
     ส านักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข 

แบบการช าระเงินสงเคราะห์รายเดือน และการช าระเงินล่วงหน้าส าหรับสมาชิก ฌกส. 
ส่วนที่ 1 ส าหรับสมาชกิ 

การช าระเงินมีค่าธรรมเนียมคร้ังละ 10 บาท 

ช าระเงินผ่าน 
Counter Service  
ที่ 7-ELEVEn 

กรุณาแจ้ง 
1. เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ฌกส. 0994000246714 
2. เลขบัตรประจ าตัวประชาชนของสมาชิก 
3. เลขทะเบียนสมาชิก 6 หลัก (หากมีไม่ครบ 6 หลักให้เติมเลข 0 ด้านหน้าจนครบ) 
4. แจ้งเดือนที่ต้องการช าระเงินสงเคราะห์  (ยอดเงินจะแสดงที่หน้าเคาน์เตอร์อัตโนมัติ)  หรือ  หาก

ต้องการช าระเงินหลายเดือนรวมกัน  โดยที่ทราบจ านวนเงินทั้งหมดแล้ว ให้ระบุว่า “ช าระเงิน
ล่วงหน้าจ านวน  (ระบุจ านวนเงินที่ต้องการ)  บาท” 

หรือ  ช าระเงินผ่านแอปพลิเคชัน Counter Service PAY   
ดาวน์โหลดและสมัครใช้งานได้ที่ QR – Code ด้านซ้ายมือ  
หรือค้นหา “Counter Service PAY” ได้ใน Google Play Store และ App Store  

ช าระเงินผ่าน
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 

(มหาชน) 
 
 
 
 

ช าระได้ที่  
1. หน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร 
2. ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย

เท่านั้น 
3. Krungthai Next 

ช าระได้ที่ 
1. เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน):  กรุณาแจ้งรหัสส านักงาน ฌกส. (Company Code) 

90144 พร้อมแจ้งเลขบัตรประจ าตัวประชาชนจ านวน 13 หลัก และเลขทะเบียนสมาชิกจ านวน 6 
หลัก  (หากมีไม่ครบ 6 หลักให้เติมเลข 0 ด้านหน้าจนครบ) ให้เจ้าหน้าที่ทราบ 

2. ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เท่านั้น:  เลือกหัวข้อ “ช าระค่าสินค้าและค่าบริการอ่ืน 
ๆ”  แล้วบันทึกรหัสส านักงาน ฌกส. (Company Code) 90144  บันทึกเลขบัตรประจ าตัวประชาชน
จ านวน 13 หลัก และเลขทะเบียนสมาชิกจ านวน 6 หลัก  (หากมีไม่ครบ 6 หลักให้เติมเลข 0 ด้านหน้า
จนครบ) แล้วด าเนินการช าระเงิน 

3. ช าระเงินผ่านกรุงไทยเน็คแอปพลิเคชัน (Krungthai Next): เลือกหัวข้อ “จ่ายบิล” เลือกหมวดหมู่ 
ใส่ตัวเลข 90144 ในช่องค้นหาจะพบค าว่า “ฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข – บุคคล”  
ด าเนินการกรอกเลขบัตรประจ าตัวประชาชนจ านวน 13 หลัก และเลขทะเบียนสมาชิกจ านวน 6 หลัก 
(หากมีไม่ครบ 6 หลักให้เติมเลข 0 ด้านหน้าจนครบ) และหมายเลขโทรศัพท์ แล้วด าเนินการช าระเงิน  
***ไม่มีค่าธรรมเนียม*** 

ระบบรับเงินอัตโนมัติโดยอ้างอิงตัวบุคคลจากเลขบัตรประจ าตัวประชาชนและเลขทะเบียนสมาชิก  
**กรุณาเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานการช าระเงิน โดยไม่ต้องด าเนินการส่งใบเสร็จมาแจ้งท่ี ฌกส.** 

หากมีปัญหาการช าระเงิน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเก็บเงินสงเคราะห์  โทร. 0 2589 9105 – 10 ต่อ 143, 144 หรือ 146   
 มือถือ. 092 – 2689513, 092 - 3136513 หรือ 094 – 8740333  
 E – Mail: chapanakij03@gmail.com   

ติดต่อส านักงาน ฌกส.     Facebook:  ฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข   
 

ส่วนที่ 2 ส าหรับสถาบนัทางการเงิน 

โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ช าระเงิน 
 ช าระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส  

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ฌกส. 0994000246714 หรือ Scan Barcode ช าระเงิน 
 ช าระเงินที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  รหัสส านักงาน (Company Code)   90144 

ช่ือสมาชิก      ช่ือผู้ช าระเงิน             . 

รหสัอ้างองิ 1 (Ref1.)  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน   -  -  -  -  

รหสัอ้างองิ 2 (Ref2.) เลขทะเบียนสมาชิกจ านวน 6 หลัก  (หากมีไม่ครบ 6 หลักให้เติมเลข 0 ดา้นหน้าจนครบ) 

มือถือ  -  
จ านวนเงิน   บาท 

Scan Download: 

Counter Service PAY 

Line ID:  
@chapanakij8813 

Barcode ส าหรับเคาน์เตอรเ์ซอร์วิสเท่าน้ัน 

mailto:chapanakij03@gmail.com

