แบบฟอร์ มขอตรวจสอบ ปฏิเสธรายการใช้ บัตร
เรียน ธนาคารซิตแี้ บงก์ สาขากรุงเทพมหานคร
ชื่อ นามสกุล

วันที่

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขบัตร

รายการ

วันทีท่ ารายการ

จานวนเงิน
บาท

โปรดทาเครื่องหมาย เพือ่ ระบุสาเหตุการปฏิเสธเพียง ข้ อเท่ านั้น และกรอกข้ อมูล พร้ อมส่ งมอบหลักฐานตามคาแนะนาในเอกสารหน้ าที่

สกุลเงินต่ างประเทศ

-

ให้ครบถ้วน

-

ข้าพเจ้าผูถ้ ือบัตรเดบิต เครดิตซิต้ ี วีซ่า มาสเตอร์การ์ด ของธนาคารฯ ตามหมายเลขบัตรด้านบน ขอตรวจสอบ ปฏิเสธรายการเรี ยกเก็บตามรายละเอียดดังต่อไปนี้


ไม่เคยสัง่ ซื้อสิ นค้า บริ การ และ ไม่เคยอนุญาตให้ผใู ้ ดใช้บตั รทารายการดังกล่าวข้างต้น











รายการเรี ยกเก็บเงินซ้ า
รายการที่เรี ยกเก็บไม่ถูกต้อง
ชาระด้วยวิธีอื่น
ยกเลิกรายการเรี ยกเก็บบัญชีบตั รต่อเนื่อง ยกเลิกซื้อสิ นค้า บริ การ
ไม่ได้รับสิ นค้า บริ การ
สิ นค้าหรื อบริ การที่ได้รับไม่เป็ นไปตามที่ตกลง หรื อชารุ ด เสี ยหาย หรื อเป็ นสิ นค้าลอกเลียนแบบ
ไม่ได้รับเงินคืน
อื่นๆ
โปรดระบุโดยละเอียดในหน้า 4
ไม่มีความประสงค์ที่จะขอปฏิเสธรายการใช้บตั ร เพียงแต่มีความประสงค์ขอสาเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทารายการใช้บตั ร /



ข้าพเจ้าขอยกเลิกทาเรื่ องตรวจสอบ ปฏิเสธรายการข้างต้น กรณี มีการพักยอดก่อนหน้านี้ ข้าพเจ้าขอให้ดาเนินการเรี ยกเก็บเข้ามาในบัญชีขา้ พเจ้าอีกครั้งหนึ่ง
โปรดลงนามตามลายมือชื่อหลังบัตร

ss

ขั้นตอนการขอตรวจสอบ ปฎิเสธรายการใช้ บัตร
การขอตรวจสอบ ปฏิเสธรายการใช้ บัตรเครดิต ต้ องติดต่ อผ่ าน ซิตโี้ ฟนแบงกิง้ ทีห่ มายเลข
กรอกข้อมูลโดยรายละเอียด และลงนามในแบบฟอร์มขอตรวจสอบ ปฏิเสธรายการใช้บตั ร พร้อมแนบเอกสารประกอบตามสาเหตุที่ระบุไว้ ในเอกสารแนบหน้า
ส่งกลับมายังส่วนงานตรวจสอบ และปฏิเสธการใช้บตั ร ทางอีเมล์
หากธนาคารไม่ได้รับเอกสารภายใน วันทาการ นับจากวันที่แจ้งขอตรวจสอบ ปฏิเสธรายการใช้บตั ร ธนาคารจะไม่สามารถดาเนินการขั้นต่อไปได้ และ ธนาคาร
จะถือว่าท่านประสงค์ที่จะยุติคาร้องขอตรวจสอบ ปฏิเสธรายการใชับตั รนั้น
หมายเหตุ เพื่อผลประโยชน์ของท่าน กรุ ณาดาเนินการตามขั้นตอนข้างต้นอย่างครบถ้วน

แบบฟอร์ มขอตรวจสอบ ปฏิเสธรายการใช้ บัตร
กรุณากรอกรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องกับสาเหตุการปฏิเสธที่ท่าน
ระบุไว้ ในหน้ าแรก

กรุณาตอบแบบสอบถาม และ ส่ งเอกสารประกอบการตรวจสอบ ปฏิเสธรายการ

รายการดังกล่าวข้างต้น /

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าในวันและเวลาที่เกิดรายการใช้บตั ร /
 อยูใ่ นความครอบครองของข้าพเจ้า
 อื่นๆ ..............

รายการเรี ยกเก็บเงินซ้ า /

ข้าพเจ้าถูกเรี ยกเก็บเงินมากกว่าหนึ่งครั้งสาหรับการทารายการที่อนุญาตเพียงครั้งเดียว

ไม่เคยสัง่ ซื้ อสิ นค้า บริ การ และ ไม่เคยอนุญาตให้ผใู้ ดใช้บตั รทา

 หาย

 ถูกขโมย

 ยังไม่ได้รับ

วันที่......................

รายการที่อนุญาต คือ จานวนเงิน ..................... บาท /
กรุ ณาแนบเอกสารหลักฐานประกอบ
รายการที่เรี ยกเก็บไม่ถูกต้อง รายละเอียดดังนี้
ยอดเงินเรี ยกเก็บไม่ถูกต้อง /

รายการที่เรี ยกเก็บไม่ถูกต้อง รายละเอียดดังนี้
 ยอดเงิ นเรี ยกเก็บไม่ถูกต้อง
ยอดเงินในการทารายการที่ถูกต้องเป็ น
...................... (กรุ ณาระบุสกุลเงินที่ทารายการ พร้อมแนบใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง

สกุลเงินไม่ถูกต้อง /

สกุลเงินไม่ถูกต้อง (โปรดระบุดา้ นล่าง 1 ข้อ) / Incorrect currency (Select any one of below)
 รายการข้างต้นดาเนิ นการด้วยสกุลเงิ น
ในขณะที่ผขู้ ายเรี ยกเก็บในสกุลเงิน
จากบัตรมากขึ้น

)

รายการคืนเงินถูกส่งมาเป็ นรายการเรี ยกเก็บเงินอันเนื่องมากจาก
ความผิดพลาดของผูข้ าย

ซึ่ งทาให้มีการเรี ยกเก็บ



ผูข้ ายไม่ได้ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการผันผวนของสกุลเงินจะเกิดขึ้นหรื อไม่ได้เสนอทางเลือกในการชาระเงินในสกุลเงินท้องถิ่นของ
ผูข้ าย



ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหรื อยังไม่ได้เลือกใช้งาน

รายการคืนเงินถูกส่งมาเป็ นรายการเรี ยกเก็บเงินอันเนื่องมากจากความผิดพลาดของผูข้ าย
 กรุ ณาดูหลักฐานแนบ
กรุ ณาแนบเอกสารหลักฐานประกอบ

ชาระด้วยวิธีอื่น

ข้าพเจ้าใช้บตั รเพื่อเป็ นการประกันการชาระเงิน และได้ชาระค่าสิ นค้าด้วย
 เช็ค
 เงิ นสด
 วิธีอื่นใด เช่น บัตรอื่น, โดยบุคคลอื่น เป็ นต้น
โดยข้าพเจ้าได้ติดต่อเพื่อแจ้งผูข้ ายเมื่อวันที่ ...............................และคาตอบของผูข้ ายคือ
หมายเหตุ โปรดแนบสาเนาด้านหน้าและด้านหลังของสาเนาใบเสร็จรับเงิน หรื อเอกสารอื่นให้ครบถ้วน เพื่อแสดงให้เห็นว่าได้
ชาระด้วยวิธีการอื่นแล้วหากชาระโดยบุคคลอื่น โปรดรวบรวมเอกสารดังกล่าวด้วย

ยกเลิกรายการเรี ยกเก็บบัญชีบตั รต่อเนื่อง ยกเลิกซื้ อสิ นค้า
บริ การ
ยกเลิกรายการเรี ยกเก็บต่อเนื่อง รายสัปดาห์/รายเดือน/รายปี

ได้ แจ้ งยกเลิกการชาระเงินที่เกิดเป็ นประจา/ค่าติดตั ้ง (เช่น เบี ้ยประกัน ค่าสมาชิก) กับผู้ขายแล้ ววันที่ .............................
ผู้ขายมีการเรี ยกเก็บเงินอีกครัง้ หลังจากวันที่แจ้ งยกเลิก /

ข้ าพเจ้ าติดต่อผู้ขายอีกครัง้ เมื่อวันที่ .......................................... และคาตอบของผู้ขายคือ........................................................ /
.........................

ข้าพเจ้าได้รับการยืนยันจากผูข้ ายว่าบัญชีสมาชิกยกเลิกแล้ว วันที่

กรุ ณาแนบหลักฐาน
....................................

ยกเลิกรายการซื้ อบริ การ
/

เช่น

ข้าพเจ้าได้รับประกันการจองบริ การ
เช่น
และการเข้าพักหรื อการเช่าจะเริ่ มใน
วันที่
และได้รับสัญญาจอง วันที่
ซึ่ งสัญญาถูกยกเลิกตามคาร้องของข้าพเจ้าตั้งแต่
วันที่
เวลา
และหมายเลขยืนยันการยกเลิกคือ
........ .......
การยกเลิกดาเนินการผ่านช่องทาง...............................................................(ทางโทรศัพท์ /อีเมลล์/อื่นๆ โปรดระบุ)
...................
.....................

..................
..................

.................
..........

แบบฟอร์ มขอตรวจสอบ ปฏิเสธรายการใช้ บัตร
ยกเลิกรายการซื้ อสิ นค้า หรื อบริ การอื่น /
ข้าพเจ้าซื้ อสิ นค้า/บริ การ ซึ่ งถูกเรี ยกเก็บเงินสาหรับรายการที่ระบุขา้ งต้น ซึ่ งคาดว่าจะจัดส่งในวันที่
เวลา................
อย่างไรก็ตาม สิ นค้า/ บริ การได้ถูกส่งคืน / ถูกยกเลิกแล้วในวันที่ ..
.....
(โปรดอัปเดตรายละเอียดเกี่ยวกับการคืนยกเลิก
ในขอบเขตที่บงั คับใช้
............................

......................

ชื่อบริ ษทั รับ ส่งสิ นค้า
หมายเลขติดตาม
หมายเลขส่งคืน อนุมตั ิ
ผูล้ งนามในแพ็คเกจ
ที่อยูส่ าหรับการจัดส่ง
เหตุผลในการส่งคืน
ข้ าพเจ้ าติดต่อผู้ขายอีกครัง้ เมื่อวันที่ .......................................... และคาตอบของผู้ ขายคือ........................................................ /
.........................

ข้าพเจ้า  ได้ รับทราบ  ไม่ได้รับทราบ นโยบายการยกเลิก / การคืนเงิน จากผูข้ าย ณ วันที่ทาการจอง หรื อ ณ เวลาซื้ อขาย
หากได้รับทราบกรุ ณาระบุรายละเอียด...................................................................................... หรื อ แนบหลักฐาน
......................................................................

ไม่ได้รับสิ นค้า บริ การ

กรุ ณาแนบเอกสารหลักฐานประกอบ
ข้าพเจ้าทารายการซื้ อสิ นค้ากับผูข้ ายรายดังกล่าว แต่ขา้ พเจ้าไม่ได้รับ................................... โปรดระบุละเอียดสิ นค้าหรื อบริ การที่ซ้ื อ)
เป็ นจานวนเงิน ....................... ซึ่ งข้าพเจ้าคาดหวังว่าจะได้รับในวันที่......................... เวลา ................... และสถานที่จดั ส่ง คือ............
.............................................
...................................................
...............................
............

......

สิ นค้าที่ซ้ื อ จัดส่งถึงล่าช้าในวันที่........................ เวลา ................. หรื อจัดส่งไปยังสถานที่ที่ไม่ถูกต้องคือ......................................
ข้าพเจ้าจึงทาคืนสิ นค้าแก่ผขู้ ายในวันที่................................................... ตามรายละเอียดการส่งคืนดังนี้ /
...........................

ชื่อบริ ษทั รับ ส่งสิ นค้า
หมายเลขติดตาม
หมายเลขส่งคืน อนุมตั ิ
ผูล้ งนามในแพ็คเกจ
ที่อยูส่ าหรับการจัดส่ง
ข้าพเจ้าได้ติดต่อผูข้ ายผ่านทาง
วันที่
และคาตอบของผูข้ าย คือ

ทางโทรศัพท์ อีเมลล์ อื่นๆ โปรดระบุ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ใน
/

......................

.....

กรณี รายการถูกยกเลิกก่อนวันส่งมอบที่คาดไว้ โปรดระบุวนั ที่ยกเลิก.................................และเหตุผล............................................. /
................................
...................................................................................

ข้าพเจ้าพยายามซื้ อสัง่ ซื้ อ......................................... (โปรดระบุ รายละเอียดของสิ นค้าหรื อบริ การ) ในวันที่......................
รายการไม่สาเร็ จ แต่บญั ชีของข้าพเจ้าถูกตัดยอดเงิน ข้าพเจ้าได้ติดต่อผูข้ ายเพื่อแก้ไขปัญหานี้ เมื่อ.........................และคาตอบของ
ผูข้ าย คือ....................................................................................... /
.............................................
.......................
................................
.............................................................

กรุ ณาแนบเอกสารหลักฐานประกอบ

แบบฟอร์ มขอตรวจสอบ ปฏิเสธรายการใช้ บัตร
สิ นค้าหรื อบริ การที่ได้รับไม่เป็ นไปตามที่ตกลง หรื อชารุ ด
เสี ยหาย หรื อเป็ นสิ นค้าลอกเลียนแบบ
เป็ นสิ นค้าลอกเลียนแบบ

ข้าพเจ้าได้ทารายการสัง่ ซื้อสิ นค้า คือ ........................................................................ (คาอธิบายโดยละเอียดของสิ นค้าสิ นค้าได้รับ)
ในวันที่..................................... อย่างไรก็ตามในวันที่............................. สิ นค้าที่ได้รับถูกระบุว่าเป็ นของปลอมโดย.....................
.............................................. (โปรดระบุหน่วยงานที่ให้คารับรอง เช่น ศุลกากร, การบังคับใช้กฎหมาย, หน่วยงานราชการอื่นๆ
บุคคลที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา / ตัวแทน)

ปัจจุบนั สิ นค้าอยูท่ ี่
ไม่เป็ นไปตามที่ตกลง หรื อชารุ ด เสี ยหาย

ข้าพเจ้าได้รับสิ นค้า วันที่
แต่สินค้าชารุ ด ด้อยคุณภาพ หรื อไม่เป็ นไปตามที่ตกลงกับผูข้ ายในขณะที่ซ้ื อ โปรด
ระบุเอกสาร / คาอธิบายเกี่ยวกับบริ การ / สิ นค้าที่ได้ตกลงและสิ่งที่ได้รับรวมถึงประเด็นข้อบกพร่ องด้านคุณภาพ) …………….
……………………………………………

ข้าพเจ้าได้ติดต่อผูข้ ายผ่านทาง
วันที่
และคาตอบของผูข้ าย คือ

ทางโทรศัพท์ อีเมลล์ อื่นๆ โปรดระบุ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ใน

ข้าพเจ้าได้ส่งสิ นค้าคืนผูข้ ายแล้วในวันที่ ……………………. (โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการคืนสิ นค้า)
ชื่อบริ ษทั รับ ส่งสิ นค้า
หมายเลขติดตาม
หมายเลขส่งคืน อนุมตั ิ
ผูล้ งนามในแพ็คเกจ
ที่อยูส่ าหรับการจัดส่ง
เหตุผลในการส่งคืน
กรณี ยกเลิกรายการซื้อสิ นค้า โปรดระบุวนั ที่ยกเลิก.................................และเหตุผล.............................................
.............................

...............................................

กรณี ไม่สามารถส่งคืนสิ นค้าได้ โปรดส่งมอบหลักฐานว่าท่านได้พยายามติดต่อผูข้ ายเพื่อส่งมอบสิ นค้าคืนแล้ว และได้ผลอย่างไร
......................................

กรณี ผูข้ ายมีการบิดเบือนข้อมูล โปรดอธิบายว่าคาพูดและหรื อการเขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรของผูข้ ายไม่ตรงกับข้อกาหนดใน
การขายตกลงกัน ณ เวลาที่ทาธุรกรรมอย่างไร....................................
............................................................

ไม่ได้รับเงินคืน

กรุ ณาแนบเอกสารหลักฐานประกอบ
ข้าพเจ้าติดต่อผูข้ ายเพื่อขอคืนเงินจานวน.....................บาท ผูข้ ายตอบรับจะคืนเงินให้ ดังเอกสารแนบ ลงวันที่ ...........................แต่จนถึง
ปัจจุบนั ผูข้ ายยังไม่ดาเนินการคืนเงินเข้าบัญชีบตั รตามที่ตกลง
....................

อื่นๆ

กรุ ณาแนบเอกสารหลักฐานประกอบ
หากข้อพิพาทของคุณไม่ตรงกับประเภทใด ๆ ข้างต้นโปรดแนบคาอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาท
ของคุณ

กรุ ณาแนบเอกสารหลักฐานประกอบ

