
จดหมายปฏเิสธรายการเรยีกเก็บ  CUSTOMER DISPUTE LETTER

เรยีน ธนาคารซติีแ้บงก ์สาขากรุงเทพมหานคร / To Citibank, N.A. Bangkok Branch วนัที ่/ Date

ขา้พเจา้ผูถ้อืบัตรซติีแ้บงกว์ซีา่/มาสเตอรก์ารด์ ของธนาคารฯ ตามหมายเลขบัตรดา้นลา่ง ขอปฏเิสธรายการเรยีกเก็บตามรายละเอยีดดังตอ่ไปนี้

I, a holder of Citibank’s Visa/MasterCard credit card with a card number below, dispute the following transaction(s)

which has been charged to my account. 

หมายเลขโทรศัพท ์/ Phone Number

หมายเลขบัตร / Card Number

บาท

Thai Baht

สกลุเงนิตา่งประเทศ

Foreign Currency

(โปรดท าเครือ่งหมาย  เพือ่ระบสุาเหตกุารปฏเิสธ / Please mark  to indicate your dispute reason)

1. ขา้พเจา้ไมไ่ดท้ ารายการและไมไ่ดอ้นุญาตใหผู้ใ้ดท ารายการดังกลา่วขา้งตน้ ทัง้นี้

Neither I nor anyone authorized by me engaged in the above transaction(s), however;

1.1 รา้นคา้ไมไ่ดย้กเลกิรายการและไมไ่ดด้ าเนนิการใดๆ ใหแ้กข่า้พเจา้

The merchant did not reverse the transaction(s) nor proceed anything for me.

1.2 รา้นคา้ไมไ่ดย้กเลกิรายการ แตก่ลับเครดติเงนิคนืใหแ้กข่า้พเจา้แทน ซึง่จ านวนเงนิทีเ่ครดติคนืมานัน้ต า่กวา่ยอดรายการ

เรยีกเก็บเนื่องจากความแตกตา่งของอัตราแลกเปลีย่น ณ วนัทีบ่ันทกึรายการ กับวนัทีร่า้นคา้เครดติเงนิคนื

The merchant did not reverse, but crediting into my account the amount which is less than the amount charged

into my account because of the difference of the currency exchange rate at the time of transaction date and

the time of such crediting.

2 ขา้พเจา้ท ารายการหรอือนุญาตใหผู้อ้ ืน่ท ารายการดังกลา่วขา้งตน้ แต่

I or a person authorized by me engaged in the above transaction(s), however;

2.1 จ านวนเงนิทีเ่รยีกเก็บไมถ่กูตอ้ง โดยจ านวนเงนิทีถ่กูตอ้งคอื ……..........………………………………………... ดังหลักฐานแนบ

The transaction amount is incorrect. The correct amount is ………………………..……… as per attached evidence.

2.2 รายการเดยีวกันถกูเรยีกเก็บซ ้าซอ้นเกนิกวา่ 1 ครัง้ 

I have been billed more than once for the same transaction(s).

2.3 ขา้พเจา้ไดช้ าระเงนิคา่สนิคา้/บรกิารใหแ้กร่า้นคา้ดว้ยวธิอีืน่แลว้ โดยไดช้ าระดว้ย 

เงนิสด บัตรเครดติใบอืน่ อืน่ ๆ ........................................... ดังหลักฐานแนบ

I have paid the merchant for goods/services by other means, i.e.

cash other credit card others …………………………………….. as per attached evidences.

2.4 ขา้พเจา้ยังไมไ่ดรั้บสนิคา้/บรกิารตามก าหนดเวลาทีร่า้นคา้แจง้วา่จะสง่มอบตัง้แตว่นัที ่……………..………………………………

I have not received goods/services which were to be delivered/provided to me since …………………………………

2.5 ขา้พเจา้ไดย้กเลกิรายการซือ้สนิคา้/บรกิารกับรา้นคา้แลว้เมือ่วนัที ่......................................... ดังหลักฐานการยกเลกิที่

แนบมาอันไดแ้ก ่       หลักฐานการคนืเงนิจากรา้นคา้ (Refund Receipt)            หลักฐานอืน่ …………………………………

I have cancelled the purchase of goods/services with the merchant on .......…………….………… as per attached 

cancellation evidence which is        the refund receipt from the merchant             other ……………………………

2.6 ขา้พเจา้ไดแ้จง้ยกเลกิรายการเรยีกเก็บอัตโนมัตผิา่นบัตรเครดติกับรา้นคา้แลว้ตัง้แตว่นัที ่……………..…………………………

I have notified the merchant to cancel continuous billing through credit card since …………………………………….

3. อืน่ๆ / Others ……………..………………………………………………………………………………………………………………………….

ขา้พเจา้ขอยนืยันวา่บัตรเครดติซติีแ้บงกว์ซีา่/มาสเตอรก์ารด์ ของธนาคารฯ ตามหมายเลขบัตรขา้งตน้อยูใ่นความครอบครองของขา้พเจา้

ตลอดเวลาทีเ่กดิรายการใชจ้า่ยขา้งตน้

I confirm that my Citiank’s Visa/MasterCard credit card with the abovementioned card number was in my possession and

control at the time of the above transaction(s).

หมายเหต ุกรณุากรอกขอ้ความและลงนามในแบบฟอรม์และสง่กลับมายังธนาคารฯ ทางไปรษณียม์ายังทีอ่ยู่

 399 อาคารอนิเตอรเ์ชนจ ์21 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร 10110  หรอืทางโทรสารทีเ่บอร์

 02-7885043 ภายใน 5 วนั นับจากวนัทีท่า่นไดรั้บแบบฟอรม์นี้ เพือ่ธนาคารฯจะไดด้ าเนนิการตรวจสอบใหแ้กท่า่น

มฉิะนัน้แลว้จะถอืวา่ทา่นไมป่ระสงคจ์ะปฎเิสธรายการดังกลา่วขา้งตน้อกีตอ่ไป

REMARK Please fill in and sign this form, then return it to Citibank via mail to the address 399 Interchange 21

Building, Sukhumvit Road, Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110 or fax to the number 02-7885043

x within 5 days from the day you receive this form in order to allow us to process, otherwise, it will be deemed that

you no longer wish to dispute the above mentioned transaction(s).

Please sign here with your 

โปรดลงนามตามลายมอืชือ่หลังบัตร

signature appearing on the card

วนัทีท่ ารายการ

Transaction Date

ชือ่-นามสกลุ / Name and Surname

จ านวนเงนิ / Transaction Amount
รายการ

Transaction Description


