
  To: 
  Fax No.                            Investigation Request Form / หนงัสอืขอตรวจสอบรายการ

To:  General Card services Limited  (บรษัิท เจเนอรัล คารด์ เซอรว์สิเซส จํากดั)

I, / ขา้พเจา้  the holder of card number / ผูถ้อืบัตรเครดติหมายเลข    
  request for an investigation of the

following  transactions.  / ตอ้งการใหบ้รษัิทฯ ตรวจสอบรายการตามรายละเอยีดดังนี&
Purchase Date Merchant Name Transaction Amount / จํานวนเงนิ
วันที'ซื&อสนิคา้ ชื'อรา้นคา้ Thai Baht / บาท Other Currency / สกลุอื'น

Reason of  Investigation Request / เหตผุลที�ขอตรวจสอบรายการ

1. I did not transact this charge. (Please attach a copy of the past sales slip at this merchant,(if any).)
ขา้พเจา้ไม่ไดใ้ชร้ายการดังกลา่ว  (หากเคยมรีายการใชท้ี'รา้นดังกลา่ว กรุณาแนบสําเนาสลปิ)

2. The billed amount is different from the amount on the sales slip. (Please attach a copy of sales slip.)
จํานวนเงนิในใบแจง้ยอด ไม่ตรงกบัจํานวนเงนิในสลปิ (กรุณาแนบสําเนาสลปิที'ถกูตอ้ง)

3. Duplicate transaction. (Please attach a copy of actual sales slip.)
รายการซํ&า (กรุณาแนบสําเนาสลปิรายการที'ใชจ้รงิ)

4. Goods / -Services are not received. An expected delivery date was
ไม่ไดรั้บสนิคา้ /- บรกิาร ซึ'งรา้นคา้ไดแ้จง้วา่จะสง่มอบในวันที'

5. Already cancelled this charge since (Please attach a copy of cancellation letter.)
ไดทํ้าการยกเลกิรายการกบัรา้นคา้เรยีบรอ้ยแลว้ตั &งแตว่ันที' (กรุณาแนบเอกสารการยกเลกิ)

6. Credit voucher is not processed. /-This amount should be credited. (Please attach a copy of credit voucher or
credit advice from the merchant.) 
ไม่ไดรั้บการคนืเงนิจากรา้นคา้  (กรุณาแนบสําเนาเครดติสลปิ หรอืหนังสอืยนิยอมคนืเงนิของรา้นคา้)

7. Already paid this amount by cash or/-another credit card. (Please attach a copy of cash receipt / -or sales slip.)
ไดช้ําระเป็นเงนิสด / หรอืบัตรเครดติอื'นเรยีบรอ้ยแลว้  (กรุณาแนบใบเสร็จรับเงนิ / หรอืสําเนาสลปิบัตรเครดติอื'น)

8. I do not recognize this transaction, and would like to request for additional information    
จํารายการไม่ได ้และประสงคท์ี'จะขอขอ้มูลเพิ'มเตมิ ไดแ้ก ่

Merchant Name in Thai / ชื'อรา้นคา้ (ภาษาไทย) Detail of service / รายละเอยีดสนิคา้หรอืบรกิารที'ใช ้
Merchant Location / สถานที'ตั &งรา้นคา้ Merchant's telephone number / เบอรโ์ทรศัพทข์องรา้นคา้

9. Others / เหตผุลอื'นๆ

I hereby confirm that my card has been in my possession all the time. 
ขา้พเจา้ขอยนืยันวา่บัตรเครดติหมายเลขดังกลา่วขา้งตน้อยูใ่นความครอบครองของขา้พเจา้ตลอดเวลา

I agree to pay for this charge together with interest and Investigation Fee* incurred if the investigation result reveals that the  
charge in question belongs to me or is under my responsibility.

หากผลการตรวจสอบเรยีบรอ้ยแลว้พบวา่เป็นคา่ใชจ้า่ยที'เกดิจากขา้พเจา้เอง หรอื ภายใตค้วามรับผดิชอบของขา้พเจา้  
ขา้พเจา้ยนิยอมที'จะชําระคา่ใชจ้า่ยพรอ้มดอกเบี&ยและคา่ธรรมเนยีมจากการตรวจสอบยอด* ที'เกดิขึ&น 

Yours sincerely,  / ขอแสดงความนับถอื

Date / วันที'  _______________________ 
Cardholder Signature   (ลายเซน็เหมอืนกบัดา้นหลังบัตรเครดติ)

Contact phone number /หมายเลขโทรศัพทต์ดิตอ่: ที'ทํางาน บา้น มอืถอื

  E-mail  address _______________________________________

Remarks / หมายเหต:ุ Please attach copy of both sides of your credit card and required document as specified above, and
return to Customer Service Center within 3 days by fax : 02-627-8209 / กรุณาแนบสําเนาภาพถา่ยดา้นหนา้และดา้นหลังบัตรเครดติ 
พรอ้มทั&งเอกสารประกอบตามที'ระบขุา้งตน้ สง่กลับภายใน 3 วัน โดย แฟ็กซ ์: 02 627 8209
* Baht 214 Investigation Fee per investigation request transaction (VAT inclusive)  / คา่ธรรมเนยีมในการตรวจสอบยอด 214 บาทตอ่ 1 รายการทีข่อตรวจสอบ (รวมภาษีมลูคา่เพิ'ม


