
Krungsriayudhya Card Company Limited
1-6th, 8-11th Floor, Capital Tower, All Seasons Place
87/1 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan,
Bangkok 10330, Thailand

Investigation Request Form / หนังสือขอตรวจสอบรายการ

To:  Krungsriayudhya Card Co., Ltd.  / บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

I, / ขาพเจา ...................................................................................................................................... the holder of card number / ผูถือบัตรเครดิตหมายเลข

Reason of Investigation Request / เหตุผลท่ีขอตรวจสอบรายการ

request for an investigation of the following  transactions.  / ตองการใหบริษัทฯ ตรวจสอบรายการตามรายละเอียดดังน้ี

I hereby confirm that my card has been in my possession all the time. 
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.
ขาพเจาขอยืนยันวาบัตรเครดิตหมายเลขดังกลาวขางตนอยูในความครอบครองของขาพเจาตลอดเวลา
หากผลการตรวจสอบเรียบรอยแลวพบวาเปนคาใชจายท่ีเกิดจากขาพเจาเอง หรือ ภายใตความรับผิดชอบของขาพเจา  
ขาพเจายินยอมท่ีจะชำระคาใชจายพรอมดอกเบ้ียและคาธรรมเนียมจากการตรวจสอบยอด* ท่ีเกิดข้ึน 

Yours sincerely,  / ขอแสดงความนับถือ

Contact phone number /หมายเลขโทรศัพทติดตอ: ท่ีทำงาน: ..................................................... บาน : .................................... มือถิอ : ..................................................
E-mail  address : ........................................................................................................................................................................................................

Date / วันท่ี ...................................................................................................

Remarks / หมายเหตุ: To preserve your investigation rights, please attach required document as specified above, and return within 3 days by fax : 02-627-8209. If you do not submit the required documents within specified period, the company can not
proceed the next step of an investigation. The case has to be resubmitted and the current request will be automatically deleted from the system. เพื่อรักษาสิทธิ์ในการขอตรวจสอบรายการของทาน กรุณาแนบเอกสารประกอบตามที่ระบุขางตน และสงกลับ
ภายใน 3 วัน โดยแฟกซ: 02 627 8209 หากไมไดจัดสงเอกสารภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯจะไมสามารถดำเนินการขั้นตอไปได และทานจำเปนตองสงขอโตแยงใหมอีกครั้ง เนื่องจากขอมูลเดิมจะถูกลบออกจากระบบโดยอัตโนมัติ

* Baht 214 Investigation Fee per investigation request transaction (VAT inclusive)  / คาธรรมเนียมในการตรวจสอบยอด 214 บาทตอ 1 รายการที่ขอตรวจสอบ (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

Purchase Date
วันท่ีซ้ือสินคา Merchant Name ช่ือรานคา

Transaction Amount / จำนวนเงิน
Thai Baht / บาท Other Currency / สกุลอ่ืน

1. I did not transact this charge. (Please attach a copy of the past sales slip at this merchant, (if any).)
 ขาพเจาไมไดใชรายการดังกลาว (หากเคยมีรายการใชท่ีรานดังกลาว กรุณาแนบสำเนาสลิป)

2. The billed amount is different from the amount on the sales slip. (Please attach a copy of sales slip.)
 จำนวนเงินในใบแจงยอด ไมตรงกับจำนวนเงินในสลิป (กรุณาแนบสำเนาสลิปท่ีถูกตอง)

3. Duplicate transaction. (Please attach a copy of actual sales slip.)
 รายการซ้ำ (กรุณาแนบสำเนาสลิปรายการท่ีใชจริง)

4. Goods / -Services are not received. An expected delivery date was.......................................................................................................................................
 ไมไดรับสินคา /- บริการ ซ่ึงรานคาไดแจงวาจะสงมอบในวันท่ี......................................................................................................................................................................

5. Already cancelled this charge since.......................................................................................................(Please attach a copy of cancellation letter.)
 ไดทำการยกเลิกรายการกับรานคาเรียบรอยแลวต้ังแตวันท่ี......................................................................................................(กรุณาแนบเอกสารการยกเลิก)

6. Credit voucher is not processed. /-This amount should be credited. (Please attach a copy of credit voucher orcredit advice 
 from the merchant.) 
 ไมไดรับการคืนเงินจากรานคา  (กรุณาแนบสำเนาเครดิตสลิป หรือหนังสือยินยอมคืนเงินของรานคา)

7. Already paid this amount by cash or/-another credit card. (Please attach a copy of cash receipt / -or sales slip.)
 ไดชำระเปนเงินสด / หรือบัตรเครดิตอ่ืนเรียบรอยแลว (กรุณาแนบใบเสร็จรับเงิน / หรือสำเนาสลิปบัตรเครดิตอ่ืน)

8. I do not recognize this transaction, and would like to request for additional information
 จำรายการไมได และประสงคท่ีจะขอขอมูลเพ่ิมเติม ไดแก 
  Merchant Name in Thai / ช่ือรานคา (ภาษาไทย)  Detail of service / รายละเอียดสินคาหรือบริการท่ีใช

  Merchant Location / สถานท่ีต้ังรานคา  Merchant's telephone number / เบอรโทรศัพทของรานคา

9. Others / เหตุผลอ่ืนๆ......................................................................................................................................................................................................................................................

Cardholder Signature (ลายเซ็นเหมือนกับดานหลังบัตรเครดิต)
..............................................................................................................


