
แบบซูเปอร์จูเนยีร์ แบบจูเนยีร์

1.1  อัตราดอกเบ้ียสูงสุด 28% 28%

1.2  ค่าปรบักรณีจ่ายเงินคืนก่อนก าหนดโปรแกรม เงินสดโทรสั่งได้

 หรอื โปรแกรมพเิศษอ่ืน (ถ้าม)ี

2. ค่าใชจ้่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ

        2.1  ค่าอากรแสตมป์

3. ค่าใชจ้่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานภายนอกหรอืบุคคลอ่ืน

3.1  ค่าใชจ้่ายในการช าระเงิน ....ไม่มี.... บาท/ครั้ง

....ไม่มี.... บาท/ครั้ง

....ไม่มี.... บาท/ครั้ง

....ไม่มี.... บาท/ครั้ง

....ไม่มี.... บาท/ครั้ง

....ไม่มี.... บาท/ครั้ง

เทสโก้ โลตัส

3.2  ค่าใชจ้่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต

3.3  ค่าใชจ้่ายกรณีเงินในบัญชไีม่พอจ่าย

(กรณีช าระหน้ีโดยการหักบัญชกัีบสถาบันการเงินอ่ืน) ....ไม่มี.... บาท/ครั้ง

3.4  ค่าใชจ้่ายในการติดตามทวงถามหน้ี 250 บาท ต่อครั้ง

4. ค่าใชจ้่ายที่เป็นต้นทุนในการด าเนินงานของธนาคารพาณิชย์

4.1  ค่าใชจ้่ายในการติดตามทวงถามหน้ี

4.2  ค่าใชจ้่ายกรณีเชค็คืน

4.3  ค่าออกบัตรใหม่กรณีหาย/ช ารดุ (กรณีใชบั้ตรในการเบิกถอน)

4.4  ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชขีองแต่ละงวด (ชดุที่ 2 เป็นต้นไป 

โดยชดุที่ 1 ให้หมายถึงใบแจ้งยอดบัญชใีนแต่ละงวด)

4.4  ค่าขอรหัสประจ าตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม

 (กรณีใชบั้ตรในการเบิกถอน)

4.6  ค่าขอตรวจสอบรายการ

หมายเหตุ : 

- เง่ือนไขน้ี ส าหรบัผู้สมัครบัญชซีต้ีิแบงก์ เรดด้ีเครดิต รายใหม่เท่าน้ัน

- ธนาคารฯ จะคิดดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมใดๆ ตามข้อ 1.1,1.2 รวมกัน สงูสดุไม่เกิน 28% ต่อปี  (effective rate) และจะเรยีกเก็บจาก บัญชซีต้ีิแบงก์ เรดด้ีเครดิต

- ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ค่าปรบั ค่าบรกิาร และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

- ค่าใชจ้่ายตามข้อ 3.4 และ 4.1 เป็นค่าใชจ้่ายประเภทเดียวกัน ซึง่ธนาคารฯ จะไม่เรยีกเก็บจากลูกค้าซ้ าซอ้นกัน

- เง่ือนไขการให้บรกิารและจ านวนเงินสงูสดุที่รบัช าระต่อหน่ึงรายการข้ึนอยู่กับผู้ให้บรกิารแต่ละราย กรณุาสอบถามที่จุดรบัช าระเงินโดยตรง หรอื ซต้ีิโฟน แบงก์ก้ิง โทร 1588

28%

บมจ.ธนาคารทิสโก้ 15 บาท

บมจ.ธนาคารทหารไทย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรงุไทย         

(เครื่องเอทีเอ็ม,โทรศัพท์, อินเตอรเ์น็ต)

27%

ในเขตกรงุเทพและ

ปรมิณฑลต่อรายการ

ช าระผ่านระบบอินเตอรเ์น็ตของธนาคารซต้ีิแบงก์

อัตราดอกเบ้ียน้ี ส าหรบัลูกค้าที่ไม่ผิดนัดช าระหน้ีเท่าน้ัน หากลูกค้าผิดนัดช าระหน้ี ธนาคารจะคิดอัตรา

ดอกเบ้ียสูงสุดไม่เกิน 28%

ช าระที่เคาน์เตอรข์องธนาคารซต้ีิแบงก์

ที่ท าการไปรษณีย์ ไม่คิดค่าธรรมเนียม

10 บาท

เคาน์เตอรเ์ซอรวิ์ส

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารทิสโก้

(ให้บรกิารเฉพาะชอ่งทางเครื่องเอทีเอ็มเท่าน้ัน)
10 บาท 10 บาท

15 บาท

10 บาท

ช าระผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารซต้ีิแบงก์

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารไทยพาณิชย์ 

(เครื่องเอทีเอ็ม,โทรศัพท์, อินเตอรเ์น็ต)

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

บมจ.ธนาคารซไีอเอ็มบี ไทย

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์

การค านวณอัตราดอกเบ้ียของสินเชือ่หมุนเวียนดอกเบีย้จะคิดจากยอดค้างช าระทั้งหมด โดยนับจากวันที่ท า

รายการถึงวันที่ธนาคารได้รบัการช าระคืนเต็มจ านวน

ค่าธรรมเนียม

ในเขตต่างจังหวัด

ต่อรายการ

ช าระโดยหักบัญชธีนาคาร

ไม่มี

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารทหารไทย

(เครื่องเอทีเอ็ม,โทรศัพท์, อินเตอรเ์น็ต)
15 บาท

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรงุศรอียุธยา

(เครื่องเอทีเอ็ม,โทรศัพท์, อินเตอรเ์น็ต)
15 บาท

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกสิกรไทย

(เครื่องเอทีเอ็ม,โทรศัพท์, อินเตอรเ์น็ต)

  

จุดรบัช าระเคาน์เตอรอ่ื์น ๆ

เอ็มเปย์ สเตชัน่ 

(อาทิ ส านักบรกิารเอไอเอสและรา้นเทเลวิซ)

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารเพื่อ 

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร                  

(ให้บรกิารเฉพาะชอ่งทางเอทีเอ็มเท่าน้ัน)

50 บาท ต่อครั้งต่องวดการสรปุรอบบญัชี

35 บาท

35 บาท

35 บาท

40 บาท

20 บาท

บมจ.ธนาคารกรงุไทย

25 บาท

20 บาท

10 บาท

สูงสุดไม่เกิน 28% เมื่อค านวณรวมกับดอกเบีย้ ค่าปรบั ค่าใชจ้่าย และค่าธรรมเนียมใดๆ โดยคิด ต้ังแต่

วันที่ท ารายการ

ช าระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของธนาคารซต้ีิแบงก์

15 บาท

ช าระที่โดยเชค็หรอืธนาณัติทางไปรษณีย์

35 บาท

20 บาท

20 บาท

25 บาท

25 บาท

25 บาท

ประกาศธนาคาร

รายละเอียดเก่ียวกับอัตราดอกเบ้ีย ค่าปรบั ค่าบรกิาร ค่าธรรมเนียมใด ๆ และค่าใชจ้่ายตามที่ได้จ่ายไปจรงิและพอสมควรแก่เหตุเก่ียวกับสินเชือ่ส่วนบคุคลภายใต้ก ากับ

มีผลบังคับใชวั้นที่ 16 มีนาคม 2554

แบบพิเศษ

1. ดอกเบ้ีย ค่าปรบั ค่าบรกิาร ค่าธรรมเนียมใด ๆ บัญชีซิตี้แบงก์ เรดดี้เครดติ

แบบทั่วไป

 ธนาคารซิต้ีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ

ค่าธรรมเนียม

20 บาท

30 บาท

บมจ.ธนาคารกรงุเทพ

25 บาท

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

บมจ.ธนาคารกรงุศรอียุธยา

25 บาท

20 บาท

10 บาท

20 บาท

....ไม่มี.... บาท/ครั้ง

15 บาท

15 บาท

15 บาท

20 บาท

20 บาท

15 บาท

20 บาท
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารซไีอเอ็มบ ีไทย

(ให้บรกิารเฉพาะชอ่งทางอินเตอรเ์น็ตเท่าน้ัน)

15 บาท

ประกาศครัง้น้ีเป็นการแจ้ง การเปลี่ยนชือ่ของธนาคารไทยธนาคารเป็นธนาคารซไีอเอ็มบี ไทย

5 บาท ทั่วประเทศ

ไม่มี

- ค่าธรรมเนียมข้างต้น อาจปรากฎในสือ่สง่เสรมิการขาย หรอืในใบสมัคร ซึง่อาจยังไม่เป็นปัจจุบัน ท่านสามารถตรวจสอบได้จากซต้ีิโฟน แบงก์ก้ิง โทร 1588 หรอืที่เว็บไซต์ www.citibank.co.th

- ค่าธรรมเนียมในข้อ 3 เป็นค่าธรรมเนียมตามอัตราจรงิที่ผู้ให้บรกิารก าหนด และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ข้ึนอยู่กับผู้ให้บรกิารแต่ละราย ผู้ให้บรกิารจะท าการเก็บค่าธรรมเนียมการรบั ช าระเงิน ณ จุดให้บรกิาร 

....ไม่มี.... บาท/ครั้ง

ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2554

200 บาท ต่อ 1 ใบ

....ไม่มี.... บาท/ครั้ง

....ไม่มี.... บาท/ครั้ง


