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เรียน ธนาคารซิตีแ้บงก์ สาขากรุงเทพมหานคร วนัที่

ช่ือ นามสกลุ หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขบัตร

รายการ วนัทีท่ ารายการ จ านวนเงนิ

บาท สกลุเงนิต่างประเทศ

โปรดท าเคร่ืองหมาย เพือ่ระบุสาเหตุการปฏเิสธเพยีง ข้อเท่าน้ัน และกรอกข้อมูล พร้อมส่งมอบหลกัฐานตามค าแนะน าในเอกสารหน้าที่ - ให้ครบถ้วน
-

ขา้พเจา้ผูถื้อบตัรเดบิต เครดิตซิต้ี วีซ่า มาสเตอร์การ์ด ของธนาคารฯ ตามหมายเลขบตัรดา้นบน ขอตรวจสอบ ปฏิเสธรายการเรียกเกบ็ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี

 ไม่เคยสัง่ซ้ือสินคา้ บริการ และ ไม่เคยอนุญาตใหผู้ใ้ดใชบ้ตัรท ารายการดงักล่าวขา้งตน้

 รายการเรียกเกบ็เงินซ ้า
  รายการท่ีเรียกเก็บไม่ถูกตอ้ง  
 ช าระดว้ยวิธีอ่ืน
 ยกเลิกรายการเรียกเกบ็บญัชีบตัรต่อเน่ือง ยกเลิกซ้ือสินคา้ บริการ
 ไม่ไดรั้บสินคา้ บริการ
 สินคา้หรือบริการท่ีไดรั้บไม่เป็นไปตามท่ีตกลง หรือช ารุด เสียหาย หรือเป็นสินคา้ลอกเลียนแบบ
 ไม่ไดรั้บเงินคืน
 อ่ืนๆ โปรดระบุโดยละเอียดในหนา้ 4 
 ไมมี่ความประสงคท่ี์จะขอปฏิเสธรายการใชบ้ตัร เพียงแต่มีความประสงคข์อส าเนาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท ารายการใชบ้ตัร / 

 ขา้พเจา้ขอยกเลิกท าเร่ืองตรวจสอบ ปฏิเสธรายการขา้งตน้ กรณี มีการพกัยอดก่อนหนา้น้ี ขา้พเจา้ขอใหด้ าเนินการเรียกเกบ็เขา้มาในบญัชีขา้พเจา้อีกคร้ังหน่ึง

             ss 

              

โปรดลงนามตามลายมือช่ือหลงับตัร

ขั้นตอนการขอตรวจสอบ ปฎเิสธรายการใช้บัตร

การขอตรวจสอบ ปฏเิสธรายการใช้บัตรเครดติ ต้องตดิต่อผ่าน ซิตีโ้ฟนแบงกิง้ ทีห่มายเลข

กรอกขอ้มูลโดยรายละเอียด และลงนามในแบบฟอร์มขอตรวจสอบ ปฏิเสธรายการใชบ้ตัร พร้อมแนบเอกสารประกอบตามสาเหตุท่ีระบุไว้ ในเอกสารแนบหนา้
    ส่งกลบัมายงัส่วนงานตรวจสอบ และปฏิเสธการใชบ้ตัร ทางอีเมล์
      
      

หากธนาคารไม่ไดรั้บเอกสารภายใน วนัท าการ นบัจากวนัท่ีแจง้ขอตรวจสอบ ปฏิเสธรายการใชบ้ตัร ธนาคารจะไม่สามารถด าเนินการขั้นต่อไปได้ และ ธนาคาร  
    จะถือวา่ท่านประสงคท่ี์จะยุติค  าร้องขอตรวจสอบ ปฏิเสธรายการใชบัตัรนั้น
     
     

หมายเหตุ เพื่อผลประโยชนข์องท่าน กรุณาด าเนินการตามขั้นตอนขา้งตน้อยา่งครบถว้น

mailto:chargebackcenter@citi.com
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กรุณากรอกรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องกับสาเหตุการปฏิเสธท่ีท่าน
ระบุไว้ในหน้าแรก

กรุณาตอบแบบสอบถาม และ ส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบ ปฏิเสธรายการ

ไม่เคยสัง่ซ้ือสินคา้ บริการ และ ไม่เคยอนุญาตให้ผูใ้ดใชบ้ตัรท า 

      รายการดงักล่าวขา้งตน้ / 
       
       

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าในวนัและเวลาท่ีเกิดรายการใชบ้ตัร /  

 อยูใ่นความครอบครองของขา้พเจา้  หาย     ถูกขโมย   ยงัไม่ไดรั้บ
  อ่ืนๆ ..............

รายการเรียกเกบ็เงินซ ้ า / ขา้พเจา้ถูกเรียกเก็บเงินมากกว่าหน่ึงคร้ังส าหรับการท ารายการท่ีอนุญาตเพียงคร้ังเดียว

      รายการท่ีอนุญาต คือ จ านวนเงิน ..................... บาท /  วนัท่ี......................  

กรุณาแนบเอกสารหลกัฐานประกอบ
รายการท่ีเรียกเก็บไม่ถูกตอ้ง รายละเอียดดงัน้ี 

     

      ยอดเงินเรียกเกบ็ไม่ถูกตอ้ง / 

สกุลเงินไม่ถูกตอ้ง / 

 รายการคืนเงินถูกส่งมาเป็นรายการเรียกเกบ็เงินอนัเน่ืองมากจาก 
          ความผิดพลาดของผูข้าย

รายการท่ีเรียกเก็บไม่ถูกตอ้ง รายละเอียดดงัน้ี
 ยอดเงินเรียกเกบ็ไม่ถูกตอ้ง ยอดเงินในการท ารายการท่ีถูกตอ้งเป็น 

...................... (กรุณาระบุสกุลเงินท่ีท ารายการ พร้อมแนบใบเสร็จรับเงินท่ีถูกตอ้ง
               )

สกุลเงินไม่ถูกตอ้ง (โปรดระบุดา้นล่าง 1 ขอ้) / Incorrect currency (Select any one of below) 
       รายการขา้งตน้ด าเนินการดว้ยสกุลเงิน ในขณะท่ีผูข้ายเรียกเกบ็ในสกุลเงิน ซ่ึงท าให้มีการเรียกเก็บ 
            จากบตัรมากข้ึน  
              

     ผูข้ายไม่ไดใ้ห้ค าแนะน าเก่ียวกบัการผนัผวนของสกลุเงินจะเกิดข้ึนหรือไม่ไดเ้สนอทางเลือกในการช าระเงินในสกุลเงินทอ้งถ่ินของ 
            ผูข้าย 

  
         ขา้พเจา้ไม่เห็นดว้ยกบัการเปล่ียนแปลงสกุลเงินหรือยงัไม่ไดเ้ลือกใชง้าน 
           

รายการคืนเงินถูกส่งมาเป็นรายการเรียกเกบ็เงินอนัเน่ืองมากจากความผิดพลาดของผูข้าย  
     
         กรุณาดูหลกัฐานแนบ  
กรุณาแนบเอกสารหลกัฐานประกอบ

ช าระดว้ยวิธีอ่ืน ขา้พเจา้ใชบ้ตัรเพ่ือเป็นการประกนัการช าระเงิน และไดช้ าระค่าสินคา้ดว้ย 
        เชค็      เงินสด    วิธีอ่ืนใด เช่น บตัรอ่ืน, โดยบุคคลอ่ืน เป็นตน้  
           โดยขา้พเจา้ไดติ้ดต่อเพ่ือแจง้ผูข้ายเม่ือวนัท่ี ...............................และค าตอบของผูข้ายคือ
      

หมายเหตุ โปรดแนบส าเนาดา้นหนา้และดา้นหลงัของส าเนาใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารอ่ืนให้ครบถว้น เพ่ือแสดงให้เห็นว่าได ้
           ช าระดว้ยวิธีการอ่ืนแลว้หากช าระโดยบุคคลอ่ืน โปรดรวบรวมเอกสารดงักล่าวดว้ย
             
            

ยกเลิกรายการเรียกเก็บบญัชีบตัรต่อเน่ือง ยกเลิกซ้ือสินคา้
     บริการ
       

     ยกเลกิรายการเรียกเก็บต่อเน่ือง รายสปัดาห์/รายเดือน/รายปี
            

ยกเลกิรายการซ้ือบริการ เช่น
/ 

ได้แจ้งยกเลกิการช าระเงินท่ีเกิดเป็นประจ า/ค่าติดตัง้ (เช่น เบีย้ประกนั ค่าสมาชิก) กบัผู้ขายแล้ววนัที่ .............................          
ผู้ขายมีการเรียกเก็บเงินอีกครัง้หลงัจากวนัท่ีแจ้งยกเลกิ / 

      

 
    ข้าพเจ้าติดต่อผู้ขายอีกครัง้เมื่อวนัท่ี .......................................... และค าตอบของผู้ขายคือ........................................................ /
 .........................

     

ขา้พเจา้ไดรั้บการยืนยนัจากผูข้ายว่าบญัชีสมาชิกยกเลิกแลว้ วนัท่ี กรุณาแนบหลกัฐาน
     ....................................

 ขา้พเจา้ไดรั้บประกนัการจองบริการ เช่น และการเขา้พกัหรือการเช่าจะเร่ิมใน
วนัท่ี และไดรั้บสญัญาจอง วนัท่ี ซ่ึงสญัญาถูกยกเลิกตามค าร้องของขา้พเจา้ตั้งแต่ 

      วนัท่ี เวลา และหมายเลขยืนยนัการยกเลิกคือ ........ .......
     การยกเลกิด าเนินการผ่านช่องทาง...............................................................(ทางโทรศพัท์/อีเมลล์/อื่นๆ โปรดระบ)ุ 
     .................
     ................... .................. ..........
     ..................... ..................
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ยกเลกิรายการซ้ือสินคา้ หรือบริการอ่ืน /  

ขา้พเจา้ซ้ือสินคา้/บริการ ซ่ึงถกูเรียกเก็บเงินส าหรับรายการท่ีระบุขา้งตน้ ซ่ึงคาดว่าจะจดัส่งในวนัท่ี เวลา................     
      อยา่งไรก็ตาม สินคา้/ บริการไดถู้กส่งคืน / ถูกยกเลิกแลว้ในวนัท่ี .. .....  (โปรดอปัเดตรายละเอียดเก่ียวกบัการคืนยกเลิก
     ในขอบเขตท่ีบงัคบัใช้   
        ............................ ...................... 

 

ช่ือบริษทัรับ ส่งสินคา้
     หมายเลขติดตาม
     หมายเลขส่งคืน อนุมติั
     ผูล้งนามในแพค็เกจ
     ท่ีอยูส่ าหรับการจดัส่ง
     เหตุผลในการส่งคืน 

ข้าพเจ้าติดต่อผู้ขายอีกครัง้เมื่อวนัท่ี .......................................... และค าตอบของผู้ ขายคือ........................................................ /
 .........................

ขา้พเจา้ ได้รับทราบ ไม่ไดรั้บทราบ นโยบายการยกเลิก / การคืนเงิน จากผูข้าย ณ วนัท่ีท าการจอง หรือ ณ เวลาซ้ือขาย  
      หากไดรั้บทราบกรุณาระบุรายละเอียด...................................................................................... หรือแนบหลกัฐาน
       
      ......................................................................

กรุณาแนบเอกสารหลักฐานประกอบ  

ไม่ไดรั้บสินคา้ บริการ ขา้พเจา้ท ารายการซ้ือสินคา้กบัผูข้ายรายดงักล่าว แต่ขา้พเจา้ไม่ไดรั้บ................................... โปรดระบุละเอียดสินคา้หรือบริการท่ีซ้ือ) 
      เป็นจ านวนเงิน ....................... ซ่ึงขา้พเจา้คาดหวงัว่าจะไดรั้บในวนัท่ี......................... เวลา ................... และสถานท่ีจดัส่ง คือ............
      .............................................   ...................................................

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

สินคา้ท่ีซ้ือ จดัส่งถึงล่าชา้ในวนัท่ี........................ เวลา ................. หรือจดัส่งไปยงัสถานท่ีท่ีไม่ถูกตอ้งคือ......................................
     ขา้พเจา้จึงท าคืนสินคา้แก่ผูข้ายในวนัท่ี................................................... ตามรายละเอียดการส่งคืนดงัน้ี / 
       
       ...........................  

ช่ือบริษทัรับ ส่งสินคา้
     หมายเลขติดตาม
     หมายเลขส่งคืน อนุมติั
     ผูล้งนามในแพค็เกจ
     ท่ีอยูส่ าหรับการจดัส่ง

 ขา้พเจา้ไดติ้ดต่อผูข้ายผา่นทาง ทางโทรศพัท์ อีเมลล์ อ่ืนๆ โปรดระบุ เพ่ือแกไ้ขปัญหาน้ีใน 
      วนัท่ี และค าตอบของผูข้าย คือ  / 
    ...................... .....
       

 
      กรณี รายการถูกยกเลิกก่อนวนัส่งมอบท่ีคาดไว้ โปรดระบุวนัท่ียกเลิก.................................และเหตุผล............................................. /  

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

     ขา้พเจา้พยายามซ้ือสัง่ซ้ือ......................................... (โปรดระบุ รายละเอียดของสินคา้หรือบริการ) ในวนัท่ี......................
     รายการไม่ส าเร็จ แต่บญัชีของขา้พเจา้ถูกตดัยอดเงิน  ขา้พเจา้ไดติ้ดต่อผูข้ายเพ่ือแกไ้ขปัญหาน้ี เม่ือ.........................และค าตอบของ 
     ผูข้าย คือ....................................................................................... / .............................................

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

กรุณาแนบเอกสารหลกัฐานประกอบ
 



แบบฟอร์มขอตรวจสอบ ปฏเิสธรายการใช้บัตร       

 

สินคา้หรือบริการท่ีไดรั้บไม่เป็นไปตามท่ีตกลง หรือช ารุด
เสียหาย หรือเป็นสินคา้ลอกเลียนแบบ

เป็นสินคา้ลอกเลียนแบบ
     

ไม่เป็นไปตามท่ีตกลง หรือช ารุด เสียหาย 
           

ขา้พเจา้ไดท้  ารายการสัง่ซ้ือสินคา้ คือ ........................................................................ (ค าอธิบายโดยละเอียดของสินคา้สินคา้ไดรั้บ) 
      ในวนัท่ี..................................... อยา่งไรก็ตามในวนัท่ี............................. สินคา้ท่ีไดรั้บถูกระบุว่าเป็นของปลอมโดย..................... 
       .............................................. (โปรดระบุหน่วยงานท่ีให้ค ารับรอง เช่น ศุลกากร, การบงัคบัใชก้ฎหมาย, หน่วยงานราชการอ่ืนๆ 
       บุคคลท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญหรือเจา้ของทรัพยสิ์นทางปัญญา / ตวัแทน) 

 ปัจจุบนัสินคา้อยูท่ี่

ขา้พเจา้ไดรั้บสินคา้ วนัท่ี แต่สินคา้ช ารุด ดอ้ยคุณภาพ หรือไม่เป็นไปตามท่ีตกลงกบัผูข้ายในขณะท่ีซ้ือ โปรด 
     ระบุเอกสาร / ค าอธิบายเก่ียวกบับริการ / สินคา้ท่ีไดต้กลงและส่ิงท่ีไดรั้บรวมถึงประเดน็ขอ้บกพร่องดา้นคุณภาพ) ……………. 
     ……………………………………………

ขา้พเจา้ไดติ้ดต่อผูข้ายผา่นทาง ทางโทรศพัท์ อีเมลล์ อ่ืนๆ โปรดระบุ เพ่ือแกไ้ขปัญหาน้ีใน 
      วนัท่ี และค าตอบของผูข้าย คือ

ขา้พเจา้ไดส่้งสินคา้คืนผูข้ายแลว้ในวนัท่ี ……………………. (โปรดระบุรายละเอียดเก่ียวกบัการคืนสินคา้) 

ช่ือบริษทัรับ ส่งสินคา้
     หมายเลขติดตาม
     หมายเลขส่งคืน อนุมติั
     ผูล้งนามในแพค็เกจ
     ท่ีอยูส่ าหรับการจดัส่ง
     เหตุผลในการส่งคืน 

      กรณี ยกเลิกรายการซ้ือสินคา้ โปรดระบวุนัท่ียกเลิก.................................และเหตุผล............................................. 
       .............................  ...............................................

      กรณี ไม่สามารถส่งคืนสินคา้ได้ โปรดส่งมอบหลกัฐานว่าท่านไดพ้ยายามติดต่อผูข้ายเพ่ือส่งมอบสินคา้คืนแลว้ และไดผ้ลอยา่งไร 
      
       ......................................

กรณี ผูข้ายมีการบิดเบือนขอ้มูล โปรดอธิบายว่าค าพูดและหรือการเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรของผูข้ายไม่ตรงกบัขอ้ก าหนดใน 
     การขายตกลงกนั ณ เวลาท่ีท าธุรกรรมอยา่งไร.................................... 
      
      ............................................................

กรุณาแนบเอกสารหลกัฐานประกอบ
ไม่ไดรั้บเงินคืน ขา้พเจา้ติดต่อผูข้ายเพ่ือขอคืนเงินจ านวน.....................บาท ผูข้ายตอบรับจะคืนเงินให้ ดงัเอกสารแนบ ลงวนัท่ี ...........................แต่จนถึง 

      ปัจจุบนัผูข้ายยงัไม่ด าเนินการคืนเงินเขา้บญัชีบตัรตามท่ีตกลง
       ....................

กรุณาแนบเอกสารหลกัฐานประกอบ  

อ่ืนๆ หากขอ้พิพาทของคุณไม่ตรงกบัประเภทใด ๆ ขา้งตน้โปรดแนบค าอธิบายโดยละเอียดเก่ียวกบัสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้พิพาท 
     ของคุณ

กรุณาแนบเอกสารหลกัฐานประกอบ

 


