 บาท 
ยอดรวม นาย ก. ต้องโอนคือ 30,000 บาท  
 

2.3. แจ้งการโอนและความประสงค์ของท่านให้ทางสหกรณ์ฯ ทราบ โดยมีช่องทางการแจ้งดังนี้ 
2.3.1. ในเวลาทำการ 8.30 – 16.30 น. จันทร์ – ศุกร์ ท่านสามารถโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและเงินโอน

ได้ที่เบอรด์้านล่างนี้ 
1. 064-272-9971 
2. 098-204-2065 
3. 063-050-6038 
4. 093-553-6968 

 



2.3.2. แจ้งผ่าน Line Official Account ของสหกรณ์ ( หากท่านยังไม่มี Line Official Account สามารถดู
ขั้นตอนการเพิ่มเพื่อนได้ที่ภาคผนวก ) มีขั้นตอนการแจ้งดังนี้ 

1. เข้าแอปพลิเคชัน Line เปิดเข้ามาที่หน้า Line สหกรณ์ครูสกลนคร เลือกแจ้งการชำระ 

 
 

2. ใส่รายละเอียดตามช่องที่กำหนดดังนี้ 
2.1. เลขทะเบียนสมาชิก หรือ ชื่อและนามสกุล 

 

 
 
2.2. เบอร์ติดต่อกลับ (เม่ือเจ้าหน้าที่ดำเนินการรับชำระแล้วจะมี SMS แจ้งกลับ) 

 

 
 
 
 
 



2.3. ประเภทการชำระ ประกอบไปด้วย  
2.3.1. ชำระเป็นยอดรวม ( กรณีท่านโอนมาเพื่อหลายจุดประสงค์ ดังตัวอย่างข้อ 2.2  ) 
2.3.2. ชำระหนี้รายเดือน 
2.3.3. ซื้อหุ้น 
2.3.4. ฝากเงินต้น 
2.3.5. ตัดเงินต้น 
2.3.6. อ่ืนๆ  

 

 
 

2.4. ชำระให้กบั ตนเอง หรือ ผู้อ่ืน ถ้าเลือกผู้อ่ืน จะมีช่องให้ใส่ เลขทะเบียนสมาชิก หรือ ชื่อและนามสกุล 
ของสมาชิกท่านนั้น 
 

 
2.5. กดที่รูป เพื่อเลือกรูปสลิป ที่ท่านโอนเข้ามา 

 



2.6. รายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อท่ีเจ้าหน้าที่ดำเนินการได้ถูกต้องตามจุดประสงค์ของท่าน 

 
 

3. กด บันทึก เป็นอันเรียบร้อย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
ขั้นตอนการเพิ่มเพื่อน 

โดยสีและภาษาจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับการตั้งค่าโทรศัพท์ของท่าน 
1.เข้าแอปพลิเคชัน Line กดที่ สัญลักษณ์ คนที่มีเครื่องหมายบวก 

 
2.โดยมีช่องทางในเพิ่ม 2 วิธี ทำวิธีใดก็ได้  
 2.1 การเพิ่มผ่าน id line  
  2.1.1 กดที่ สัญลักษณ์ แว่นขยาย  

 
 
  2.1.2 ใส่ @sakoncoop ที่ช่องค้นหา จากนั้นกดที่ สัญลักษณ์ แว่นขยาย อีกครั้ง 

 
 
  2.1.3 กดที่ปุ่มแรก ที่เป็นคำว่า เพิ่ม หรือ add อันเสร็จสิ้น 

 
 
 



2.2 การเพิ่มผ่าน QR Code 
  2.2.1 กดที่ สัญลักษณ์ QR code 

 
 
  2.2.2 แอปพลิเคชัน Line จะเปิดกล้อง จากนั้น นำมาส่องท่ีสัญลักษณ์ด้านล่าง โดยให้อยู่ในกรอบท่ี
แอปพลิเคชั่นกำหนด 

 
 
  2.2.3 เม่ือสำเร็จจะเข้าสู่หน้าด้านล่าง ในกดที่ปุ่ม ที่เป็นคำว่า เพิ่ม หรือ Add เป็นอันเสร็จสิ้น 

 
 

 Line Official Account จะทำให้ท่านได้รับข่าวสารอย่างเป็นทางการจากทางสหกรณ์ได้อีกช่องทางหนึ่ง 


