
  (Form 4) 

 

แบบฟอรม์ขอ้มูลการส ัง่จ่ายเงินส าหรบัทุนสนบัสนุนระดบัภาค                 
PAYEE INFORMATION FORM 

ส่งคนืแบบฟอรม์ทีก่รอกเสรจ็สมบูรณแ์ลว้ใหภ้าคเพือ่เป็นขอ้มูลในการช าระเงินทุนสนับสนุนใหส้โมสร 
Return this completed form to District for the release of funds to club. 
 

กรุณารบัทราบดงัต่อไปนี้  Please note the following: 
 จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์นีใ้หส้มบูรณ ์มฉิะนั้น การช าระเงินจะล่าชา้ 

This form must be filled out completely otherwise payment will be significantly delayed. 
 บญัชธีนาคารของโครงการจะตอ้งเป็นบญัชทีีม่กีารควบคุมสโมสรโรตาร ี

The project bank account must be a Rotary club controlled account.  
 การช าระเงินจะไม่ส ัง่จ่ายใหก้บับุคคล หรอืองคก์รทีใ่หค้วามรว่มมอื หรอืผูไ้ดร้บัผลประโยชน ์ 

Payments will not be made payable to an individual, cooperating organization, or beneficiary.  
 โปรดระบุชือ่ทีแ่น่นอนในบญัช ีซึง่จะตอ้งไม่เกนิ  35 ตวัอกัษร  

Please provide the exact name on the account, which must be 35 characters or less. 
 รูปแบบของการช าระเงินจะขึน้อยู่กบัพืน้ทีท่างภูมศิาสตร ์ขอแนะน าใหร้ะบุขอ้มูลทัง้หมดทีจ่ าเป็น เพือ่อ านวยความสะดวกใน

การส่งเงินผ่านการโอนเงินทางอเิล็กทรอนิกส ์
The form of payment will be based upon the geographic area.  We recommend that all necessary information must 
be provided to facilitate transferring funds via electronic 

 โปรดทราบว่า หากการช าระเงินโดยผ่านทางเช็ค ก็จะถูกส่งโดยตรงไปยงัผูต้ดิต่อหลกัของโครงการ 
Please note that if payment is made via check, it will be sent directly to the project’s Primary Contact. 

 การช าระเงินทีส่่งผดิพลาด เน่ืองจากขอ้มูลของผูร้บัเงินไม่สมบูรณห์รอืไม่ถูกตอ้ง ใหถ้อืเป็นความรบัผดิชอบของสโมสร 
Payments that are misdirected due to incomplete or incorrect payee information will be the club's responsibility.  
 

SECTION A:  บญัชธีนาคารส าหรบัโครงการ Project Bank Account  

Bank Account Name: ชือ่บญัชธีนาคาร 
 
 

Bank Account Number: เลขทีบ่ญัช ี(ออมทรพัย)์  

Bank Name: ชือ่ธนาคาร  

Bank Address / ทีอ่ยู่ธนาคาร 
 

 
 
 

Bank Telephone/Fax Number เบอรโ์ทรศพัท ์และแฟกซข์อง
ธนาคาร  

 
SECTION B: การลงนามในบญัชโีครงการ Project Account Signatories 
 

ระบุชือ่โรแทเรยีน 2 ท่าน ซึง่เป็นผูล้งนามในบญัชสี าหรบัโครงการ ซึง่จะเป็นผูร้บัผดิชอบในการรบัและเบกิจ่ายเงินทุนสนับสนุน       
(ควรเป็นสมาชกิของสโมสรหลกัทีท่ าโครงการ) 

Provide the names of two Rotarians who will be the signatories on the project account and responsible for receipt and 
disbursement of grant funds (They should be members of the primary club): 

 ผูล้งนามท่านแรก  Primary Signatory  ผูล้งนามท่านทีส่อง Secondary Signatory  

ชือ่ Name:   

รหสัสมาชกิโรตาร ีRotary ID:   

ต าแหน่ง Title:   

ทีอ่ยู่ Address   

โทรศพัท ์Tel:   

มอืถอื Mobile Tel:   

แฟกซ ์Fax:   

อเีมล ์Email:   
 
หมายเหตุ  กรุณาแนบส าเนา สมุดธนาคารซึง่ระบุชือ่บญัชธีนาคาร เลขทีบ่ญัช ีและชือ่ธนาคาร มาพรอ้มกบัแบบฟอรม์นี้ 
Note: please attach Bank book copy that show Bank Account name and number and bank name with this payee form 


