
 
 

 

ประกาศแจง้การเปลีย่นแปลงการใหบ้รกิารของธนาคารซติีแ้บงก์ และสาขาซติี ้

เป็นการชั่วคราว 

 

ประกาศลา่สุด ณ วนัที ่17 กนัยายน 2564 

 

เพื่อปฏิบตัิตามมาตรการของทางการเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 

ธนาคารซิตี้แบงก์ และบริษทั ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากดั ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงการ

ใหบ้รกิารของสาขาตา่งๆ โดยมรีายละเอยีดดงัตอ่ไปน้ี 

ธนาคารซิตี้แบงก์ 

สาขาอนิเตอร์เชนจ์ 21      เปิดใหบ้รกิาร วนัจนัทร์-ศุกร์ ตามเวลาท าการดงัตอ่ไปน้ี 

 บรกิารธุรกรรมทางการเงนิ ณ เคาน์เตอร์ธนาคาร เวลา 9.00 – 15.30 น. 

 บริการธุรกรรมทางการเงินและบริการที่ปรึกษาทางด้านเงินฝากและการลงทุน

ส าหรบัลูกคา้ซติี้โกลด์ เวลา 8.30 – 15.30 น. 

สาขาเซ็นทรลัเวลิด์                 เปิดใหบ้รกิารต ัง้แต ่11.00 – 17.00 น. วนัจนัทร์-ศุกร์   

สาขาเดอะ ครสิตลั        เปิดใหบ้รกิารต ัง้แต ่11.00 – 17.00 น. วนัจนัทร์-ศุกร์   

ท ัง้น้ีทา่นสามารถท าธุรกรรมการเงนิตา่งๆ ไดผ้า่นทาง Citi Mobile Application หรือ Citibank 

Online ไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทกุวนั 

สาขาซติี ้ภายใตบ้รษิทั ซติีค้อร์ป ลสิซิง่ (ประเทศไทย) จ ากดั 

สาขาทีใ่หบ้รกิารตามปกติ 

1. สาขา สรุาษฎร์ธานี                       เปิดใหบ้รกิารต ัง้แต ่11.00 – 17.00 น. ทกุวนั 

2. สาขา โรบนิสนั บรุรีมัย์                  เปิดใหบ้รกิารต ัง้แต ่11.00 – 17.00 น. ทกุวนั 

3. สาขา เดอะ วอล์ค นครสวรรค์         เปิดใหบ้รกิารต ัง้แต ่11.00 – 17.00 น. ทกุวนั 

4. สาขา เซ็นทรลั นครศรธีรรมราช      เปิดใหบ้รกิารต ัง้แต ่11.00 – 17.00 น. ทกุวนั 

5. สาขา เซ็นทรลั ภเูก็ต                     เปิดใหบ้รกิารต ัง้แต ่11.00 – 17.00 น. ทกุวนั 

6. สาขา เซ็นทรลั พษิณุโลก               เปิดใหบ้รกิารต ัง้แต ่11.00 – 17.00 น. ทกุวนั 

7. สาขา เซ็นทรลั อบุลราชธานี           เปิดใหบ้รกิารต ัง้แต ่11.00 – 17.00 น. ทกุวนั 



 
 

 

8. สาขา ยูดี ทาวน์ อดุรธานี               เปิดใหบ้รกิารต ัง้แต ่10.00 – 17.00 น. ทกุวนั 

9. สาขา ล าปาง                                เปิดใหบ้รกิารต ัง้แต ่11.00 – 17.00 น. ทกุวนั 

10. สาขา สกลนคร                          เปิดใหบ้รกิารต ัง้แต ่11.00 – 17.00 น. ทกุวนั 

11. สาขา เดอะมอลล์ บางแค             เปิดใหบ้รกิารต ัง้แต ่11.00 – 17.00 น. ทกุวนั 

12. สาขา เดอะมอลล์ บางกะปิ           เปิดใหบ้รกิารต ัง้แต ่11.00 – 17.00 น. ทกุวนั 

13. สาขา เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน      เปิดใหบ้รกิารต ัง้แต ่11.00 – 17.00 น. ทกุวนั 

14. สาขา เมกา บางนา                     เปิดใหบ้รกิารต ัง้แต ่11.00 – 17.00 น. ทกุวนั 

15. สาขา อยุธยาปาร์ค                     เปิดใหบ้รกิารต ัง้แต ่10.00 – 17.00 น. ทกุวนั 

16. สาขา เซ็นทรลั มหาชยั                เปิดใหบ้รกิารต ัง้แต ่11.00 – 17.00 น. ทกุวนั   

17. สาขา มาร์เก็ต วลิเลจ หวัหนิ         เปิดใหบ้รกิารต ัง้แต ่11.00 – 17.00 น. ทกุวนั             

18. สาขา โรบนิสนั สระบรุี                เปิดใหบ้รกิารต ัง้แต ่11.00 – 17.00 น. ทกุวนั 

19. สาขา เซ็นทรลั ระยอง                 เปิดใหบ้รกิารต ัง้แต ่11.00 – 17.00 น. ทกุวนั 

20. สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รงัสติ           เปิดใหบ้รกิารต ัง้แต ่11.00 – 17.00 น. ทกุวนั 

21. สาขา แฟชั่น ไอซ์แลนด์              เปิดใหบ้รกิารต ัง้แต ่11.00 – 17.00 น. ทกุวนั 

22. สาขา เซ็นทรลั เวสเกต                เปิดใหบ้รกิารต ัง้แต ่11.00 – 17.00 น. ทกุวนั 

23. สาขา เซ็นทรลั หาดใหญ ่             เปิดใหบ้รกิารต ัง้แต ่11.00 – 17.00 น. ทกุวนั     

24. สาขา สยามพารากอน                 เปิดใหบ้รกิารต ัง้แต ่11.00 – 17.00 น. ทกุวนั     

25. สาขา พาราไดซ์ พาร์ค                เปิดใหบ้รกิารต ัง้แต ่11.00 – 17.00 น. ทกุวนั     

26. สาขา เซ็นทรลั พระราม 3            เปิดใหบ้รกิารต ัง้แต ่11.00 – 17.00 น. ทกุวนั     

27. สาขา เซ็นทรลั พระราม 2            เปิดใหบ้รกิารต ัง้แต ่11.00 – 17.00 น. ทกุวนั       

28. สาขา เซ็นทรลั พระราม 9            เปิดใหบ้รกิารต ัง้แต ่11.00 – 17.00 น. ทกุวนั     

29. สาขา เอสพลานาด รชัดาภเิษก      เปิดใหบ้รกิารต ัง้แต ่11.00 – 17.00 น. ทกุวนั     

30. สาขา เซ็นทรลั ชลบรุี                   เปิดใหบ้รกิารต ัง้แต ่11.00 – 17.00 น. ทกุวนั     

31. สาขา เซ็นทรลั ป่ินเกลา้               เปิดใหบ้รกิารต ัง้แต ่11.00 – 17.00 น. ทกุวนั     

32. สาขา เซ็นทรลัอสีต์วลิล์                เปิดใหบ้รกิารต ัง้แต ่11.00 – 17.00 น. ทกุวนั     

33. สาขา อเวนิว รชัโยธนิ                 เปิดใหบ้รกิารต ัง้แต ่11.00 – 17.00 น. ทกุวนั  

34. สาขา สถานีรถไฟฟ้าใตด้นิจตุจกัร เปิดใหบ้รกิารต ัง้แต ่11.00 – 17.00 น. ทกุวนั  

35. สาขา สถานีรถไฟฟ้าใตด้นิพหลโยธนิเปิดใหบ้รกิารต ัง้แต ่11.00 – 17.00 น. ทกุวนั 

36. สาขา สถานีรถไฟฟ้าใตด้นิพระรามเกา้เปิดใหบ้รกิารต ัง้แต ่11.00 – 17.00 น. ทกุวนั  

37. สาขา สถานีรถไฟฟ้าใตด้นิสขุุมวทิ      เปิดใหบ้รกิารต ัง้แต ่11.00 – 17.00 น. ทกุวนั  

 



 
 

 

38. สาขา สลีม                        เปิดใหบ้รกิารต ัง้แต ่10.00 – 15.30 น. วนัจนัทร์ – ศุกร์ 

39. สาขา สขุุมวทิ                    เปิดใหบ้รกิารต ัง้แต ่10.00 – 15.30 น. วนัจนัทร์ – ศุกร์ 

40. สาขา ศรรีาชา                   เปิดใหบ้รกิารต ัง้แต ่10.00 – 15.30 น. วนัจนัทร์ – เสาร์ 

41. สาขา เชียงใหม ่               เปิดใหบ้รกิารต ัง้แต ่10.00 – 15.30 น. วนัจนัทร์ – เสาร์ 

42. สาขา โคราช                     เปิดใหบ้รกิารต ัง้แต ่10.00 – 15.30 น. วนัจนัทร์ – เสาร์ 

43. สาขา นครปฐม                  เปิดใหบ้รกิารต ัง้แต ่10.00 – 15.30 น. วนัจนัทร์ – เสาร์ 

44. สาขา ขอนแกน่                  เปิดใหบ้รกิารต ัง้แต ่10.00 – 15.30 น. วนัจนัทร์ – เสาร์ 

 

ท ัง้น้ี ทา่นสามารถตรวจสอบรายละเอยีดของผลติภณัฑ์และบรกิารตา่งๆ ของบรษิทัฯ ไดผ้า่น

ทาง www.citibank.co.th/personalloan หรือ ตดิตอ่ศนูย์บรกิารลูกคา้สมัพนัธ์ ซติีค้อร์ป 

ลสิซิง่ (ประเทศไทย) จ ากดั โทร. 02-232-4224 ในวนัจนัทร์ – ศุกร์ ต ัง้แต ่8.30 – 20.00 

น. และวนัเสาร์ ต ัง้แต ่8.30 – 18.30 น. ยกเวน้วนัอาทติย์ และวนัหยุดสถาบนัการเงนิ 

http://www.citibank.co.th/personalloan

