
หน่วย: ร้อยละต่อปี

นิติบุคคล 4 นิติบุคคล 4

1. เงินฝากกระแสรายวนั (Current Accounts) N/A

2. เงินฝากออมทรัพย์ (Saving Accounts)

     วงเงิน  ตั้งแต่ 0.01 บาทข้ึนไป 0.30 N/A
  2.2. ออมทรัพย์เซฟวิ่งพลสั
     วงเงิน 0 - 2,999,999 บาท 0.30 N/A
     วงเงิน 3,000,000 - 20,000,000 0.30 N/A
     วงเงิน 20,000,001 บาท ข้ึนไป 0.30 N/A
  2.3. ออมทรัพย์เพิม่ค่า
     วงเงิน  ตั้งแต่ 0 - 99,999 บาท 0.30
                   ตั้งแต่ 100,000 - 1,999,999 บาท 0.30
                   ตั้งแต่ 2,000,000 - 9,999,999 บาท 0.30
                   ตั้งแต่ 10,000,000 - 19,999,999 บาท 0.30
                   ตั้งแต่ 20,000,000 ข้ึนไป 0.30
  2.4. ออมทรัพย์มันนี่ มาร์เกต็ เซฟวิ่ง
     วงเงิน  ตั้งแต่ 0 - 1,999,999 บาท
                   ตั้งแต่ 2,000,000 บาทข้ึนไป 0.30
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ประเภทเงินฝาก
บุคคลธรรมดา

ประเภทลูกค้า
ผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ

บุคคลธรรมดา

เฉพาะสายบุคคลธนกจิ (Consumer Banking Group)

  2.1. ออมทรัพย์แบบธรรมดา บัญชีซิตีว้นั และออมทรัพย์เฟลก็ซิเบิล้
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3. เงินฝากประจ า (Time deposit)
3.1 เงินฝากประจ าแบบธรรมดา (Normal Time deposit)-

เปิดบัญชีขั้นต ่า 100,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 3 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท 0.35
        ระยะเวลาฝาก 6 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท -  9,999,999 บาท 0.45 N/A
               ตั้งแต่ 10,000,000 บาท ข้ึนไป 0.95 N/A
        ระยะเวลาฝาก 9 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท 0.75 N/A
        ระยะเวลาฝาก 12 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท -  9,999,999 บาท 0.45 N/A
               ตั้งแต่ 10,000,000 บาท ข้ึนไป 1.00 N/A
        ระยะเวลาฝาก 18 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท 0.45 N/A
        ระยะเวลาฝาก 24 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท 0.45 N/A
        ระยะเวลาฝาก 36 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท 0.50 N/A
        ระยะเวลาฝาก 48 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท 0.70 N/A
        ระยะเวลาฝาก 60 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท 0.75 N/A
3.2 เงินฝากประจ าแบบธรรมดา ออนไลน์(Normal Time deposit Online)- 

เปิดบัญชีขั้นต ่า 100,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 3 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท N/A
        ระยะเวลาฝาก 6 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท -  9,999,999 บาท N/A N/A
               ตั้งแต่ 10,000,000 บาท ข้ึนไป N/A N/A
        ระยะเวลาฝาก 9 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท N/A N/A
        ระยะเวลาฝาก 12 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท -  9,999,999 บาท N/A N/A
               ตั้งแต่ 10,000,000 บาท ข้ึนไป N/A N/A
        ระยะเวลาฝาก 18 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท N/A N/A
        ระยะเวลาฝาก 24 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท N/A N/A
        ระยะเวลาฝาก 36 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท N/A N/A
        ระยะเวลาฝาก 48 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท N/A N/A
        ระยะเวลาฝาก 60 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท N/A N/A
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3.3 เงินฝากประจ าแบบรับดอกเบีย้รายงวด (Periodic Time deposit) -  

เปิดบัญชีขั้นต ่า 200,000 บาท
      จ่ายดอกเบีย้รายเดอืน
        ระยะเวลาฝาก 6 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 9 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 12 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 18 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 24 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 36 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 48 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 60 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท

      จ่ายดอกเบีย้ราย 3 เดอืน
        ระยะเวลาฝาก 12 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 18 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 24 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 36 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 48 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 60 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท

      จ่ายดอกเบีย้ราย 6 เดอืน
        ระยะเวลาฝาก 12 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 18 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 24 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 36 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 48 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
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        ระยะเวลาฝาก 60 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท

      จ่ายดอกเบีย้ราย 12 เดอืน
        ระยะเวลาฝาก 24 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 36 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 48 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 60 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท

ประเภทลูกค้า
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3.4 เงินฝากประจ าเฟลก็ซิเบิล้ (Flexible Time Deposit Enhancement)     

เปิดบัญชีขั้นต ่า 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 3 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 6 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 9 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 12 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 18 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 24 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท

3.5 เงินฝากประจ าแบบธรรมดาบันเดิล้ (Normal Time Deposit Bundle)

 ***

   เปิดบัญชีขั้นต ่า 200,000 บาท

        ระยะเวลาฝาก 3 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่  200,000 - 4,999,999 บาท
               ตั้งแต่ 5,000,000 บาท ข้ึนไป
        ระยะเวลาฝาก 9 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 - 5,000,000 บาท

3.6 เงินฝากประจ าแบบธรรมดาแอบ็โซลูท (Normal Time Deposit 

Absolute)**

   เปิดบัญชีขั้นต ่า 100,000 บาท

        ระยะเวลาฝาก 9 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 - 5,000,000 บาท
3.7 เงินฝากประจ าอลีที (Elite Time Deposit)****

   เปิดบัญชีขั้นต ่า 1,000,000 บาท

        ระยะเวลาฝาก 6 เดอืน

     วงเงิน ตั้งแต่ 1,000,000 - 30,000,000 บาท

ประเภทลูกค้า

N/A

ผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ

N/A

0.30

N/A

0.40 N/A

0.40
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บุคคลธรรมดา
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ประเภทเงินฝาก
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บุคคลธรรมดา
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เฉพาะสายบุคคลธนกจิ (Consumer Banking Group)

หมายเหตุ :
เง่ือนไขตา่งๆในการจา่ยดอกเบีย้

o   เป็นอตัราดอกเบีย้ใช้เฉพาะบคุคลธนกิจเทา่นัน้

o   ในกรณีทีล่กูค้าเปิดบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัหรือออมทรัพย์ซึง่เป็นบญัชีเงินฝากเฉพาะทีธ่นาคารฯ ให้บริการเพ่ิมเตมิในวนัเสาร์ - อาทติย์

 และลกูค้าได้มีการน าฝากเป็นเงินสดผา่นเคร่ืองรับฝากเงินอตัโนมตั ิ(Cash Deposit Machine) เน่ืองด้วยธนาคารฯมิได้เปิดบริการหน้าเคาน์เตอร์

(Teller Counter) หรือในกรณีทีล่กูค้าน าฝากเป็นเช็คนัน้ ทางธนาคารฯจะบนัทกึรายการและเร่ิมค านวณดอกเบีย้ให้ในวนัท าการถดัไปตามวนั

และเวลาท าการปกตขิองธนาคารฯในวนัจนัทร์ - วนัศกุร์ อนึง่ส าหรับในกรณีของเช็ค ให้มีผลตัง้แตเ่ช็คนัน้สามารถเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้วเทา่นัน้

o  การจา่ยดอกเบีย้ในกรณีทีถ่อนกอ่นก าหนด ส าหรับบญัชีเงินฝากประจ าแบบธรรมดา บญัชีเงินฝากประจ าแบบรับดอกเบีย้รายงวด  

บญัชีเงินฝากประจ าเฟลก็ซิเบิล้ จะเป็นไปตามเง่ือนไขทีร่ะบุ

หรือเป็นไปตามผู้บริหารอนมุตัิ

o   ส าหรับเงินฝากประจ าแบบธรรมดา และแบบรับดอกเบีย้รายงวด หากถอนกอ่นครบก าหนดเวลาฝาก ธนาคารฯ จะพิจารณาให้ดอกเบีย้ดงันี ้

        o  ระยะเวลาฝาก  ไมถ่งึ 3 เดอืน ธนาคารฯ จะยกเว้นการจา่ยดอกเบีย้ 

        o  ระยะเวลาฝาก  ตัง้แต ่3 เดอืนขึน้ไป ธนาคารฯ จะจา่ยดอกเบีย้ในอตัราดอกเบีย้ออมทรัพย์ ณ วนัทีถ่อนเงิน แตส่งูสดุไมเ่กิน 1% ตอ่ปี 

            ส าหรับเงินฝากประจ าแบบรับดอกเบีย้รายงวด ธนาคารฯ จะหกัสว่นทีเ่กินจากดอกเบีย้ทีพ่งึจะได้รับออกจากเงินต้นกอ่น
        o  ส าหรับบญัชีนิตบิคุคล หากถอนกอ่นก าหนด ธนาคารฯ จะยกเว้นการจา่ยดอกเบีย้
o  การค านวณอตัราดอกเบีย้ส าหรับเงินฝากประจ าจะค านวณแบบไมท่บต้น
o  ส าหรับบญัชีเงินบาทของผู้ มีถ่ินทีอ่ยูน่อกประเทศ (Non-resident THB Account) ธนาคารฯ งดจา่ยดอกเบีย้บญัชีออมทรัพย์สกลุเงินบาททกุประเภท
o  ส าหรับบญัชีเงินบาทของผู้ มีถ่ินทีอ่ยูน่อกประเทศ (Non-resident THB Account) ธนาคารฯ จะรับเปิดบญัชีเงินฝากประจ าแบบธรรมดาทีมี่อายตุัง้แต ่6 เดอืนขึน้ไปเทา่นัน้

o  บญัชีออมทรัพย์ เซฟวิง่พลสั มีข้อก าหนดและเง่ือนไขเดยีวกนักบับญัชีเงินฝากออมทรัพย์แบบธรรมดา ซึง่จะมีผลตัง้แตว่นัที ่23 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป

 ทัง้นีเ้ป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขทีล่กูค้าได้รับทราบในวนัเปิดบญัชีดงักลา่ว

o  การเปิดบญัชีเงินฝากประจ าออนไลน์ด้วยตวัเอง ให้ถือวา่ทา่นได้ตรวจสอบและตดัสนิใจทีจ่ะเปิดบญัชีเงินฝากประจ านี ้และให้ถือวา่ทา่นได้ตกลงยนิยอมทีจ่ะให้

    ธนาคารฯใช้เอกสารหลกัฐานและลายเซ็นต์จากการเปิดบญัชีกระแสรายวนัหรือบญัชีออมทรัพย์ทีไ่ด้ให้กบัธนาคารซิตีแ้บงก์ไว้แล้ว เพ่ือการอ้างอิงและเป็นหลกัฐานในการ

    เปิดบญัชีเงินฝากประจ าโดยสมบรูณ์

o  การเปิดบญัชีเงินฝากประจ าผา่นระบบซิตีแ้บงก์ออนไลน์สามารถท าได้ 24 ช.ม. อยา่งไรก็ดกีารท าธรุกรรมในชว่งเวลาหลงั 22.00 น. ของวนัท าการหรือการท าธรุกรรมใน

    วนัหยดุราชการหรือวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ให้ถือวา่การท าธรุกรรมและอตัราดอกเบีย้ของบญัชีเงินฝากประจ านัน้กระท าและอ้างอิงอตัราดอกเบีย้ในวนัท าการถดัไป

o  เง่ือนไขบญัชีเงินฝากประจ าเฟลก็ซิเบิล้ - Flexible Time Deposit Enhancement มีดงันี ้  
        o  ในการเปิดบญัชีเงินฝากประจ าเฟลก็ซิเบิล้ ลกูค้าต้องเปิดบญัชีออมทรัพย์พร้อมกนัเพ่ือให้สามารถท ารายการเบกิถอนเงินจากชอ่งทางอตัโนมตัติา่งๆ
        o  การถอนเงินฝากกอ่นครบก าหนด ระยะเวลาฝากไมถ่งึ 1 เดอืน ธนาคารฯจะยกเว้นการจา่ยดอกเบีย้เฉพาะสว่นของจ านวนเงินทีถ่อน 
        o  การถอนเงินฝากกอ่นครบก าหนด ระยะเวลาฝากตัง้แต ่1 เดอืนขึน้ไป ธนาคารฯจะจา่ยดอกเบีย้ในอตัราดอกเบีย้ออมทรัพย์แบบธรรมดาตามทีธ่นาคารฯประกาศ
           ณ วนัทีไ่ถถ่อนส าหรับยอดทีถ่อน โดยยอดเงินทีค่งเหลอืในบญัชี จะยงัคงได้รับดอกเบีย้ตามเดมิ 
o ข้อก าหนดและเง่ือนไขบญัชีเงินฝากประจ าเฟลก็ซิเบิล้ ข้างต้น เป็นไปตามทีแ่จ้งให้ทราบ ซึง่จะมีผลบงัคบัใช้ในวนัดงัตอ่ไปนี ้
           (ก) ในวนัที ่13 พฤษภาคม 2552 ส าหรับลกูค้าทีเ่ปิดบญัชีเงินฝากประจ าเฟลก็ซิเบิล้ ตัง้แตว่นัที ่13 พฤษภาคม 2552 เป็นต้นไป และ
           (ข) ในวนัที ่13 มิถนุายน 2552 ส าหรับลกูค้าทีเ่ปิดบญัชีเงินฝากประจ าเฟลก็ซิเบิล้ กอ่นวนัที ่13 พฤษภาคม 2552 และมีการครบก าหนดและ
                  ได้ตอ่อายเุงินฝากประจ าเฟลก็ซิเบิล้ดงักลา่ว ตัง้แตว่นัที ่ 13 มิถนุายน 2552 เป็นต้นไป
o  เง่ือนไขบญัชีเงินบาทของผู้ มีถ่ินทีอ่ยูน่อกประเทศ
        o  ไมไ่ด้รับการคุ้มครองเงินต้นและดอกเบีย้จากสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก ตาม พรบ. สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 ซึง่มีผลบงัคบัใช้ 11 สงิหาคม 2551
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หน่วย: ร้อยละต่อปี

ธนาคารซิตีแ้บงก์

ตารางที่ 1 อตัราดอกเบีย้เงินฝาก (ร้อยละต่อปี) 

เร่ิมใช้ตั้งแต่วนัที่ 23 มกราคม 2563

เฉพาะสายบุคคลธนกจิ (Consumer Banking Group)

o ข้อก าหนดและเง่ือนไขทัว่ไปของโปรโมชัน่บญัชีเงินฝากประจ าธรรมดาแอ็บโซลทู **

o ข้อก าหนดและเง่ือนไขทัว่ไปของโปรโมชัน่บญัชีเงินฝากประจ าธรรมดาบนัเดิล้ ***

        (ค)  เม่ือบญัชีเงินฝากประจ าครบก าหนด ธนาคารจะปิดบญัชีเงินฝากประจ าโดยทนัท ีและจะโอนเงินฝากประจ ารวมทัง้ดอกเบีย้ของลกูค้าเข้าบญัชีออมทรัพย์ของลกูค้าที่

               ระบไุว้โดยอตัโนมตั ิลกูค้าไมส่ามารถตอ่อายบุญัชีเงินฝากประจ านีไ้ด้

 - ส าหรับเงินฝากระยะเวลา 3 เดอืน   

    (ก) เงินฝากนีส้ าหรับลกูค้าทีมี่เงินรวมลงทนุในกองทนุรวม ประเภท Non-money market ตามทีก่ าหนด และ/หรือ พนัธบตัร และเงินฝากประจ า 3 เดอืนขัน้ต ่ารวมกนั 400,000 

บาท โดยอตัราสว่นในเงินฝากประจ า 3 เดอืนต้องไมเ่กินกวา่ 50% ของเงินรวมลงทนุทัง้หมด ช่ือบญัชีของกองทนุรวมและ/หรือพนัธบตัร และเงินฝากประจ าจะต้องเป็นช่ือเดยีวกนั

    (ข)  การลงทนุในกองทนุรวม ประเภท Non-money market ตามทีก่ าหนดหรือพนัธบตัร จะต้องมีการท ารายการในวนัทีเ่ปิดบญัชีเงินฝากประจ าแบบธรรมดา ระยะเวลา 3 เดอืน

    (ค) หากปฏบิตัติามข้อก าหนดและเง่ือนไข อยา่งครบถ้วนแล้ว เม่ือครบก าหนดการฝากเงิน 3 เดอืนนี ้จะได้รับเงินฝากและอตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ าแบบธรรมดา ระยะเวลา 3 

เดอืนดงักลา่ว ซึง่บญัชีเงินฝากประจ าดงักลา่วจะมีการปิดบญัชีอตัโนมตัทินัทหีลงัจากครบก าหนด

 - ส าหรับเงินฝากระยะเวลา 9 เดอืน  

    (ก)  เงินฝากนี ้ส าหรับลกูค้าทีไ่มเ่คยมีบญัชีเงินฝากออมทรัพย์สกลุเงินตราตา่งประเทศ หรือ    บญัชีกองทนุรวม โดยเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพย์สกลุเงินตราตา่งประเทศ หรือ 

บญัชีกองทนุรวม โดยบญัชีใหมด้่วยเงินฝาก หรือ เงินลงทนุขัน้ต ่า 200,000 บาท หรือ หากเป็นลกูค้ามีบญัชีเงินฝากออมทรัพย์สกลุเงินตราตา่งประเทศ หรือ บญัชีกองทนุรวมอยูแ่ล้ว

 ฝากเงินเพ่ิมโดยมียอดเงินฝากหรือเงินลงทนุเพ่ิมรวม 500,000 บาทในวนัทีเ่ปิดบญัชีเงินฝากประจ า 9 เดอืนขัน้ต ่า 200, 000 บาท โดยฝากครบตามก าหนดเวลา และช่ือบญัชีของ

เงินฝากออมทรัพย์สกลุเงินตราตา่งประเทศ หรือ บญัชีกองทนุรวม และเงินฝากประจ าจะต้องเป็นช่ือเดยีวกนั 

    (ข)  หากเป็นการเปิดบญัชีพร้อมกบับญัชีกองทนุ อตัราสว่นในเงินฝากประจ า 9 เดอืน ต้องไมเ่กินกวา่ 50% ของเงินรวมลงทนุทัง้หมด

    (ค)  หากปฏบิตัติามข้อก าหนดและเง่ือนไข อยา่งครบถ้วนแล้ว เม่ือครบก าหนดการฝากเงิน 9 เดอืนนี ้จะได้รับเงินฝากและอตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ าแบบธรรมดา ระยะเวลา 9 

เดอืนดงักลา่ว หากไถถ่อนกอ่นก าหนด 9 เดอืน โดยระยะเวลาฝากไมถ่งึ 3 เดอืน ไมไ่ด้รับดอกเบีย้ แตห่ากฝากเกินกวา่ 3 เดอืนจะได้รับดอกเบีย้เงินฝากออมทรัพย์ บญัชีเงินฝาก

ประจ าดงักลา่วจะมีการปิดบญัชีอตัโนมตัทินัทหีลงัจากครบก าหนด 9 เดอืน

   (ง) หากไมป่ฏบิตัติามข้อก าหนดและเง่ือนไขของเงินฝากสกลุเงินตราตา่งประเทศ จะไมไ่ด้รับดอกเบีย้ ธนาคารซิตีแ้บงก์สามารถปิดบญัชีเงินฝากประจ าแบบธรรมดา 

(Bundle)โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า

   (จ) ส าหรับสมาชิกรายใหมข่องบตัรเครดติซิตีแ้บงก์ทีเ่ป็นลกูค้าซิตีโ้กลด์ หรือ ซิตีไ้พรออริตีก้อ่นเดอืนมีนาคม 2562

    (ก) ผลติภณัฑ์บญัชีเงินบญัชีเงินฝากประจ าอีลทีนีมี้ผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัที ่ 23 มกราคม  2563 เป็นต้นไป อตัราดอกเบีย้อาจมีการเปลีย่นแปลงซึง่เป็นไปตามประกาศดอกเบีย้เงิน

ฝากธนาคาร

    (ข) หากลกูค้าได้คงยอดในบญัชีเงินฝากประจ าจนครบก าหนดระยะเวลาฝากและไมไ่ด้มีการท าผิดข้อก าหนดและเง่ือนไขของผลติภณัฑ์เงินฝากประจ า ธนาคารซิตีแ้บงก์จะปิด

บญัชีเงินฝากประจ าเม่ือครบก าหนดระยะเวลาฝากของบญัชีเงินฝากประจ าภายใต้ผลติภณัฑ์เงินฝากประจ านี ้ลกูค้าจะได้รับดอกเบีย้และเงินต้นเข้าบญัชีออมทรัพย์ทีร่ะบไุว้โดย

อตัโนมตัิ

    (ค) หากลกูค้าถอนเงินกอ่นครบก าหนดอายบุญัชีเงินฝากประจ าหรือลกูค้าได้มีการท าผิดข้อก าหนดและเง่ือนไขของผลติภณัฑ์เงินฝากประจ านี ้ธนาคารซิตีแ้บงก์จะปิดบญัชีเงิน

ฝากประจ าทนัท ีหากลกูค้าถอนเงินกอ่นครบก าหนดอายบุญัชีเงินฝากประจ าแตน่านกวา่ 3 เดอืน ลกูค้าจะได้รับดอกเบีย้เงินฝากออมทรัพย์ หากลกูค้าถอนเงินกอ่นครบก าหนดอายุ

บญัชีเงินฝากประจ าแตน้่อยกวา่ 3 เดอืน ลกูค้าจะไมไ่ด้รับดอกเบีย้ส าหรับผลติภณัฑ์เงินฝากประจ านี ้

    (ง) ผลติภณัฑ์เงินบญัชีเงินฝากประจ าอีลทีนีส้งวนสทิธ์ิให้เฉพาะลกูค้าส าหรับลกูค้าซิตีโ้กลด์อีลทีทีมี่ยอดรวมเงินฝากและ /หรือการลงทนุกบัธนาคารฯอยา่งน้อย 50,000,000 (ห้า

สบิล้านบาทถ้วน)  และต้องมียอดการลงทนุอยา่งน้อยจ านวน  10,000,000 (สบิล้านบาทถ้วน)  

    (จ) ยอดขัน้ต ่าทีส่ามารถเข้าร่วมผลติภณัฑ์บญัชีเงินฝากประจ าอีลทีนี ้คอื 1,000,000 (หนึง่ล้านบาทถ้วน) และสงูสดุไมเ่กิน 30,000,000 (สามสบิล้านบาทถ้วน) ตอ่ลกูค้า ยอด

บญัชีเงินฝากประจ าของลกูค้าทีเ่ปิดบญัชีร่วมนัน้จะนบัเป็นยอดเงินฝากของลกูค้าบญัชีหลกั

    (ฉ) บคุคลอเมริกนัไมมี่สามารถเข้าร่วมผลติภณัฑ์บญัชีเงินฝากประจ านี ้

o ข้อก าหนดและเง่ือนไขทัว่ไปของโปรโมชัน่บญัชีเงินฝากประจ าอีลที ****

        (ก) บญัชีเงินฝากประจ าแบบธรรมดา (Absolute) ให้อตัราดอกเบีย้พิเศษส าหรับลกูค้ารายใหมข่องธนาคาร หากเป็นลกูค้าใหมท่ีไ่มเ่คยเปิดบญัชีเงินฝาก /เงินลงทนุกบั

               ธนาคารมากอ่น โดยลกูค้าสามารถเปิดได้เพียง บญัชีเดยีว ภายใน 3 เดอืนปฏทินิหลงัจากทีเ่ร่ิมเปิดบญัชีเงินฝากกบัธนาคาร

        (ข)  โดยหากฝากครบตามก าหนดจะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ เงินฝากนีไ้มส่ามารถฝากทบตอ่และไมส่ามารถโยกย้ายถา่ยโอนได้ และเงินฝากนีไ้ด้รับความคุ้มครองจาก

             สถาบนัคุ้มครองเงินฝากตามจ านวนทีก่ าหนดไว้ในกฎหมาย
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ธนาคารซิตีแ้บงก์

ตารางที่ 1 อตัราดอกเบีย้เงินฝาก (ร้อยละต่อปี) 

เร่ิมใช้ตั้งแต่วนัที่ 23 มกราคม 2563

เฉพาะสายบุคคลธนกจิ (Consumer Banking Group)

เง่ือนไขอ่ืนๆ

ผู้มอี านาจลงนาม .........................................

7. ทางธนาคารฯขอสงวนสทิธิในการพิจารณาและเปลีย่นแปลงเง่ือนไขและอตัราดอกเบีย้เงินฝากตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกิจการเงินในแตล่ะขณะได้ 

โดยธนาคารฯจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป

6. ทางธนาคารฯ อาจมีการให้ของสมนาคณุส าหรับลกูค้าทีเ่ปิดบญัชีใหมร่วมถงึตามเทศกาลหรือโอกาสครบรอบตามทีธ่นาคารฯเหน็สมควร          และอาจให้ของก านลัประจ าปี

ส าหรับลกูค้าปัจจบุนัทกุรายทีรั่กษายอดรวมของเงินฝากและเงินลงทนุกบัธนาคารฯตามเง่ือนไขทีก่ าหนด ซึง่ธนาคารฯมีการประชาสมัพนัธ์และแจ้งให้ลกูค้าทราบโดยทัว่กนั

5. วงเงิน หมายถงึ ยอดรวมของเงินฝากทีล่กูค้าและกลุม่เครือญาตขิองลกูค้านัน้ทีท่ ารายการภายในวนัเดยีวกนั

1. ตัง้แตว่นัที ่3 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ลกูค้าซิตีโ้กลด์ คอืลกูค้าทีมี่ยอดรวมของเงินฝากและเงินลงทนุกบัธนาคารฯตัง้แต ่5 ล้านบาทขึน้ไป ทัง้นีธ้นาคารฯมีสทิธ์ิยกเลกิสมาชิก

ภาพของสมาชิกซิตีโ้กลด์ได้ในกรณีทีล่กูค้ามียอดเงินคงเหลอืต ่ากวา่ 5 ล้านบาทเป็นระยะเวลา 12 เดอืนตดิตอ่กนั ตามเง่ือนไขของธนาคารฯ

4. ลกูค้านิตบิคุคล คอื นิตบิคุคลทีเ่ปิดบญัชีกบัสายบคุคลธนกิจโดยมียอดรวมเงินฝากและเงินลงทนุกบัธนาคารฯตัง้แต ่ 1 ล้านบาทขึน้ไป

2. ลกูค้าซิตีไ้พรออริตี ้คอืลกูค้าทีมี่ยอดรวมของเงินฝากและเงินลงทนุกบัธนาคารฯตัง้แต ่1 ล้านบาทขึน้ไป ธนาคารฯมีสทิธ์ิยกเลกิสมาชิกภาพของสมาชิกซิตีไ้พรออริตีไ้ด้ในกรณีที่

ลกูค้ามียอดเงินคงเหลอืต ่ากวา่ 1 ล้านบาทเป็นระยะเวลา 12 เดอืนตดิตอ่กนั ตามเง่ือนไขของธนาคารฯ

3. ลกูค้าซิตีแ้บงก์กิง้ คอืลกูค้าทีมี่ยอดรวมของเงินฝากและเงินลงทนุกบัธนาคารฯต ่ากวา่ 1 ล้านบาท ทัง้นีห้มายรวมถงึพนกังานธนาคารซิตีแ้บงก์และพนกังานในกลุม่ธรุกิจในเครือ

ซิตีท้กุรายทีมี่ยอดรวมของเงินฝากและเงินลงทนุกบัธนาคารฯต ่ากวา่ 1 ล้านบาท

ประกาศ ณ วนัที ่23 มกราคม 2563

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ฝ่ายบุคคลธนกจิ
                            (ดอน จรรย์ศุภรินทร์)                             
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หน่วย: ร้อยละต่อปี

ก. อตัราดอกเบีย้อ้างองิ

MLR 7.00
MOR N/A
MRR N/A

         4.  อ่ืนๆ -อตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายยอ่ยชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบญัชีชัว่คราว (Temporary Overdraft Facility) 7.25
หน่วย: ร้อยละต่อปี

ข. อตัราดอกเบีย้สูงสุด

     ข.(1) เงนิให้สินเช่ือเพือ่การอุปโภคบริโภค (Consumer Loan)

มีหลกัประกนั ไม่มีหลกัประกนั

        5. อตัราดอกเบ้ียสูงสุดกรณีปกติ
MLR-0.50% 2/ (ปัจจุบนั

อยูท่ี่ 6.50%)/
ไม่มีบริการ

MLR-0.50% 2/ (ปัจจุบนั

อยูท่ี่ 6.50%)/
5.50

        6. อตัราดอกเบ้ียสูงสุดกรณีผิดนดัช าระหน้ี 15.004/ ไม่มีบริการ 15.004/ N/A

     ข.(2) เงนิให้สินเช่ือเพือ่การประกอบธุรกจิ (Commercial Loan) วงเงนิเบิกเกนิบัญชี ระยะส้ัน   (<= 1 ปี)3/ ระยะยาว (>1ปี)3/

        7. อตัราดอกเบ้ียสูงสุดกรณีปกติ ไม่มีบริการ 20.99 20.99

        8. อตัราดอกเบ้ียสูงสุดกรณีผิดนดัช าระหน้ี ไม่มีบริการ 20.99 20.99

    หมายเหตุ

1/ ไม่รวมถึงเงินให้สินเช่ือประเภทท่ี ธปท.ก าหนดหลกัเกณฑไ์วเ้ฉพาะ
      2/  ส าหรับสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัท่ีไดรั้บอนุมติัก่อน ปี พ.ศ. 2554 ให้ใชอ้ตัราดอกเบ้ียสูงสุดกรณีปกติท่ี 20.32%
      3/  ปัจจุบนัไม่มีให้บริการ
      4/  ส าหรับสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัท่ีไดรั้บอนุมติัก่อน ปี พ.ศ. 2554 ให้ใชอ้ตัราดอกเบ้ียสูงสุดกรณีผิดนดัช าระหน้ีท่ี 45.63%

    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบุคคลธนกจิ
                        (ดอน จรรย์ศุภรินทร์)                    

ประกาศ ณ วนัที ่23 มกราคม 2563

ผู้มีอ านาจลงนาม .........................................

         2.  อตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบญัชี (Minimum Overdraft Rate)
         3.  อตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายยอ่ยชั้นดี (Minimum Retail Rate)

สินเช่ือส่วนบุคคล
สินเช่ือทีอ่ยู่อาศัย วงเงนิเบิกเกนิบัญชีโดยมีเงนิฝากเป็นประกนั

ธนาคารซิตีแ้บงก์

ตารางที ่2 อตัราดอกเบีย้เงนิให้สินเช่ือ 1/

เฉพาะสายบุคคลธนกจิ (Consumer Banking Group)

เร่ิมใช้ตั้งแต่วนัที ่23 มกราคม 2563

         1.  อตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate)



ก. ค่าบริการต่างๆที่เกีย่วเนื่องกบัเงนิฝาก 3/

1. ค่ารักษาบญัชีเงินฝาก
(ค่าธรรมเนียมในการรักษาบญัชีส าหรับลูกคา้ท่ีมียอดคงเหลือต ่ากว่าท่ีก  าหนด)

ข. ค่าบริการต่างๆที่เกีย่วเนื่องกบัเงนิให้สินเช่ือ

มีหลกัประกนั
ไม่มีหลกัประกนั (ส่วนที่ไม่ได้อยู่

ภายใต้การก ากบั)

1. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ ได้แก่

1) ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู ้หรือสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท ไม่มีบริการ 0.05% ของวงเงินกู ้หรือสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

2) ค่าธรรมเนียมจดจ านอง
1% ของวงเงินจดจ านอง หรือสูงสุดไม่เกิน 

200,000 บาท
ไม่มีบริการ 1% ของวงเงินจดจ านอง หรือสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

2. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่บุคคลอืน่หรือหน่วยงานภายนอก ได้แก่

 กรณีปกติ
1) ค่าตรวจสอบขอ้มูลเครดิต ไม่มีบริการ ไม่มีบริการ ไม่มีบริการ

2) ค่าส ารวจและประเมินหลกัประกนั 2/ สูงสุด 4,000 บาท ไม่มีบริการ สูงสุด 4,000 บาท

3) ค่าเบ้ียประกนัภยั เป็นไปตามอตัราท่ีบริษทัประกนัก าหนด ไม่มีบริการ เป็นไปตามอตัราท่ีบริษทัประกนัก าหนด

4) ค่าใช้จ่ายในการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์อ่ืนหรือช่องทางอ่ืน ไม่มีบริการ ไม่มีบริการ
ช าระท่ีเคาน์เตอร์ของธนาคารอ่ืนจดัเก็บค่าธรรมเนียมดงัน้ี
(ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลต่อรายการ / ในเขตต่างจงัหวดัต่อรายการ  ตามอตัราจริง ท่ี
ธนาคารแต่ละแห่งเรียกเก็บ)

ธนาคารซิต้ีแบงก์ ไม่คิดค่าบริการ ไม่คิดค่าบริการ
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 20 บาท/ 35 บาท 20 บาท/ 35 บาท
บมจ.ธนาคารทหารไทย 20 บาท/ 35 บาท 20 บาท/ 35 บาท
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  20 บาท/ 35 บาท  20 บาท/ 35 บาท
บมจ.ธนาคารกรุงไทย 25 บาท/ 25 บาท 25 บาท/ 25 บาท
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 25 บาท/ 35 บาท 25 บาท/ 35 บาท
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์ 25 บาท/ 40 บาท 25 บาท/ 40 บาท
 กรณีผิดนดัช าระหน้ี
1) ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน (กรณีเช็คของธนาคารพาณิชยอ่ื์น) ไม่มีบริการ
2) ค่าใช้จ่ายกรณีเงินในบญัชีไม่พอจ่าย (กรณีช าระหน้ีโดยการหักบญัชีกบัสถาบนั
การเงินอ่ืน)

ไม่มีบริการ

3) ค่าติดตามทวงถามหน้ี  2/ 100 บาท/รอบบญัชี ไม่มีบริการ 100 บาท/รอบบญัชี

3. ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการด าเนินงานของธนาคารพาณชิย์

 กรณีปกติ

1) ค่าส ารวจและประเมินหลกัประกนั 2/ ไม่มีบริการ ไม่มีบริการ ไม่มีบริการ
2) ค่าขอส าเนาใบแจง้ยอดบญัชีแต่ละงวด (ชุดท่ี 2 เป็นตน้ไป) ไม่มีบริการ ไม่มีบริการ ไม่มีบริการ
3) ค่าธรรมเนียมด าเนินการสินเช่ือ ไม่คิดค่าบริการ ไม่มีบริการ ไม่คิดค่าบริการ
 กรณีผิดนดัช าระหน้ี

1) ค่าติดตามทวงถามหน้ี  2/ ไม่มีบริการ

ข. (2) ค่าบริการต่างๆของเงนิให้สินเช่ือเพื่อการประกอบธุรกจิ (Commercial loan) หมายเหตุ

1. ไม่มี ไม่มีบริการ

ธนาคารซิตีแ้บงก์

ตารางที่3 อตัราค่าบริการต่างๆ เบีย้ปรับ ที่เกีย่วเนื่องกบัเงนิฝาก เงนิให้สินเช่ือ1/ และค่าบริการอืน่ๆ
เฉพาะสายบุคคลธนกจิ (Consumer Banking Group)

เร่ิมใช้ตั้งแต่วนัที่ 23 มกราคม 2563

อตัราค่าบริการ (บาท)

ส าหรับลูกคา้ซิต้ีแบงกก้ิ์งท่ีมียอดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนกบัธนาคารฯ 
รวมทุกบญัชีเฉล่ียต ่ากว่า 200,000 บาท

หมายเหตุ 4/

ลูกคา้ซิต้ีโกลด:์ ไม่คิดค่าบริการ
ลูกคา้ซิต้ีไพรออริต้ี: ไม่คิดค่าบริการ
ลูกคา้ซิต้ีแบงกก้ิ์ง: 300 บาท/ลูกคา้/เดือน

อตัราค่าบริการ (บาท)

สินเช่ือส่วนบุคคล

สินเช่ือที่อยู่อาศัย

วงเงนิเบิกเกนิบัญชี

ไม่มีบริการ

ข. (1) ค่าบริการต่างๆของเงนิให้สินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภค (Consumer loan) 

ตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ
หมายเหตุ



ธนาคารซิตีแ้บงก์

ตารางที่3 อตัราค่าบริการต่างๆ เบีย้ปรับ ที่เกีย่วเนื่องกบัเงนิฝาก เงนิให้สินเช่ือ1/ และค่าบริการอืน่ๆ
เฉพาะสายบุคคลธนกจิ (Consumer Banking Group)

เร่ิมใช้ตั้งแต่วนัที่ 23 มกราคม 2563

ค. ค่าบริการอืน่ๆ

1. ค่าสมุดเช็ค

2. ค่าซ้ือเช็คของธนาคาร (Manager Cheque)

3. ค่าอายดัเช็ค

4. ค่าอายดัดร๊าฟท์

5. ค่าปรับเน่ืองจากเช็คหรือดร๊าฟทคื์น

6. ค่าเช็คส่งเรียกเก็บจากต่างประเทศ

7. ค่ารับซ้ือเช็ค

8. การแลกเช็ค Gosi

9. การแลกเช็คเดินทาง

  เช็คซิต้ีคอร์ป ท่ีถือโดยลูกคา้ซิต้ีแบงก์

  เช็คซิต้ีคอร์ป ท่ีถือโดยลูกคา้ทัว่ไป

- กรณีไม่มีการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

10. การแลกเช็คต่างประเทศส าหรับลูกคา้ซิต้ีโกลด์

11. ค่าส าเนาเช็คท่ีจ่ายแลว้

12. ค่าหนงัสือรับรองการฝากเงิน

13. ค่าธรรมเนียมบตัรเดบิต/เอทีเอ็ม

ลูกคา้ซิต้ีโกลด:์             ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 
                                     คิดค่าธรรมเนียมรายปี 300 บาทต่อบตัร*
                                     คิดค่าธรรมเนียมออกบตัรใหม่ 200 บาทต่อบตัร* 
ลูกคา้ซิต้ีไพรออริต้ี:      ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 
                                     คิดค่าธรรมเนียมรายปี 300 บาทต่อบตัร*
                                     คิดค่าธรรมเนียมอกบตัรใหม่ 200 บาทต่อบตัร*
ลูกคา้ซิต้ีแบงกก้ิ์ง:         ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 
                                     คิดค่าธรรมเนียมรายปี 300 บาทต่อบตัร*
                                     คิดค่าธรรมเนียมออกบตัรใหม่ 200 บาทต่อบตัร*

*ไดรั้บการยกเวน้ค่าธรรมเนียมไปจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

ค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม US$ 5 หรือมากกว่า จากธนาคารปลายทาง ส าหรับทุก
กลุ่มลูกคา้

ลูกคา้ซิต้ีโกลด:์ ไม่คิดค่าบริการ
ลูกคา้ซิต้ีไพรออริต้ี: ไม่คิดค่าบริการ
ลูกคา้ซิต้ีแบงกก้ิ์ง: 200 บาทต่อฉบบั
ลูกคา้ทัว่ไป: 200 บาทต่อฉบบั

ลูกคา้ซิต้ีโกลด ์0.5% ขั้นต ่า 100 บาทแต่ไม่เกิน 2,500 บาท
ลูกคา้ซิต้ีไพรออริต้ี 1% ขั้นต ่า 200 บาทแต่ไม่เกิน 5,000 บาท
ลูกคา้ซิต้ีแบงกก้ิ์ง 1% ขั้นต ่า 200 บาทแต่ไม่เกิน 5,000 บาท
ลูกคา้ทัว่ไป 2% ขั้นต ่า 1,000 บาทแต่ไม่เกิน 5,000 บาท

ค่าอากรแสตมป์ 3 บาทต่อเช็ค

กรณีสมุดเช็คหาย คิดค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเล่ม

ลูกคา้ซิต้ีโกลด:์ ไม่คิดค่าบริการ
ลูกคา้ซิต้ีไพรออริต้ี: 200 บาทต่อฉบบั
ลูกคา้ซิต้ีแบงกก้ิ์ง: 200 บาทต่อฉบบั

ส าหรับลูกคา้ทัว่ไป  จะบริการเฉพาะกรณีซ้ือดว้ยเช็คของลูกคา้เท่านั้น

ลูกคา้ซิต้ีโกลด:์ ไม่คิดค่าบริการ
ลูกคา้ซิต้ีไพรออริต้ี: 25 บาทต่อฉบบั
ลูกคา้ซิต้ีแบงกก้ิ์ง: 25 บาทต่อฉบบั
ลูกคา้ทัว่ไป: 100 บาทต่อฉบบั

ลูกคา้ซิต้ีโกลด ์0.5% ขั้นต ่า 100 บาทแต่ไม่เกิน 2,500 บาท
ลูกคา้ซิต้ีไพรออริต้ี 1% ขั้นต ่า 200 บาทแต่ไม่เกิน 5,000 บาท
ลูกคา้ซิต้ีแบงกก้ิ์ง 1% ขั้นต ่า 200 บาทแต่ไม่เกิน 5,000 บาท
ลูกคา้ทัว่ไป 2% ขั้นต ่า 1,000 บาทแต่ไม่เกิน 5,000 บาท

ลูกคา้ซิต้ีโกลด:์ ไม่คิดค่าบริการ
ลูกคา้ซิต้ีไพรออริต้ี: ไม่คิดค่าบริการ
ลูกคา้ซิต้ีแบงกก้ิ์ง: 200 บาทต่อฉบบั

อาจมีค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติมส าหรับดร๊าฟท์

ลูกคา้ซิต้ีโกลด:์ ไม่คิดค่าบริการ
ลูกคา้ซิต้ีไพรออริต้ี: ไม่คิดค่าบริการ
ลูกคา้ซิต้ีแบงกก้ิ์ง: ไม่คิดค่าบริการ
ลูกคา้ทัว่ไป: US$20.00 ส าหรับยอดมากกว่า US$50.00 
                    1%  ส าหรับยอดนอ้ยกว่าหรือเท่ียบเท่า US$50.00

ไม่คิดค่าบริการ ยอดสูงสุดไม่เกิน US$ 3,000

ใช้อตัราแลกเปล่ียนประจ าวนั

ลูกคา้ซิต้ีโกลด:์ ไม่คิดค่าบริการ
ลูกคา้ซิต้ีไพรออริต้ี: ไม่คิดค่าบริการ
ลูกคา้ซิต้ีแบงกก้ิ์ง: เทียบเท่า 100 บาทต่อฉบบั

1 เล่มมี 30 ฉบบั ราคาเล่มละ 450 บาท (15 บาทต่อฉบบั)

อตัราค่าบริการ (บาท)5/ หมายเหตุ

0.0625% ของยอด ขั้นต ่าเทียบเท่า 200 บาท

ไม่คิดค่าบริการ ยอดสูงสุดไม่เกิน US$ 10,000

ลูกคา้ซิต้ีโกลด:์ 0.125% ค่าธรรมเนียมขั้นต ่า 150 บาท
ลูกคา้ซิต้ีไพรออริต้ี: 0.125% ค่าธรรมเนียมขั้นต ่า 150 บาท
ลูกคา้ซิต้ีแบงกก้ิ์ง: 0.25% ค่าธรรมเนียมขั้นต ่า 300 บาท
ลูกคา้ทัว่ไป: 0.25% ค่าธรรมเนียมขั้นต ่า 300 บาท

คิดเพ่ิมจากค่าธรรมเนียมปกติ

US$25.00

ค่าอากรแสตมป์ 3 บาทต่อเช็ค
หากเป็นเช็คท่ีออกโดยธนาคารอ่ืนจากต่างประเทศ  ลูกคา้ตอ้งมีบญัชีกบั
ธนาคารซิต้ีแบงก ์สาขาในประเทศไทย
หากเป็นเช็คท่ีออกโดยธนาคารซิต้ีแบงกจ์ากต่างประเทศ ลูกคา้ไม่ตอ้งมีบญัชี
กบัธนาคารซิต้ีแบงก ์สาขาในประเทศไทย



ธนาคารซิตีแ้บงก์

ตารางที่3 อตัราค่าบริการต่างๆ เบีย้ปรับ ที่เกีย่วเนื่องกบัเงนิฝาก เงนิให้สินเช่ือ1/ และค่าบริการอืน่ๆ
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เร่ิมใช้ตั้งแต่วนัที่ 23 มกราคม 2563

14. ถอนเงินสดผ่าน ตู ้ATM

15. การโอนเงินผ่านตู ้ATM 

16. ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินระหว่างบญัชี

17. การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ท

18. การโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ ORFT

19. การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์

20. การช าระเงินผ่านระบบพร้อมเพย์

21. ค าสั่งถาวร (Standing Instruction)

22. ค่าขอใบแจง้ยอดบญัชีรวมท่ีเคาน์เตอร์

23. ค่าธรรมเนียมในการรักษาบญัชี ส าหรับบญัชีท่ีไม่เคล่ือนไหว

24. ค่า Courier

25. ค่าเช่าตูนิ้รภยั
ขนาดเล็ก = 4*10*23.5 
ขนาดกลาง = 8*10*23.5
ขนาดใหญ่ = 8*16*23.5
ขนาดใหญ่ท่ีสุด = 16*16*23.5

26. บริการเงินสดฉุกเฉินส าหรับลูกคา้ซิต้ีแบงกส์าขาต่างประเทศ

ลูกคา้ซิต้ีโกลด:์              ไม่คิดค่าบริการ
ลูกคา้ซิต้ีไพรออริต้ี:        ไม่คิดค่าบริการ
ลูกคา้ซิต้ีแบงกก้ิ์ง:           ไม่คิดค่าบริการ
ลูกคา้ทัว่ไป*:                 220 บาท/ รายการ

*คิดค่าธรรมเนียมเฉพาะบตัรเอทีเอ็มธนาคารต่างประเทศอ่ืนนอกเหนือจาก
ธนาคารซิต้ีแบงก์

50 บาท/รายการ ส าหรับการโอนตั้งแต่ 1-10,000 บาท
60 บาท/รายการ ส าหรับการโอนตั้งแต่ 10,001-20,000 บาท
70 บาท/รายการ ส าหรับการโอนตั้งแต่ 20,001-30,000 บาท
80 บาท/รายการ ส าหรับการโอนตั้งแต่ 30,001-40,000 บาท
90 บาท/รายการ ส าหรับการโอนตั้งแต่ 40,001-50,000 บาท
100 บาท/รายการ ส าหรับการโอนตั้งแต่ 50,001-65,000 บาท
110 บาท/รายการ ส าหรับการโอนตั้งแต่ 65,001-80,000 บาท
120 บาท/รายการ ส าหรับการโอนตั้งแต่ 80,001-100,000 บาท

150 บาท

ลูกคา้ซิต้ีโกลด:์ ไม่ค่าคิดบริการ          
ลูกคา้ซิต้ีไพรออริต้ี: ไม่ค่าคิดบริการ    
ลูกคา้ซิต้ีแบงกก้ิ์ง: ไม่ค่าคิดบริการ

ลูกคา้ซิต้ีโกลด:์ ไม่คิดค่าบริการ 
ลูกคา้ซิต้ีไพรออริต้ี: ไม่คิดค่าบริการ 
ลูกคา้ซิต้ีแบงกก้ิ์ง: ไม่ค่าคิดบริการ

25 บาท/รายการ ส าหรับการโอนตั้งแต่ 1-10,000 บาท
35 บาท/รายการ ส าหรับการโอนตั้งแต่ 10,001-50,000 บาท

ค่าประกนักุญแจ 2,500 บาทต่อตู้
ส าหรับลูกคา้ใหม่ การใช้บริการตูนิ้รภยัสามารถใช้ไดเ้ฉพาะลูกคา้ซิต้ีโกลด์

เท่านั้น

 
1,900 บาทต่อปี
3,300 บาทต่อปี
4,900 บาทต่อปี
6,900 บาทต่อปี
(เร่ิมใช้ตั้งแต่วนัท่ี 3 มกราคม 2556)

ลูกคา้ซิต้ีโกลด:์ ไม่คิดค่าบริการ
ลูกคา้ซิต้ีไพรออริต้ี: ไม่คิดค่าบริการ
ลูกคา้ซิต้ีแบงกก้ิ์ง: US$ 25.00
ลูกคา้ Citigold Private and US Barneys: ไม่คิดค่าบริการ

หักจากยอดเงินท่ีจ่ายให้กบัลูกคา้

ลูกคา้ซิต้ีโกลด:์ ไม่คิดค่าบริการ
ลูกคา้ซิต้ีไพรออริต้ี: ไม่คิดค่าบริการ
ลูกคา้ซิต้ีแบงกก้ิ์ง: 100 บาทต่อเดือน

สามารถขอยอ้นหลงัไดไ้ม่เกิน 6 เดือน กรณีขอใบแจง้สรุปยอดบญัชีนอ้ยกว่า 1 
เดือน คิดค่าธรรมเนียมเท่ากบั 1 เดือน

เทียบเท่า 500 บาทต่อคร้ังหรือเทียบเท่า

ลูกคา้ซิต้ีโกลด:์ ไม่คิดค่าบริการ
ลูกคา้ซิต้ีไพรออริต้ี: ไม่คิดค่าบริการ
ลูกคา้ซิต้ีแบงกก้ิ์ง: 25 บาทต่อการด าเนินการต่อคร้ัง

ไม่คิดค่าบริการ

ไม่คิดค่าบริการ

คิดเพ่ิม 100 บาท โดยธนาคารปลายทาง
คิดเพ่ิมอีก 10 บาท ต่อรายการโอน 10,000 บาท ถา้โอนไปต่างจงัหวดัและ

ปริมณฑล
(สูงสุด 850 บาท)



ธนาคารซิตีแ้บงก์
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ง. เบีย้ปรับที่เกีย่วเนื่องกบัเงนิให้สินเช่ือที่อยู่อาศัย (Housing loan) หมายเหตุ

1.การช าระเงนิกู้คนืโดยมีแหล่งที่มาเป็นเงนิกู้ยมืจากสถาบันการเงนิอืน่

                    บญัชีเงินฝากประจ า กองทุนรวม และตราสารหน้ี (ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2561ค่าธรรมเนียมในการรักษาบญัชีส าหรับยอดคงเหลือต ่ากว่าท่ีก  าหนด เรียกเก็บในวนัท าการแรกของเดือนถดัไป)

                  ผู้มีอ านาจลงนาม ........................................................................

                   (ดอน จรรย์ศุภรินทร์)                    

                 - ลูกคา้ซิต้ีโกลด ์คือลูกคา้ท่ีมียอดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนกบัธนาคารฯตั้งแต่ 5 ลา้นบาทข้ึนไป 
                 - ลูกคา้ซิต้ีไพรออริต้ี คือลูกคา้ท่ีมียอดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนกบัธนาคารฯตั้งแต่ 1 ลา้นบาทข้ึนไป 

                  3/ ค่าธรรมเนียมแตกต่างตามประเภทของลูกคา้และใช้เฉพาะบุคคลธนกิจเท่านั้น

                 - ลูกคา้ทัว่ไป คือลูกคา้ท่ีมิไดมี้บญัชีกบัธนาคารฯ

                  2/ ค่าใช้จ่ายประเภทเดียวกนัในขอ้ 2 และ 3 ธนาคารพาณิชยจ์ะเรียกเก็บจากลูกคา้ซ ้าซอ้นไม่ได ้และในกรณีท่ีหลกัประกนัตั้งอยูต่่างจงัหวดัค่าใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท

ไม่คิดค่าบริการ

                  4/ ยอดเงินคงเหลือเฉล่ียขั้นต ่าค  านวณจากยอดรวมทุกบญัชีของลูกคา้ท่ีมีกบัธนาคารซิต้ีแบงก ์ไดแ้ก่ บญัชีกระแสรายวนั,  บญัชีออมทรัพย,์ 

ประกาศ ณ วนัที่ 23 มกราคม 2563

                 5/ รายละเอียดกลุ่มลูกคา้

                 - ลูกคา้ซิต้ีแบงกก้ิ์ง คือลูกคา้ท่ีมียอดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนกบัธนาคารฯต ่ากว่า 1 ลา้นบาท

อตัราค่าปรับ (ร้อยละ)

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบุคคลธนกจิ

หมายเหตุ: 1/ ไม่รวมถึงเงินให้สินเช่ือประเภทท่ี ธปท.ก าหนดหลกัเกณฑไ์วเ้ฉพาะ 

กรณีเก็บค่าธรรมเนียมเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ จะใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเก็บค่าธรรมเนียม


