
 

 
คาํขอหลักฐานการทาํรายการ/ปฏิเสธรายการใช้บัตรเดบิตทสิโก้ (Transaction Copy & Dispute Request Form) 
ข้าพเจ้า ชื
อ-นามสกลุ (Name-Surname)………………………………………………… ……………….. 
หมายเลขโทรศพัท์ (Tel.)………………………………………………………… ……… ………………… 
เจ้าของบญัชีเลขที
 (Account No.)   
หมายเลขบตัรเดบิต (Debit Card No.)  
� ขอหลกัฐานการทํารายการตามที
ระบใุนตาราง (Request for a copy of the transaction record specified in the following table) 

� ขอปฏิเสธรายการใช้บตัรเดบิตธนาคารทสิโก้ตามที
ระบใุนตาราง (Dispute the transaction(s) specified in the following table) 

วนัที
ทํารายการ 
(Transaction Date) 

ชื
อร้านค้า 
(Merchant Name) 

วนัที
ในรายการเดนิบญัชี 
(Statement Date) 

จํานวนเงิน (บาท) 
(Amount in Thai Baht) 

    
    

    
กรณีขอปฏิเสธรายการใช้บตัรเดบิต โปรดระบ ุ(In case of requesting to dispute the transaction(s), please specify the details as below) 

�   1. รายการที5ไม่ได้อนุมัตใิห้ทาํรายการ – รายการที
ข้าพเจ้าไม่ได้ทํารายการหรือมีสว่นร่วมในการทําธุรกรรมที
ระบขุ้างต้น 
    Unauthorized transaction – I do not make or participate in the transaction(s) indicated above  

�   2. จํานวนเงนิแตกต่างกัน - จํานวนเงินตามรายการหกับญัชีเงินฝากข้างต้น ไม่ตรงกบัจํานวนเงินที
อนญุาตให้ทํารายการ ซึ
งมียอดเงินเป็นจํานวน…………………..บาท 
(ตามเอกสารแนบ) 
Transaction Amount Differs - The amount(s) debited to my account was different from the amount(s) that I had authorized. The authorized transaction 

was (THB)…………. (as per the supplementary documents) 
�   3. รายการหักบัญชีซํ Fาซ้อน – รายการใช้บตัรรายการเดียวกนัแตถ่กูหกัเงินจากบญัชีของข้าพเจ้าเกินกวา่ a ครั bง (ตามเอกสารแนบ) 

Duplicate Processing – One single authorized transaction was charged more than once to my account (as per the supplementary document) 

�   4. ไม่ได้รับสินค้า และ/หรือ บริการ – รายการที
ไม่ได้รับสนิค้า / บริการตามที
ร้านค้าแจ้งว่าจะมีการนําสง่ภายในวนัที
 ………………….. (ตามเอกสารแนบ)  
Non-receipt of goods nor service – Transaction was settled but purchased goods nor services were not delivered within dated …………………..  as 
committed by merchant (as per the supplementary document).  

�   5. รายการยกเลกิ – รายการที
ได้ยกเลกิรายการดงักลา่วกบัร้านค้าเรียบร้อยแล้ว โดยได้ยกเลกิรายการในวนัที
 ……………….. (ตามเอกสารแนบ) 
Cancelled Transaction – Transaction was still settled although the above transaction(s) was already successfully cancelled with the merchant on 
dated………………..(as per the supplementary document) 

�   6. รายการขอคืนเงนิที5ยังไม่แล้วเสร็จ – รายการข้างต้นได้ทําเรื
องขอคืนเงินกบัร้านค้าแล้ว แตย่งัไม่ได้รับคืนเงินเข้าบญัชี (ตามเอกสารแนบ) 
Refund not processed - The above transaction(s) was already requested to refund from merchant but the refund amount(s) has not yet credited to my 
account. (as per the supplementary documents) 

�   7. ชําระเงนิด้วยวธีิการอื5น – รายการข้างต้น ได้ชําระเงินกบัร้านค้าด้วยวธีิการอื
นแล้ว � เงินสด � เช็ค � บตัรอื
นๆ � อื
นๆ โปรดระบ…ุ…..  (ตามเอกสารแนบ)  
Paid by other means - The above transaction was paid to merchant by other means. � Cash � Cheque � Other card � Other means …….. 
please specify (as per the supplementary documents) 

�   8. อื
นๆ (ระบ)ุ Others (Specify) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อมลูที
ได้ให้ไว้ข้างต้นและรวมถึงเอกสารที
สง่มอบแก่ธนาคารเป็นความจริง และข้าพเจ้าขอยืนยนัว่าบตัรเดบิตทิสโก้ข้างต้นอยู่ในความครอบครองของข้าพเจ้าตลอดเวลา มิได้  
สญูหาย หรือ ถูกขโมย หรือ มอบให้บุคคลอื
นนําไปใช้  ข้าพเจ้าตกลงรับผิดชอบและยินยอมให้ธนาคาร หักค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ (ถ้ามี) จากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าตามอัตรา         
ที
กําหนด หากธนาคารตรวจพบวา่เป็นรายการที
เกิดจากการใช้บตัรดงักลา่ว และ/หรืออยูใ่นความรับผิดชอบของข้าพเจ้าจริง 
I certified that all information provided above as well as all supplementary documents handed to the Bank are true and correct. I also confirm that my TISCO debit card has been 
in my possession at all times. It has never been lost, stolen or given to other person. I hereby agree to be responsible for all charges/fees/expenses incurred by prescribed rate 
from the disputed transaction(s) (if any) and consent TISCO Bank PCL. to debit my account if the Bank later finds that such disputed transaction(s) is my responsibility.  

ลงชื
อ (Signature) ..................................................................... ผู้ ถือบตัร (Cardholder) 
วนัที
 (Date) ............................................................................... 

 
  สว่นปฏิบติังานสาขา (Branch Operation) 
  ผู้ รับคําร้อง (Received by)...................................................................... วนัที
 (Date)......./............../....... หมายเหต ุ(Remark)................................................ 
  สว่นปฏิบติัการบตัร (Card Operation) 
  ผู้ ดําเนินการ (Maker)....................................................................................... วนัที
 (Date)......./............../...... ผลการดําเนินการ (Result)..................................... 
  ผู้อนมุติัรายการ (Approved person)............................................................... วนัที
 (Date)......./............../....... ผลการอนมุติั (Approval result) ........................................... 
 

สว่นนี bสําหรับธนาคาร (For Bank Use) 

BO-EM-17-389 


