
1.  ดอกเบี้ย คาปรับ คาธรรมเนียม และ คาบริการอื่น ๆ
สูงสุด          28.00 % ตอป

2.  คาใชจายที่จายใหแกหนวยงานราชการ
2.1 คาอากรแสตมป

3.  คาใชจายที่จายใหแกหนวยงานภายนอกหรือบุคคลอื่น
3.1 คาใชจายในการชําระเงิน

ชําระโดยหักบัญชีธนาคาร .......-...... บาท/รายการ
ชําระที่เคานเตอรของธนาคารซิต้ีแบงก .......-...... บาท/รายการ
ชําระผานเคร่ือง ATM ของธนาคารซิต้ีแบงก ยังไมบริการ
ชําระผานระบบโทรศัพทอตัโนมัติ ของธนาคารซิต้ีแบงก ยังไมบริการ (AVR.)
ชําระผานระบบอินเตอรเน็ต ของธนาคารซิต้ีแบงก ยังไมบริการ (Citibank Online)
ชําระที่โดยการสงเช็คหรือธนาณัติทางไปรษณีย .......-...... บาท/รายการ

ชําระที่เคานเตอรของธนาคารอื่น
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.)
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย
ธนาคารทิสโก 

ธนาคารทหารไทย
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารไทยพาณิชย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกสิกรไทย

ชําระที่จุดบริการชําระเงิน และอื่น ๆ
เทสโก โลตัส 
เอ็มเปย สเตช่ัน
ที่ทําการไปรษณีย
เคานเตอรเซอรวิส

3.2 คาใชจายในการตรวจสอบขอมูลเครดิต

3.4 คาใชจายในการติดตามทวงถามยอดคางชําระ

4.  คาใชจายที่ เปนตนทุนในการดําเนินงานธนาคารฯพาณิชย

        4.1 คาใชจายในการติดตามทวงถามหนี้
        4.2 คาใชจายในกรณีเช็คคืน
        4.3 คาธรรมเนียมการออกบัตรใหม กรณีสูญหาย/ชํารุด 
        4.4 คาขอใบแจงยอดบัญชีของแตละงวด (ชุดที่ 2 เปนตนไป)

        4.5 คาขอรหัสประจําตัวบัตรใหมทดแทนรหัสเดิม (กรณีใชบัตรในการเบิกถอน)
        4.6 คาขอตรวจสอบรายการ

ประกาศ ณ วันที่ 1  พฤศจิกายน 2553
หมายเหตุ    

20 บาท / ตอรายการ

- เงื่อนไขการใหบริการและจํานวนเงินสูงสุดที่รับชําระตอหน่ึงรายการข้ึนอยูกับผูใหบริการแตละราย กรุณาสอบถามที่จุดรับชําระเงินโดยตรง หรือ ซิต้ีโฟน 
แบงกกิ้ง โทร 1588
- คาธรรมเนียมขางตน อาจปรากฎในสื่อสงเสริมการขาย หรือในใบสมัคร ซ่ึงอาจยังไมเปนปจจุบัน ทานสามารถตรวจสอบไดจากซิต้ีโฟน แบงกกิ้ง โทร 
1588 หรือที่เว็บไซต www.citibank.co.th

เรียกเก็บตามจริง แตสูงสุดไมเกิน 225 บาท / รอบบัญชี

ไมมีบริการ

- ในกรณีที่ทานชําระเงินผานชองทางที่มีการคิดคาธรรมเนียม ผูใหบริการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียม ณ จุดใหบริการ กรุณาตรวจสอบความถูกตองของใบรับ
ชําระเงินทุกคร้ัง

.....-....  บาท/คร้ัง

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
(ใหบริการเฉพาะชองทาง อินเตอรเน็ต เทาน้ัน)

15 บาท / ตอรายการ

ชําระผานระบบอิเล็กทรอนิกสของธนาคาร
   (ตูเอทีเอ็ม, โทรศัพท, อินเตอรเน็ต)

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) 
(ใหบริการเฉพาะชองทาง ตูเอทีเอ็ม เทาน้ัน)

ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

15 บาท / ตอรายการ
15 บาท / ตอรายการ

10 บาท / ตอรายการ

25 บาท / ตอรายการ

20 บาท / ตอรายการ

35 บาท / ตอรายการ20 บาท / ตอรายการ
25 บาท / ตอรายการ

35 บาท / ตอรายการ
35 บาท / ตอรายการ

25 บาท / ตอรายการ

ในเขตตางจังหวัดในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

สูงสุดไมเกิน 28.00 % เมื่อคํานวณรวมกับดอกเบี้ย คาปรับ 
คาใชจาย และคาธรรมเนียมใดๆ โดยคิดต้ังแตวันที่ทํารายการ

20 บาท / ตอรายการ

ในเขตตางจังหวัด

35 บาท / ตอรายการ

20 บาท / ตอรายการ
10 บาท / ตอรายการ

40 บาท / ตอรายการ
15 บาท / ตอรายการ 25 บาท / ตอรายการ

25 บาท / ตอรายการ

15 บาท / ตอรายการ

20 บาท / ตอรายการ

0.05 % ของวงเงินที่ไดรับการอนุมัติ  (เฉพาะลูกคาใหม) 

1.1 ดอกเบี้ย คาปรับ คาบริการ หรือคาธรรมเนียมใดๆ
1.2 คาปรับกรณีจายเงินคืนกอนกําหนด

       ประกาศธนาคาร
        ธนาคารซิต้ีแบงก สาขากรุงเทพฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบ้ีย คาปรับ คาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นๆ ในการใชบัญชีซิ ต้ีแบงก แคชเครดิต
เริ่มใชต้ังแตวันที่  1 ธันวาคม  2553

10 บาท / ตอรายการ 10 บาท / ตอรายการ

20 บาท / ตอรายการ

-   บาท / ตอรายการ -   บาท / ตอรายการ

25 บาท / ตอรายการ
ธนาคารทิสโก 
(ใหบริการเฉพาะชองทาง ตูเอทีเอ็ม เทาน้ัน)

15 บาท / ตอรายการ

- บั ญชีเงินฝากธนาคารที่สามารถ ใชชําระโดยหักบัญชีไดคือธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารไทยพาณิชย ทุกสาขา โดยติดตอขอรับหนังสือยินยอมให
หักบัญชีไดที่เจาหนาที่ซิต้ีโฟนแบงกกิ้ง

.....-....  บาท/คร้ัง
เรียกเก็บตามจริง

.....-....  บาท/คร้ัง

.....-....  บาท/คร้ัง (ฉบับ)
ไมมีบริการ
 …..50... บาท/คร้ัง  (ตองวดการสรุปยอดบัญชี)
(ยกเวนคาธรรมเนียมสําหรับการขอผานทางระบบโทรศัพทอัตโนมัติ
 โดยใหสงกลับอัตโนมัติทางโทรสาร)

- ธนาคารฯ จะคิดดอกเบี้ย คาธรรมเนียมใดๆ ตามขอ 1.1-1.2 รวมกัน สูงสุดไมเกิน 28% ตอป  (effective rate) 

3.3 คาใชจายในกรณีเงินในบัญชีไมพอจาย
      (กรณีชําระหนี้โดยการหักบัญชีกั บสถาบันการเงินอื่น)

- คาใชจายตามขอ 3.4 และ 4.1 เปนคาใชจายประเภทเดียวกัน ซ่ึงธนาคารฯจะไมเรียกเก็บจากลูกคาซํ้า ซอน

15 บาท / ตอรายการ

ในเขตกรุงเทพฯและปรมิณฑล ในเขตตางจังหวัด

15 บาท / ตอรายการ

30 บาท / ตอรายการ
20 บาท / ตอรายการ
15 บาท / ตอรายการ

20 บาท / ตอรายการ 20 บาท / ตอรายการ
15 บาท / ตอรายการ

10 บาท / ตอรายการ 10 บาท / ตอรายการ

 5 บาท / ตอรายการ  5 บาท / ตอรายการ

ประกาศคร้ังนี้เปนการแจง การเพิ่มชองทางการชําระเงินท่ีธนาคารทิสโก  ท้ังนี้ไมมีผลกระทบกับอัตราดอกเบี้ยท่ีไดประกาศกอนหนานี้


