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ขอ้ 1 – 2 ดา้นการรบัและดแูลเร ือ่งรอ้งเรยีน   

1. การยนืยันการรับเรือ่งรอ้งเรยีนผา่นชอ่งทางการรอ้งเรยีนตา่งๆ  

 การรอ้งเรยีนผา่นซติีโ้ฟน แบงกก์ิง้ 1588 ทันท ี

 การรอ้งเรยีนผา่นเว็บไซต ์www.citibank.co.th 1 วันท าการ 

 การรอ้งเรยีนโดยจดหมายอเิล็กทรอนกิส ์ 1 วันท าการ 

 การรอ้งเรยีนเป็นลายลักษณ์อักษร 7 วันท าการ 

 การรอ้งเรยีนมายังเจา้หนา้ทีข่องธนาคาร ณ ทีท่ าการส านักงานใหญ่หรอืสาขา ทันท ี

2. การแจง้ยตุหิรอืความคบืหนา้ในการด าเนนิการเพือ่แกไ้ขเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับทกุชอ่งทางการรอ้งเรยีน (ไม่
รวมเรือ่งรอ้งเรยีนกรณทีีส่งสัยวา่เป็นการทจุรติ) 

 

 ธนาคารจะด าเนนิการแกไ้ขเรือ่งรอ้งเรยีน หรอืแจง้ผลความคบืหนา้และก าหนดระยะเวลาทีค่าดวา่จะ
แลว้เสร็จ ในกรณีทีธ่นาคารยังด าเนนิการแกไ้ขเรือ่งรอ้งเรยีนไมแ่ลว้เสร็จ* 

15 วันท าการ 

*ระยะเวลาการด าเนนิงานโดยประมาณ ใหนั้บแตวั่นท าการถัดจากวันทีธ่นาคารไดย้นืยันการรับเรือ่ง
รอ้งเรยีน หรอืไดรั้บหนังสอืครบถว้นจากลกูคา้ 

 

ขอ้ 3 – 6 ดา้นสนิเชือ่  

3.  การไถถ่อนหลักประกัน ส าหรับลกูคา้บคุคลธรรมดารายยอ่ย  

 กรณีช าระหนีเ้สร็จสิน้ ธนาคารจะตดิตอ่ลกูคา้และพรอ้มใหล้กูคา้มาไถถ่อน 15 วันท าการ 

 กรณรีไีฟแนนซ ์ธนาคารจะตดิตอ่ลูกคา้และพรอ้มใหล้กูคา้มาไถถ่อน    25 วันท าการ 

4. การขอพจิารณาปรับปรงุโครงสรา้งหนี ้ส าหรับสนิเชือ่บคุคลธรรมดารายยอ่ย   

 ธนาคารจะแจง้ผลการพจิารณาเบือ้งตน้ใหล้กูคา้ทราบ** 25 วันท าการ 

5.  การขอออกหนังสอืยนืยันการช าระหนีเ้สร็จสิน้ ส าหรับลกูคา้บคุคลธรรมดารายยอ่ย  

 ธนาคารจะออกหนังสอืยนืยันการช าระหนีเ้สร็จสิน้** 15 วันท าการ 

6.  การขอตรวจสอบสถานะบัญชสีนิเชือ่ ส าหรับลกูคา้บคุคลธรรมดารายยอ่ย เชน่ เงนิตน้คงเหลอื ค่างวดทีถ่งึ 
ก าหนดช าระ หรอืวันครบก าหนดช าระ เป็นตน้ 

 

 ทางวาจา ธนาคารจะแจง้ขอ้มลูใหล้กูคา้ทราบหลังจากลกูคา้พสิจูนต์ัวตนกับธนาคารโดยครบถว้น
ถกูตอ้ง 

ทันท ี

 ลายลักษณ์อักษร ธนาคารจะแจง้ขอ้มลูใหล้กูคา้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร** 15 วันท าการ 

      **ระยะเวลาการด าเนนิงานโดยประมาณ ใหนั้บแต่วันท าการถัดจากวันทีธ่นาคารไดร้ับค าขอและเอกสาร
อืน่ครบถว้น (ถา้ม)ี 

 

ขอ้ 7 – 10 ดา้นเงนิฝาก  

7.   การท าธุรกรรมฝาก/ถอนเงนิสดผา่นเครือ่ง ATM/CDM ภายในธนาคารซติีแ้บงก ์แตเ่กดิขอ้ผดิพลาด ไม่ได ้
รับเงนิ หรอืยอดเงนิไมต่รงกับทีท่ ารายการ (ไมร่วมกรณีทีส่งสัยวา่เป็นการทจุรติ) 

 

 ธนาคารจะตรวจสอบ แจง้ผล และปรับปรงุรายการใหถ้กูตอ้ง (ถา้ม)ี*** 5 วันท าการ 

8.   การท าธุรกรรมฝาก/ถอนเงนิสดผา่นเครือ่ง ATM/CDM ตา่งธนาคาร แตเ่กดิขอ้ผดิพลาด ไมไ่ดร้ับเงนิ หรอื
ยอดเงนิไมต่รงกับทีท่ ารายการ (ไมร่วมกรณีทีส่งสัยวา่เป็นการทจุรติ) 

 

 กรงุเทพและปรมิณฑล ธนาคารจะตรวจสอบ แจง้ผล และปรับปรงุรายการใหถ้กูตอ้ง (ถา้ม)ี*** 7 วันท าการ 

 ตา่งจังหวัด ธนาคารจะตรวจสอบ แจง้ผล และปรับปรงุรายการใหถ้กูตอ้ง (ถา้ม)ี*** 10 วันท าการ 

9.   การท าธุรกรรมโอนเงนิผา่นชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์ATM/CDM/Internet/Mobile Banking แตเ่กดิ
ขอ้ผดิพลาดระบบขัดขอ้ง ไมไ่ดร้ับเงนิ ธนาคารจะตรวจสอบแจง้ผลและปรับปรงุรายการใหถ้กูตอ้ง (ถา้ม)ี 
***  

 

 กรณีเลอืกใชบ้รกิารพรอ้มเพย ์ 3 วันท าการ 

 กรณีเลอืกใชบ้รกิารอืน่ทีไ่มใ่ชพ่รอ้มเพย ์ 5 วันท าการ 
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10.  การขอตรวจสอบรายการโอนเงนิผดิบัญช ีหรอืจ านวนเงนิผดิ กรณีการโอนเงนิระหวา่งบัญชขีองธนาคารซติี ้
แบงก ์(ไมร่วมกรณีทีส่งสัยวา่เป็นการทจุรติ)  

 

 ธนาคารจะตรวจสอบ และแจง้ผลการตดิตามใหล้กูคา้ทราบ*** 15 วันท าการ 

11.  การขอตรวจสอบรายการโอนเงนิผดิบัญช ีหรอืจ านวนเงนิผดิ กรณีการโอนเงนิตา่งธนาคาร (ไมร่วมกรณีที่
สงสัยวา่เป็นการทจุรติ)   

 

 ธนาคารจะตรวจสอบ และแจง้ผลการตดิตามใหล้กูคา้ทราบ*** 20 วันท าการ 

***ระยะเวลาด าเนนิการโดยประมาณ ใหนั้บแต่วันท าการถัดจากวันทีธ่นาคารไดร้ับแจง้ขอ้มลูจาก
ลกูคา้ครบถว้น 

 

ขอ้ 12-13 ดา้นบัตรอเิล็กทรอนกิส ์  

12.   การอายัดบัตรอเิล็กทรอนกิส ์  

 บัตรเอทเีอ็ม  ธนาคารจะด าเนนิการอายัดบัตรเอทเีอ็มภายในเวลา 5 นาท ีนับแตเ่วลาทีล่กูคา้ผูถ้อืบัตร
แจง้ทางโทรศัพท ์โดยลกูคา้ผูถ้อืบัตรไมต่อ้งรับผดิชอบในจ านวนเงนิทีถ่กูถอน ภายหลังจากการอายัด  

5 นาท ี

 บัตรเครดติ  ธนาคารจะด าเนนิการอายัดบัตรเครดติภายในเวลา 5 นาท ีนับแตเ่วลาทีล่กูคา้ผูถ้อืบัตรแจง้
ทางโทรศัพท ์โดยลกูคา้ผูถ้อืบัตรไมต่อ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ภายหลังจากการอายัด  

5 นาท ี

13.  การทักทว้งรายการใชจ้่ายผ่านบัตรเครดติ (เฉพาะกรณีการช าระคา่สนิคา้และบรกิารในประเทศและ
ตา่งประเทศ และกรณีถอนเงนิสดจากตูเ้อทเีอ็มในตา่งประเทศ) 

 

 ลกูคา้ควรยืน่ขอทักทว้งรายการใชจ้่ายผา่นบัตรเครดติทีไ่มถ่กูตอ้งภายใน 10 วัน นับจากวันทีไ่ดร้ับใบแจง้
ยอดรายการใชบั้ตร โดยธนาคารจะตรวจสอบและทักทว้งไปยังธนาคารรา้นคา้ และแจง้ผลการด าเนนิการ
ใหล้กูคา้ทราบ****  

90 วัน 

****ระยะเวลาด าเนนิการโดยประมาณ ใหนั้บแตวั่นท าการถัดจากวันทีธ่นาคารไดร้ับแจง้จากลกูคา้
เป็นลายลักษณ์อักษรและเอกสารประกอบ (ถา้ม)ี 

 

ขอ้ 14 ดา้นบรกิารทั่วไป  

14.   การขอขอ้มลูประเภทตา่งๆ ดังตอ่ไปนี ้ส าหรับลกูคา้บคุคลธรรมดารายยอ่ย  

 การค านวณดอกเบีย้บัตรเครดติ/บัตรกดเงนิสด ส าหรับขอ้มลูยอ้นหลังไมเ่กนิ 3 รอบบัญช ีธนาคาร
จะแจง้ขอ้มลูใหล้กูคา้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร***** 

7  วันท าการ 

 การค านวณดอกเบีย้สนิเชือ่/เชา่ซือ้ ส าหรับขอ้มลูยอ้นหลังไมเ่กนิ 12 เดอืน ธนาคารจะแจง้ขอ้มลูให ้
ลกูคา้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร***** 

15 วันท าการ 

 รายการเดนิบัญชเีงนิฝาก (Bank Statement) ส าหรับขอ้มลูยอ้นหลังไมเ่กนิ 6 เดอืน ธนาคารจะแจง้
ขอ้มลูใหล้กูคา้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร*****  

3 วันท าการ 

*****ระยะเวลาด าเนนิการโดยประมาณ ใหนั้บแตวั่นท าการถัดจากวันทีธ่นาคารไดร้ับค าขอ  
 

หมายเหต:ุ มาตรฐานการใหบ้รกิารขา้งตน้เป็นความมุ่งมั่นของธนาคาร เพือ่ยกระดับคุณภาพการใหบ้รกิารลูกคา้ของธนาคารและเพือ่เป็นการ
ใหข้อ้มลูส าหรับลกูคา้รับทราบระยะเวลาการด าเนนิงานโดยประมาณเทา่นัน้ มไิดถ้อืเป็นสว่นหนึง่ของเงือ่นไขของสัญญาหรอืการรับประกันการ
บรกิารจากธนาคาร หากธนาคารไม่สามารถด าเนินการไดท้ันตามระยะเวลาด าเนนิงานขา้งตน้ ธนาคารจะชีแ้จงปัญหาและอุปสรรคพรอ้มทัง้
แจง้ความคบืหนา้และก าหนดระยะเวลาทีค่าดวา่จะด าเนนิการจนแลว้เสร็จ ธนาคารไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ทัง้ทางตรง
และทางออ้มจากการบรกิารทีไ่มเ่ป็นไปตามระยะเวลาการด าเนนิงานโดยประมาณดังกลา่ว ธนาคารขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงระยะเวลา
การใหบ้รกิารดังกลา่วตามทีธ่นาคารเป็นสมควรโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี ้การปฏบัิตงิานของธนาคารยังคงตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎหมาย 
กฎเกณฑ ์หรอืสัญญาทีเ่กีย่วขอ้ง 


