
  

For Bank staff:    No. of official document …………………    Received by (signature) ………………………………………    Job no. ………………………………………..  

Verified and prepared by ………………………………………………Signature…………………………..…………….………………..      Date ……………………………………..…….  

หนังสือปฏิเสธรายการ  
Disputed Transaction Letter 

(สําหรับสมาชิกบัตร/For Customer) 
 

ขาพเจา นาย /นาง / นางสาว 
I,        Mr. / Mrs. / Miss  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

เปนผูถือบัตร / Cardholder of :    
 [    ] บัตรเครดิต/Credit Card  หมายเลข/Card no. 
 [    ] บัตรเดบิต/Debit Card  

โทรศัพทท่ีทํางาน     โทรศัพทมือถือ    โทรศัพทบาน   
Office tel.    …….…………...........……….................Mobile tel.  ……………………..…….....…..... Home tel. …………………………………. 
 

มีความประสงคขอใหตรวจสอบรายการปฏิเสธดังนี ้hereby request to investigate the following disputed transactions: 
 

วันที่ซ้ือสินคา/บริการ 
Purchase date 

ชื่อรานคา 
Merchant name 

จํานวนเงิน / Transaction amount 

บาท/Thai Baht สกุลเงินอ่ืน/Other Currency 
  

 
 
 

 

  
 

  

  
 

 
 

 

 
เหตุผลที่ปฏิเสธรายการ Reason of disputing the transaction(s): 

[  ]  ไมไดใชยอดเงินเรียกเก็บดังกลาว I did not use or engage in the transaction 
[  ]  ยอดเงินเรียกเก็บไมถูกตอง The transaction amount is not corrected 
[  ]  ยอดเงินเรียกเก็บซํ้า Duplicate collecting 
[  ]  ไมไดรับสินคา Merchandise not received 
[  ]  ไดทําการยกเลิกรายการดังกลาวแลว The transaction was cancelled 
[  ]  ยอดเงินดังกลาวควรเปนรายการเครดิต Credit posted as Debit 
[  ]  ไดชําระยอดเงินดังกลาวเปนเงินสด/บัตรเครดิตอ่ืน และไดแนบหลักฐานใบเสร็จ/เซลสลิปมาดวย  
       The transaction was paid by cash/other credit card and the receipt/sales slip was attached 
[  ]  กดเงินแตไมไดรับเงิน/ไดรับเงินเพียงบางสวน Cash withdrawal not received or partial rendered 
[  ]  อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ …………………………………………………………..........................……………………………………………………………… 
    Others, specify ……………………………………………………………………………………………………………….......................…………… 
 
ขาพเจาขอยืนยันวาบัตรหมายเลขดังกลาวขางตนอยูในความครอบครองของขาพเจาตลอดเวลา ขาพเจายินยอมที่จะชําระคาใชจายพรอมดอกเบี้ย และ
คาธรรมเนียมในการขอสําเนาเพ่ือตรวจสอบยอดท่ีเกิดขึ้น* หลังจากผลตรวจสอบเรียบรอยแลววาเปนคาใชจายท่ีเกิดจากขาพเจาเอง หรือภายใตความ
รับผิดชอบของขาพเจา  / I confirm that my card has been in my possession at all times, I agree to pay for this charge together with interest 
and sales slip retrieval fee* incurred if the investigation result reveals that the charge in question incurred due to my own use or is/are 
under my responsibility. 
        ลายมือชื่อตามใบสมัคร/Signature (same as in application) 
   

  
         X……………………………………………..… วันที/่Date……….… 

 
 
หมายเหตุ/Remarks: 
กรุณาแนบสําเนาดานหนา/ดานหลังบัตร พรอมทั้งเอกสารประกอบตามท่ีระบุขางตน โดยแฟกซมาท่ี 0 2286 0520 
คาธรรมเนียมในการขอสําเนาเพ่ือตรวจสอบยอด รายการภายในประเทศ 107 บาท ตางประเทศ 321 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
Please attach copy of both sides of your card and required document as specified above and fax to 0 2286 0520 
Sales slip retrieval fee per disputed transaction is Baht 107 for local transaction and Baht 321 for oversea transaction (VAT inclusive)  
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