เรี ยน

ท่ านผู้ อุ ปการะ / ผู้ บริ จาคที7 เคารพ
ด้ วย มู ลนิ ธิ ซี .ซี .เอฟ. เพื7 อเด็ กและเยาวชน ได้ ติ ดต่ อขอใช้ บริ การ Bill Payment กั บธนาคารกรุ งเทพ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ ธนาคารกสิ กรไทย
ธนาคารกรุ งไทย ธนาคารทหารไทย และธนาคารกรุ งศรี อยุ ธยา เพื7 อความสะดวกแก่ ท่ านผู้ อุ ปการะและผู้ บริ จาค แทนการโอนเงิ นผ่ านธนาคาร (ซี4 งท่ านไม่ ต้ อง
ส่ งสํ าเนาใบโอนเงิ นให้ มู ลนิ ธิฯ) และค่ าธรรมเนี ยมถู กกว่ า ธนาคารจะเป็ นผู้ แจ้ งให้ มู ลนิ ธิ ฯ ทราบเอง โดยตั วท่ านกรอกชื7 อผู้ อุ ปการะ เลขที7 ผู้ อุ ปการะ/Ref 1, ชื7 อ
ผู้ นํ าฝาก/Ref 2, หมายเลขโทรศั พท์ /Ref 3 และนํ า Statement ทั fง 2 ส่ วนขอใช้ บริ การโอนเงิ นระบบ Bill Payment ได้ ที7 6 ธนาคารดั งกล่ าวข้ างต้ น คิ ดค่ าธรรมเนี ยม
hi บาทต่ อ h รายการ ท่ านสามารถติ ดต่ อสอบถามได้ ที7 Contact Center โทรศั พท์ 0-2747-2600
สํ าหรั บ ลู กค้ า
โปรดเรี ยกเก็ บค่ าธรรมเนี ยมจากผู้ ชํ าระเงิ น

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 4106031135

ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารทหารไทย

(Br.No. 232)
Contact Us
CompCode: 0592 (สาขาลุมพิน)ี (10/10)
สาขานานาเหนือ (063-1-05426-9)
Company Code 9189
Comp code 335 (counter)/Service code 9003 (e-channel)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา Comp code 92584

หมายเลขเช็ค/ Chq. No.

ยอดเงินสด/ Amount in Cash
ชื่อธนาคาร/ สาขา Drawee Bank/ Branch

สาขาผู้รับฝาก____________________________
วันที/่ Date ______________________________
Service Code: CCFTHAI
ชื่อผู้อุปการะ
เลขที่ผู้อุปการะ/ Cust.No./Ref.1
ชื่อผู้นำฝาก/Ref 2
หมายเลขโทรศัพท์/Ref 3 _________________________
บาท/ Baht
จำนวนเงิน/ Amount

โปรดกรอกจำนวนเงินเป็นตัวหนังสือ/ Amount in words

เจ้าหน้าที)ธนาคารผูร้ ับเงิน

บาท/ Baht
- เพื่อความสะดวกของท่าน กรุณานำใบแจ้งการชำระเงินพร้อม Statement ไปชำระได้ที่ธนาคาร ตามรายการข้างต้น
- กรณีชำระด้วยเช็คจะต้องเป็นเช็คที่อยู่สำนักหักบัญชีเดียวกันเท่านั้น

สํ าหรั บ ธนาคาร
โปรดเรี ยกเก็ บค่ าธรรมเนี ยมจากผู้ ชํ าระเงิ น

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 4106031135

ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารทหารไทย

(Br.No. 232)
Contact Us
CompCode: 0592 (สาขาลุมพิน)ี (10/10)
สาขานานาเหนือ (063-1-05426-9)
Company Code 9189
Comp code 335 (counter)/Service code 9003 (e-channel)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา Comp code 92584

หมายเลขเช็ค/ Chq. No.

ยอดเงินสด/ Amount in Cash
ชื่อธนาคาร/ สาขา Drawee Bank/ Branch

สาขาผู้รับฝาก____________________________
วันที/่ Date ______________________________
Service Code: CCFTHAI
ชื่อผู้อุปการะ
เลขที่ผู้อุปการะ/ Cust.No./Ref.1
ชื่อผู้นำฝาก/Ref 2
หมายเลขโทรศัพท์/Ref 3 _________________________
บาท/ Baht

โปรดกรอกจำนวนเงินเป็นตัวหนังสือ/ Amount in words
บาท/ Baht
- เพื่อความสะดวกของท่าน กรุณานำใบแจ้งการชำระเงินพร้อม Statement ไปชำระได้ที่ธนาคาร ตามรายการข้างต้น
- กรณีชำระด้วยเช็คจะต้องเป็นเช็คที่อยู่สำนักหักบัญชีเดียวกันเท่านั้น

จำนวนเงิน/ Amount

เจ้าหน้าที)ธนาคารผูร้ ับเงิน

