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เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินโครงการค่าตอบแทน เย ียวยา ขดเชย และเส ี่ยงภ ัยสำหรับการปฏิบ ัต ิงาน 
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ็าระวัง บ้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ ในชุมซน ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

เรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานสรุปผลการจ่ายเง ินโครงการค่าตอบแทน เย ีย ว ย า  ขด เขย แล ะเส ียงภ ัย

สำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ ้าน (อสม.) ในการเฝืาระวัง 
บ้องกัน และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒ ๐๑๙ในชุมขน ของกรมสนับสมุน'บริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๔๖๓ รับทราบและอนุมัติตามผลการพิจารณา 

ของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวการประชุม 
ครั้งที่ ๒๐/๒๔๖๓ และครั้งที่ ๒๑/๒๔๖๓ ตามท ี่เลขาธ ิการสภาพ ัฒนาการเศรษฐกิจและส ังคมแห ่งชาต ิ 
ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ โดยอนุมัติโครงการค่าตอบแทน เยียวยา ซดเขย และเสี่ยงภัย 
สำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ็าระวัง บ้องกัน และควบคุม 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ในชุมชน ของกรมสนับสบุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นค่าตอบแทน 
ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และ อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติงาน 
ด้านสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานคร (อสส.) รวมจำนวนไม่เกิน ๑,๐๔๐,๓๐๖ คนต่อเดือน ระยะเวลาตั้งแต่ 
เด ือนตุลาคม ๒๔๖๓ ถึงเดือนธันวาคม ๒๔๖๓ กรอบวงเงินไม่เกิน ๑,๔๗๔.๔๔๙๐ ล้านบาท โดยใช้จ่าย 
จากเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแกไขบ้ญหา เย ียวยา และพันฟูเศรษฐกิจ 
และสังคม ท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๔๖๓ แผนงานหรือโครงการ 
เพื่อรองรับค่าใช้จ่าย ค่าเยียวยา ค่าซดเชย และค่าเสี่ยงภัย สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึง 
ผู้มีหน้าที่เกี่ยวช้อง ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการจัดหาผู้ชำนาญการทั้งในประเทศและต่างประเทศ น้ัน

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินตามโครงการค่าตอบแทน 
เยียวยา ขดเขย และเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ในการเฝ็าระวัง 
บ้องกัน และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในชุมขน ของกรมสนับสมุน'บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
ตามมติคณะรัฐมนตรีช้างต้น เป็นไปโดยถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้ จึงเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีปฏิบัติ ดังน3

๑. การจ่ายเงินตามโครงการค่าตอบแทน เย ียวยา ซดเชย และเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงาน 
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ็าระวัง บ้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ในชุมซน ของกรมสนับสบุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ตามหลักเกณฑ์นี้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร 
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และ อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 
ในเขตกรุงเทพมหานคร (อสส.) ที่มีสิทธิรับเงินค่าปวยการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง สิทธิได้รับเงิน 
ค่าบ้วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๔๖0  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. ผู้มีสิทธิได้รับเงินตามโครงการค่าตอบแทนๆ จะได้รับค่าตอบแทนตามอัตราและระยะเวลา 
ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอและได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

๓ .  . . .
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en. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ 
๓.® กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๓.๑.๑ ให ้เป ีดบ ัญช ีเง ินฝากธนาคารไว ้ก ับธนาคารท ี่เป ็นร ัฐว ิสาหกิจหน ึ่งบ ัญช ี 
ซื่อบัญชี “ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-®g0 ” เพื่อรับเงินที่ฃอเบิก 
จากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะซื่อบัญชี “ เงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงิน 
เพื่อแก้ไขบิญหา ป 0\/|อ -๑๙” รหัสบัญชี ๐๐๙๙๘ ตามจำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร

๓.๑.๒ ให้นำเงินจากบัญชีตามข้อ ๓.๑.๑ ฝากเข้าบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง 
ซื่อบัญชี “โครงการเงินกู้เพื่อจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของ อสม.” รหัสบัญชี ๐๐๙๘๘

๓.๑.๓ ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพตรวจสอบเงินในบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง 
ตามข้อ ๓ .๑ .๒ ให้เพียงพอ เพื่อให้กรมบัญชีกลางจ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงินค่าตอบแทนๆ ได้ตามกำหนดระยะเวลา 

๓.๑.๔ ให้ตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินค่าตอบแทนฯ ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร 
ผู้มีสิทธิรับเงินค่าตอบแทนฯ ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธาร'ณสุฃประจำ 
หมู่บ้าน (อสม.) เซิงรุก ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารเงินอุดหนุนทั่วไปของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
และจำนวนเงินตามสิทธิทั้งหมดที่ต้องจ่าย จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) และ กรุงเทพมหานคร 
(กทม.) โดยเมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ให้มีหนังสือแจ้งยืนยันข้อมูลดังกล่าวไปยังกรมบัญชีกลาง เพื่อทำหน้าที่ 
เบิกเงินและจ่ายเงินให้แก'ผู้มีสิทธิรับเงินค่าตอบแทนฯ ดังกล่าว แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๓ . ๑ . ๕ เม ื่อได้ร ับแจ้งผลการโอนเงินและข้อมูลการนำเงินส ่งค ืน (ล้ามี) รวมทั้ง 
รายงาน ผลการโอน เง ิน เข ้าบ ัญ ช ีเง ิน ฝากธน าคารจากกรมบ ัญ ช ีกลางแล ้ว  ให ้เร ียกรายงาน จากระบ บ  
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Social Welfare) เพื่อเป็นหลักฐานการจ่ายไว้ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ 
ต่อไป

๓ .๑.๖ ใน กรณ ีท ี่ได ้ร ับ แจ ้งผลการเบ ิกจ ่ายจากกรม บ ัญ ช ีกลางว ่าไม ่ส าม ารถ  
โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินค่าตอบแทนๆ ได้ กรมบัญชีกลางจะนำเงินส่งคืนเข้าบัญชี 
เงินฝากกระทรวงการคลัง ตามข้อ ๓ . ๑ . ๒ และแจ้งให้กรมสนับสบุนบริการสุขภาพทราบ เพื่อดำเนินการจ่ายเงิน 
ให ้ผ ู้ม ีส ิทธ ิร ับเง ินค ่าตอบแทนฯ โดยตรงต่อไป โดยให ้ใช ้รายงานสรุปผลการโอนเง ิน (Detail Report 
และ Summary Report/Transaction History) ที่ได้จากระบบ KTB Corporate Online หรือใบสำคัญรับเงิน 
แล้วแต่กรณี เป็นหลักฐานการจ่าย และเก็บรักษาไว้ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป

๓ .๑ .๗ กรณีที่มีการตรวจสอบพบในภายหลังว่า อสม. และ อสส. รายใด ไม่มีสิทธิ 
ได้รับเงินค่าตอบแทนฯ แต่ได้จ่ายเงินค่าตอบแทนของ อสม. และ อสส. ไปแล้ว ให ้เร ียกเงินด ังกล่าวค ืน 
และนำส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมสนับสบุนบริการสุขภาพ ตามข้อ ๓ . ๑ . ๑

๓ .๑ .๘ เมื่อได้ดำเน ินโครงการเสร็จส ิ้นแล้ว หากม ีเง ินก ู้เหล ือจ ่ายจากโครงการ 
ให้ส่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายเช้าบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะต่อไป

๓ . ๑ . ๙ ให้เก็บรักษารายงานสรุปผลการจ่ายเงินค่าตอบแทนๆ ที่ได้รับจาก สป.สธ. 
และ กทม. ไว้ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป

๓.๒ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.)
๓.๒.๑ ให ้ส ่งข ้อม ูลผ ู้ม ีส ิทธ ิร ับเง ินค ่าตอบแทนๆ ข ้อม ูลบ ัญ ช ีเง ินฝากธนาคาร 

ผู้มีสิทธิรับเงินค่าตอบแทบๆ ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ 
หมู่บ้าน (อสม.) เซิงรุก กรณีจ่ายเป็นเงินสดให้ผู้มีสิทธิรับเงินค่าตอบแทนฯ และจำนวนเงินตามสิทธิ พร้อมทั้ง 
ย ืนยับข้อมูลผู้ม ีส ิทธิรับเงินค่าตอบแทนฯ ส่งให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
ของข้อมูลดังกล่าวก่อนส่งให้กรมบัญชีกลาง

๓ . ๒ . ๒ .  . . .
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๓.๒.๒ กรณ ีท ี่กรมบัญชีกลางได้โอนเงินเข ้าบ ัญชีเง ินฝากธนาคารของโครงการ 
ส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เซิงรุก เพื่อให้ สป.สธ. นำไปจ่ายเป็นเงินสดให้แก่ อสม. 
ให้ สป.สธ. ดำเนินการตรวจสอบรายงานการโอนเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์  ๆ แล้วรีบดำเนินการจ่ายเงิน 
โดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วันทำการนับแต่วันที่ได้รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว

๓.๒.๓ ให ้จ ัด ท ำรายงาน ส ร ุป ผ ล ก ารจ ่าย เง ิน ก รณ ีก ารจ ่าย เป ็น เง ิน ส ด ส ่งให ้ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๓.๒.๔ ใน กรณ ีท ี่ตรวจส อบ พ บ ใน ภายห ล ังว ่า อสม. รายใด ไม่ม ีส ิทธิได้ร ับ 
ค่าตอบแทนฯ ให้แจ้งข้อมูลให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพทราบ เพื่อเรียกเงินคืนต่อไป 

๓.๓ กรุงเทพมหานคร (กทม.)
๓.๓.๑ ให ้ส ่งข ้อม ูลผ ู้ม ีส ิทธ ิร ับเง ินค ่าตอบแทนฯ ข ้อม ูลบ ัญ ช ีเง ินฝากธนาคาร 

ผ ู้ม ีส ิทธ ิร ับ เง ินค ่าตอบแทนฯ และข ้อม ูลบ ัญ ช ีเง ิน ฝากธน าคารเง ิน อ ุดห น ุน ท ั่วไป ของส ำน ักอน าม ัย  
กรุงเทพมหานคร กรณีจ่ายเป็นเงินสดให้ผู้มีสิทธิรับเงินค่าตอบแทนฯ และจำนวนเงินตามสิทธิ พร้อมทั้งยืนยัน 
ข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินค่าตอบแทนฯ ส่งให้กรมสนับสบุนบริการสุขภาพเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
ดังกล่าวก่อนส่งให้กรมบัญชีกลาง

๓.๓.๒ กรณีที่กรมบัญชีกลางได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเงินอุดหนุนทั่วไป 
ของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ กทม. นำไปจ่ายเป็นเงินสดให้แก่ รสส. ให้ กทม. ดำเนินการ 
ตรวจสอบรายงานการโอนเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ แล้วรีบดำเนินการจ่ายเงินโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วันทำการ 
นับแต่วันที่ได้รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว

๓.๓.๓ ให ้จ ัด ท ำรายงาน ส ร ุป ผ ล ก ารจ ่าย เง ิน ก รณ ีก ารจ ่าย เป ็น เง ิน ส ด ส ่งให ้ 
กรมสนับสบุนบริการสุขภาพ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๓.๓.๔ ใน กรณ ีท ี่ตรวจส อบ พ บ ใน ภ ายห ล ังว ่า อสส. รายใด ไม่ม ีส ิทธิได้ร ับ 
ค่าตอบแทนฯ ให้แจ้งข้อมูลให้กรมสนับสบุนบริการสุขภาพทราบ เพื่อเรียกเงินคืนต่อไป 

๓.๔ กรมบัญชีกลาง
๓.๔.๑ เมื่อได้รับแจ้งข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินค่าตอบแทนฯ ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร 

ผู้ม ีส ิทธิร ับเงินค่าตอบแทนฯ ข ้อม ูลบ ัญชีเง ินฝากธนาคารของโครงการส ่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข 
ประจำหมู่บ้าน (อสม.) เซิงรุก ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารเงินอุดหนุนทั่วไปของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
และจำนวนเงินตามสิทธิทั้งหมดที่ต้องจ่ายของ อสม. และ อสส. ที่ตรวจสอบความถูกต้องจากกรมสนับสบุน 
บริการสุขภาพแล้ว ให้ตรวจสอบเงินในบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง ตามข้อ ๓.๑.๒ ว่ามีเพียงพอต่อการจ่าย 
ค่าตอบแทนฯ แล้วจึงเบิกเงินจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังของกรมสนับสบุนบริการสุขภาพ ตามข้อ ๓ .๑ .๒ 
เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางที่เปีดไว้กับธนาคารต่าง  ๆ เป็นบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 
ซื่อบัญชี “กรมบัญชีกลางเพื่อการจ่ายเงินสวัสดิการสังคม”

๓.๔.๒ ให ้ดำเน ินการโอนเงินจากบ ัญชีเง ินฝากธนาคารท ี่เป ีดไว้ตามข้อ ๓.๔.๑ 
เพื่อการจ่ายเงินค่าตอบแทนของ อสม. และ อสส. เต็มจำนวนตามสิทธิทั้งหมดที่ต้องจ่าย แบ่งเป็น

และ อสส.
(๑) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินค่าตอบแทนฯ ของ อสม.

(๒) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข 
ประจำหมู่บ้าน (อสม.) เซิงรุก เพื่อให้นำไปจ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้มีสิทธิรับเงินค่าตอบแทนฯ ของ อสม. ต่อไป

(๓) เ ข ้ า บ ัญ ช ี เ ง ิน ฝ า ก ธ น า ค า ร เ ง ิน อ ุด ห น ุน ท ั ่ ว ไ ป ข อ ง ส ำ น ัก อ น า ม ัย  
กรุงเทพมหานคร เพื่อให้นำไปจ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้มีสิทธิรับเงินค่าตอบแทนฯ ของ อสส. ต่อไป

๓ . ๔ . ๓  . . .



๓.๔.๓ เม ื่อ ด ำเน ิน ก ารโ อ น เง ิน แ ล ้ว เส ร ็จ  ให ้ต ร ว จ ส อ บ ข ้อ ม ูล ก าร จ ่าย เง ิน  
จากข้อมูลผู้ม ีส ิทธิร ับเง ินค่าตอบแทนฯ ของ อสม. และ อสส. ที่ได้รับจากกรมสนับส'มนบริการสุขภาพ 
กับรายงานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้จากระบบของธนาคารให้ถูกต้องตรงกัน

๓.๔.๔ กรณี อสม. และ อสส. ผู้มีสิทธิรับเงินค่าตอบแทนฯ เสียชีวิต แตได้ปฏิบัติงาน 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุฃๆ ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนของ อสม. และ อสส. ให้แก่ผู้มีสิทธิดังกล่าว

๓.๔.๔ กรณีที่กรมบัญชีกลางได้รับแจ้งจากธนาคารว่า ไม่สามารถจ่ายเงินเข้าบัญชี 
เงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินค่าตอบแทนของ อสม. และ อสส.ได้ให้นำเงินที่ไม่สามารถจ่ายได้ดังกล่าว 
ส่งคืนเข้าบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง ตามข้อ ๓ .๑ .๒ พร้อมทั้งบันทึกรายการนำเงินฝากคลังในระบบ GFMIS 
และแจ้งข้อมูลให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพทราบ เพื่อดำเนินการจ่ายเงินให้ผู้ม ีสิทธิรับเงินค่าตอบแทนฯ 
โดยตรงต่อไป

๓.๔.๖ ให ้ม ีห น ังส ือ แจ ้งผล การโอ น เง ิน แล ะข ้อ ม ูลก ารน ำเง ิน ส ่งค ืน  (ถ ้าม ี) 
พร้อมทั้งรายงานผลการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้จากระบบธนาคารให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
เก็บไว้ เพื่อให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป

๔. กำหนดเวลาในการส ่งข ้อม ูลระหว ่างหน ่วยงานท ี่เก ี่ยวข ้อง และการจ ่ายเง ินให ้แก ่ 
ผู้มีสิทธิรับเงินค่าตอบแทนๆ ของ อสม. และ อสส. ให้เป็นไปตามปฏิทินการทำงานที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๔. ส ำห ร ับ ว ิธ ีป ฏ ิบ ัต ิงาน ใน ระบ บ  GFMIS ว ิธ ีป ฏ ิบ ัต ิงาน ใน ระบ บ อ ิเล ็ก ท รอ น ิก ส ์ๆ  
และวิธีปฏิบัติทางบัญชีให้ถือปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

รองปลัดกระทรวงการคลัง 
หัวหน้ากลุ่มภารกํจด้านรายจ่ายและหนี้สิน 
ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง 
กองกฎหมาย 
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๔๖ 
โทรสาร o  ๒๑๒๗ ๗๒๔0



สิงที่ส่งมาด้วย

แบบรายงานสรุปผลการจ่ายเงินโครงการค่าตอบแทน เยียวยา ซดเชย และเส่ียงภัยสำหรับการปฏิบัติงาน 
ซองอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝืาระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐®๙ ในชุมซน

ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานที่ดำเนินการจ่ายเงิน...................................................................................จังหวัด.........................................

สำดับ ข่ือ - นามสกุล 
ผู้มีสิทธิรับเงิน เลขบัตรประจำตัวประซาขน

วิธีการจ่ายเงิน

เงินสด เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร/เลขที่บัญชี


