
Headquarters’ Copy

: :

:

:

:

:

:

សូមអន�ុ� ាតែកែ្របពត៌័មានេលីទ្រមង់េផ្ទរ្របាក់ ចុះៃថ្ងទ ី          ែខ           ឆ្ន ាំ           ដចូខាងេ្រកាម៖
Would like to request you to change information of fund transfer issued on                    as below:

សាខា
Branch

ទ្រមង់េស្នីសំុែកែ្របពត៌័មាន្របតបិត្តកិារេផ្ទរ្របាក់

ខ្ញុំ /េយីងខ្ញុំ េឈ្ម ាះ
I/We

ជាអក្សរឡាតាំង
In Latin

ទូរសព្ទេលខ
Telephone number

អាសយដ្ឋ ាន
Address

លិខតិសម្គ ាល់ខ្លួនេលខ
Legal ID/Passport No.

LOCAL TRANSFER

FUND TRANSFER AMENDMENT FORM

SWIFT WESTERN UNION

MKD_27052022_V-4 Form: 006 PDD-FT

:

គណនេីលខ
Account number

ពី
Form

េទា
To

មលូេហតុ
Reasons

សាច់្របាក់
Cash

កាត់ពីគណនេីលខ
Debit from my account number

ខ្ញុំ /េយីងខ្ញុំ សូមទទួលខសុ�តវូទាំង្រសុងេលីការចំណាយៃថ្លេសវា ែដលបណ្ត ាលមកពកីារែកែ្របពត៌័មានេនះ ។
I/ We shall be completely resposible for all fees caused by this change information

ការទូទាត់កៃ្រមេសវា
Fees Charge

បានេឃញី និងអនមុតិ
Seen and approved by

នាយក/នាយកិា

ហត្ថេលខាអ្នកេស្នីសំុ
Applicant's signature

េលខសម្ង ាត់/េលខេយាង
MTCN/Reference number

:

:

::

ៃថ្ងទី ែខ ឆ្ន ាំ
DD MM YY

:

:េមាឃភាព្របតិបត្តកិារ
Cancellation

បែង្វរ្របាក់្រតឡប់
Refund

េផ្សងៗ (ប�្ជ ាក់)
Other (Specify)

ពត៌័មានធនាគារទទួលផល
Beneficiary's bank

ពត័ម៌ានអ្នកទទួលផល
Beneficiary/Receiver

MoneyGram Others:



Bank's 
Copy

Bank’s Copy

: :

:

:

:

:

:

សូមអន�ុ� ាតែកែ្របពត៌័មានេលីទ្រមង់េផ្ទរ្របាក់ ចុះៃថ្ងទ ី          ែខ           ឆ្ន ាំ           ដចូខាងេ្រកាម៖
Would like to request you to change information of fund transfer issued on                    as below:

សាខា
Branch

ទ្រមង់េស្នីសំុែកែ្របពត៌័មាន្របតបិត្តកិារេផ្ទរ្របាក់

ខ្ញុំ /េយីងខ្ញុំ េឈ្ម ាះ
I/We

ជាអក្សរឡាតាំង
In Latin

ទូរសព្ទេលខ
Telephone number

អាសយដ្ឋ ាន
Address

លិខតិសម្គ ាល់ខ្លួនេលខ
Legal ID/Passport No.

LOCAL TRANSFER

FUND TRANSFER AMENDMENT FORM

SWIFT WESTERN UNION

MKD_27052022_V-4 Form: 006 PDD-FT

:

គណនេីលខ
Account number

ពី
Form

េទា
To

មលូេហតុ
Reasons

សាច់្របាក់
Cash

កាត់ពីគណនេីលខ
Debit from my account number

ខ្ញុំ /េយីងខ្ញុំ សូមទទួលខសុ�តវូទាំង្រសុងេលីការចំណាយៃថ្លេសវា ែដលបណ្ត ាលមកពកីារែកែ្របពត៌័មានេនះ ។
I/ We shall be completely resposible for all fees caused by this change information

ការទូទាត់កៃ្រមេសវា
Fees Charge

បានេឃញី និងអនមុតិ
Seen and approved by

នាយក/នាយកិា

ហត្ថេលខាអ្នកេស្នីសំុ
Applicant's signature

េលខសម្ង ាត់/េលខេយាង
MTCN/Reference number

:

:

::

ៃថ្ងទី ែខ ឆ្ន ាំ
DD MM YY

:

:េមាឃភាព្របតិបត្តកិារ
Cancellation

បែង្វរ្របាក់្រតឡប់
Refund

េផ្សងៗ (ប�្ជ ាក់)
Other (Specify)

ពត៌័មានធនាគារទទួលផល
Beneficiary's bank

ពត័ម៌ានអ្នកទទួលផល
Beneficiary/Receiver

MoneyGram Others:
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er's
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Customer’s Copy

: :

:

:

:

:

:

សូមអន�ុ� ាតែកែ្របពត៌័មានេលីទ្រមង់េផ្ទរ្របាក់ ចុះៃថ្ងទ ី          ែខ           ឆ្ន ាំ           ដចូខាងេ្រកាម៖
Would like to request you to change information of fund transfer issued on                    as below:

សាខា
Branch

ទ្រមង់េស្នីសំុែកែ្របពត៌័មាន្របតបិត្តកិារេផ្ទរ្របាក់

ខ្ញុំ /េយីងខ្ញុំ េឈ្ម ាះ
I/We

ជាអក្សរឡាតាំង
In Latin

ទូរសព្ទេលខ
Telephone number

អាសយដ្ឋ ាន
Address

លិខតិសម្គ ាល់ខ្លួនេលខ
Legal ID/Passport No.

LOCAL TRANSFER

FUND TRANSFER AMENDMENT FORM

SWIFT WESTERN UNION

MKD_27052022_V-4 Form: 006 PDD-FT

:

គណនេីលខ
Account number

ពី
Form

េទា
To

មលូេហតុ
Reasons

សាច់្របាក់
Cash

កាត់ពីគណនេីលខ
Debit from my account number

ខ្ញុំ /េយីងខ្ញុំ សូមទទួលខសុ�តវូទាំង្រសុងេលីការចំណាយៃថ្លេសវា ែដលបណ្ត ាលមកពកីារែកែ្របពត៌័មានេនះ ។
I/ We shall be completely resposible for all fees caused by this change information

ការទូទាត់កៃ្រមេសវា
Fees Charge

បានេឃញី និងអនមុតិ
Seen and approved by

នាយក/នាយកិា

ហត្ថេលខាអ្នកេស្នីសំុ
Applicant's signature

េលខសម្ង ាត់/េលខេយាង
MTCN/Reference number

:

:

::

ៃថ្ងទី ែខ ឆ្ន ាំ
DD MM YY

:

:េមាឃភាព្របតិបត្តកិារ
Cancellation

បែង្វរ្របាក់្រតឡប់
Refund

េផ្សងៗ (ប�្ជ ាក់)
Other (Specify)

ពត៌័មានធនាគារទទួលផល
Beneficiary's bank

ពត័ម៌ានអ្នកទទួលផល
Beneficiary/Receiver

MoneyGram Others:
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