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ธนาคารซติี�แบงก์

บรกิารการเงนิผา่นชอ่งทางอเิล็กทรอนิกส 
(ซต้ีิแบงกอ์อนไลน)์

23 ก ันยายน 2562 

1. ผลติภณัฑน์ีค้อือะไร

บรกิารการเงนิผา่นชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสเ์ป็นชอ่งทางการใหบ้รกิารทีค่ณุสามารถท าธรุกรรมทางการเงนิ 
เชน่ การโอนเงนิ ช าระสนิเชือ่กบัธนาคารฯ และบรษัิทในเครอืฯ ช าระคา่สาธารณูปโภค คา่สนิคา้และ
คา่บรกิาร และสอบถามยอดเงนิในบญัชขีองตนเองผา่นเครือ่งคอมพวิเตอร ์หรอืโทรศัพทม์อืถอืทีเ่ชือ่มตอ่กบั
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต โดยคณุสามารถใชบ้รกิารไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

2. ผลติภณัฑน์ีม้คีา่บรกิารอะไรบา้ง

 คา่ธรรมเนยีมรายปี : ไมม่ี

 คา่ธรรมเนยีมในการใชบ้รกิารเตมิเงนิโทรศัพทม์อืถอืผา่นซติีแ้บงกอ์อนไลน ์: ไมม่ี

 คา่ธรรมเนยีมการใชบ้รกิารช าระคา่สาธารณูปโภคและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ผา่นซติีแ้บงกอ์อนไลน ์:
0 – 15 บาท/รายการ

 คา่ธรรมเนยีมการโอนเงนิ :

โอนเงนิไปยงั
คา่ธรรมเนยีมการโอน 

ลกูคา้ซติ ีแ้บงกก์ ิง้ ลกูคา้ซติ ีไ้พรออรติ ี้ ลกูคา้ซติ ีโ้กลด ์

บญัชซีติีแ้บงกข์องทา่น ไมม่คีา่ธรรมเนยีม ไมม่คีา่ธรรมเนยีม ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

บญัชซีติีแ้บงกใ์น

ประเทศ 
ไมม่คีา่ธรรมเนยีม ไมม่คีา่ธรรมเนยีม ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

บญัชตีา่งธนาคารใน 
ประเทศ* ไมม่คีา่ธรรมเนยีม ไมม่คีา่ธรรมเนยีม ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

บญัชซีติีแ้บงกใ์น

ตา่งประเทศ 
ไมม่คีา่ธรรมเนยีม ไมม่คีา่ธรรมเนยีม ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

บญัชตีา่งธนาคารใน 
ตา่งประเทศ** 500 บาท/รายการ ไมม่คีา่ธรรมเนยีม ไมม่คีา่ธรรมเนยีม

หมายเหตุ:
*ในกรณีที�คุณโอนเงินไปต ่างธนาคารเงินจะเข้าบญัชขีองผูรั้บปลายทางภายใน 3 วันทําการ
หลังจากวันที�คุณได ้ทําการโอน
**ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินออกเปน็ค่าธรรมเนียมของธนาคารซิตี�แบงก์ สาขา                  
กรงุเทพมหานครเท่านั�น ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการรับเงินโอนเข า้ ของธนาคารรับเงนิปลายทาง

ยอดการโอนสูงสุดต่อวัน
การโอนเงินภายในประเทศทําได ้สงูสดุ 500,000 บาท/วัน สําหรับการโอนเงินไปยังบัญชซีติี�แบงกใ์น
ตา่งประเทศ สูงสุด USD 45,000/วัน และการโอนเงินไปยังบัญชีต่างธนาคารในต่างประเทศสูงสุด 
USD 20,000/วัน



3. ผลติภณัฑน์ีม้ขีอ้ควรระวงัทีส่าคญัอะไรบา้ง

เพือ่ใหแ้น่ใจวา่การใชบ้รกิารออนไลนแ์บงกก์ ิง้ของคณุปลอดภยั ทัง้บนคอมพวิเตอรส์ว่นบคุคลและ
โทรศัพทม์อืถอื ซติีแ้บงกข์อแนะน าใหค้ณุท าตามวธิงีา่ยๆ ดังตอ่ไปนี ้

 ไมใ่ชค้อมพวิเตอรส์าธารณะ คณุไมค่วรใชค้อมพวิเตอรส์าธารณะ เชน่ ในอนิเทอรเ์น็ตคาเฟ่ หรอื
คอมพวิเตอรข์องผูอ้ ืน่ ส าหรับบรกิารออนไลนแ์บงกก์ ิง้ เพราะคอมพวิเตอรเ์หลา่นัน้อาจมโีปรแกรมที่
สามารถเขา้ถงึและดงึขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุได ้

 พมิพ ์https://www.citibank.co.th ลงใน address bar โดยตรงทกุครัง้ เพือ่ความมัน่ใจวา่คณุได ้
เขา้สูเ่ว็บไซตข์องธนาคารซติีแ้บงกท์ีถ่กูตอ้ง

 ตรวจสอบวา่ URL ของเว็บไซตธ์นาคารซติีแ้บงก ์ไดเ้ปลีย่นจาก http:// เป็น https:// และมี
สญัลักษณ์รปูกญุแจแสดงไวท้ีบ่รเิวณดา้นลา่งของจอคอมพวิเตอร ์เมือ่ใดกต็ามทีค่ณุตอ้งใสร่หัสเขา้
ใชง้านออนไลนแ์บงกก์ ิง้ หรอืมคีวามจ าเป็นทีเ่ว็บไซตต์อ้งมกีารเขา้รหัสเพือ่รักษาความปลอดภยั
ของขอ้มลู คณุสามารถคลกิบนสญัลักษณ์รปูกญุแจดังกลา่ว ซึง่จะปรากฏรายการรับรองเรือ่งความ
ปลอดภยัขึน้ทีห่นา้จอ รายการรับรองเรือ่งความปลอดภยันีค้วรจะรับรองความปลอดภยัส าหรับ
http://www.citibank.co.th

 กดปุ่ ม “ออกจากระบบ” ทกุครัง้ทีค่ณุใชบ้รกิารออนไลนแ์บงกก์ ิง้เสร็จสิน้ ไมค่วรกดปิดเบราเซอร์
(web browser) เทา่นัน้

 แจง้ขอ้มลูในการตดิตอ่ของคณุกบัทางธนาคารฯ ทกุครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลง เพราะจะท าใหเ้รา
สามารถตดิตอ่คณุไดท้ันทว่งท ีหากมธีรุกรรมทางธนาคารทีน่่าสงสยัเกดิขึน้กบับญัชขีองคณุ

 ตรวจสอบบญัชขีองคณุอยา่งสม า่เสมอ และตดิตอ่ธนาคารฯ ทันททีีซ่ติีโ้ฟนแบงกก์ ิง้ โทร.1588
หากคณุมขีอ้สงสยัใดๆ เกีย่วกบัการท าธรุกรรมธนาคารทางออนไลน์

 ป้องกนัรหัสผา่นของคณุ

 รหัสผา่นของคณุควรจะเป็นการผสมผสานกนัระหวา่งตัวเลขและตัวอกัษร และมคีวามยาว
อยา่งนอ้ย 6 อกัขระ โดยทีไ่มใ่ชต้ัวอกัษรหรอืตัวเลขใดๆ ซ ้ากนัเกนิ 1 ครัง้

 รหัสผา่นของคณุไมค่วรมลีกัษณะเหมอืนกบัรหัสผูใ้ช ้เบอรโ์ทรศัพท ์วันเกดิ หรอืขอ้มลูสว่น
บคุคลอืน่ๆ ของคณุ

 ควรจ ารหัสผา่นของคณุ และไมบ่นัทกึขอ้มลูรหสัผา่นไวท้ีใ่ดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึใน
โทรศัพทม์อืถอื

 ควรเปลีย่นรหัสผา่นของคณุอยูเ่สมอ

 ควรใชร้หัสผา่นทีแ่ตกตา่งกนั ระหวา่งการใชบ้รกิารออนไลนแ์บงกก์ ิง้ และบรกิารออนไลน์
อืน่ๆ

 ควรมัน่ใจวา่ไมม่ใีครแอบมองในขณะทีค่ณุก าลังใสร่หัสผา่น หรอืขอ้มลูสว่นบคุคลอืน่ๆ และ
ไมค่วรเปิดเผยขอ้มลูรหัสผา่น หรอืเปิดชอ่งทางใหผู้อ้ ืน่เขา้ถงึรหัสผา่นของคณุได ้

 ไมค่วรเปิดเผยรหัสผา่นของคณุกบัผูใ้ดทัง้ส ิน้ แมว้า่บคุคลนัน้จะอา้งวา่เป็นพนักงานของ
ธนาคารซติีแ้บงกก์ต็าม



 
 โปรดระมดัระวังไมค่วรใหผู้อ้ ืน่ใชง้าน หรอืเกบ็โทรศัพทม์อืถอืของคณุ โดยเฉพาะโทรศัพทม์อืถอืทีม่ี

การลงทะเบยีนเลขหมายกบัธนาคารฯ หรอืโทรศัพทม์อืถอืทีล่งทะเบยีนซติี ้โมบายล ์โทเค็น เพือ่รับ 
OTP* จากทางธนาคารฯ และไมค่วรเปิดเผย OTP* ใหก้บัผูใ้ดทัง้ส ิน้ หากมกีารเปลีย่นแปลง
หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืโปรดตดิตอ่ธนาคารฯ โดยเร็วทีส่ดุ 

 

* One-Time PIN (OTP) คอืรหัสผ่านแบบใชค้รัง้เดยีว ทีธ่นาคารซติีแ้บงกส์ง่ใหผู้ใ้ชบ้รกิารผ่านทาง SMS ไป
ยังหมายเลขโทรศพัทม์อืถอืทีไ่ดล้งทะเบยีนไวก้บัธนาคารฯ ในขณะทีค่ณุท ารายการผ่านซติีแ้บงกอ์อนไลน ์  

 
 ป้องกนัคอมพวิเตอรแ์ละโทรศัพทม์อืถอืของคณุ ไมค่วรเลอืกบนัทกึรหัสผูใ้ช ้และรหัสผา่นเขา้สู่

ระบบออนไลนแ์บงกก์ ิง้ แบบอตัโนมตับินเบราเซอร ์(web browser) 
 

 ควรมัน่ใจวา่คอมพวิเตอรแ์ละโทรศัพทม์อืถอืของคณุมกีารตดิตัง้โปรแกรม anti-virus ลา่สดุ และ
อพัเดทโปรแกรมหรอืฐานขอ้มลูไวรัสอยูเ่สมอทันททีีม่กีารแจง้เตอืน เพือ่ป้องกนัไวรัสชนดิใหม่ๆ  ที่
อาจท าอนัตรายกบัอปุกรณ์ของคณุ 
 

 ควรตดิตัง้โปรแกรมไฟรว์อลล ์(Firewall) เพือ่ป้องกนัการเขา้ถงึคอมพวิเตอรแ์ละโทรศัพทม์อืถอื
ของคณุโดยผูไ้มไ่ดรั้บอนุญาต และควรมัน่ใจวา่มกีารอพัเดทโปรแกรมอยูเ่สมอ 
 

 ควรอพัเดทระบบปฏบิตักิารบนคอมพวิเตอร ์และโทรศัพทม์อืถอืของคณุอยูเ่สมอ 
 

 ควรลบขอ้มลูการใชอ้นิเทอรเ์น็ตทกุครัง้หลังจากการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตเสร็จสิน้ เพือ่ลบขอ้มลูทาง
บญัชขีองคณุ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเวลาทีค่ณุใชค้อมพวิเตอรส์าธารณะ 
 

 หากคณุใชร้ะบบปฏบิตักิาร Windows ควรตรวจสอบใหม้ัน่ใจวา่รายการใชแ้ฟ้มและเครือ่งพมิพ์
รว่มกนั (File & Print sharing) ไมไ่ดถ้กูเปิดใชง้านอยู ่ในขณะทีค่ณุก าลังเชือ่มตอ่กบัระบบ 
 

 ท าการส ารองขอ้มลู (Data Backup) ทีส่ าคญัของคณุอยูเ่สมอ 
 

 ควรใชเ้ทคโนโลยเีขา้รหัสขอ้มลู (Encryption Technology) เพือ่ป้องกนัขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 
 

 ควรตัง้รหัสผา่นส าหรับการเชือ่มตอ่เนตเวริก์แบบไรส้าย เพือ่เป็นการป้องกนัมใิหผู้ใ้ชเ้นตเวริก์ที่
ไมไ่ดรั้บอนุญาตมาเขา้ใชเ้นตเวริก์แบบไรส้ายของคณุ 

 
 ไมค่วรเปิดเผยชือ่เนตเวริก์ (SSID - Service Set Identifier) เพือ่ป้องกนัมใิหผู้ใ้ชเ้นตเวริก์จาก

ภายนอกเขา้มาเชือ่มตอ่เนตเวริก์แบบไรส้ายของคณุ 
 

 ควรเขา้รหัสส าหรับการเคลือ่นยา้ยขอ้มลู (Data Transmission Encryption) เพือ่ป้องกนัเนตเวริก์
แบบไรส้ายของคณุ 

 
 ควรอนุญาตใหเ้ฉพาะอปุกรณ์ทีม่กีารลงทะเบยีนตรวจสอบ เชือ่มตอ่เนตเวริก์แบบไรส้ายของคณุ

เทา่นัน้ 
 

 ไมเ่ปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลทางการเงนิ หรอืบตัรเครดติ บนเว็บไซตท์ีน่่าสงสยัหรอืไมม่คีวาม
น่าเชือ่ถอื 
 

 ไมเ่ปิดอเีมลลท์ีม่ไีฟลแ์นบซึง่สง่มาจากบคุคลทีค่ณุไมรู่จั้ก หรอืลงโปรแกรมใดๆ ซึง่ไมท่ราบทีม่า 
 

 ไมค่วรตอบรับอเีมลลใ์ดๆ ทีข่อรหัสผา่น หรอืเปิดเผยขอ้มลูรหัสผา่นของคณุใหก้บัผูอ้ ืน่โดยเด็ดขาด 



ธนาคารฯ จะไมส่ง่อเีมลลถ์งึคณุเพือ่ขอรหัสผา่น หมายเลขบตัรเครดติ หรอืขอ้มลูสว่นบคุคลใดๆ ที่
เป็นความลับทัง้ส ิน้ 
 

 โปรดระวังซอฟทแ์วรส์อดแนม ซึง่เป็นซอฟทแ์วรท์ีอ่อกแบบเพือ่สงัเกตการณ์หรอืดกัจับขอ้มลูการใช ้

อนิเทอรเ์น็ต โดยถกูตดิตัง้ไวใ้นเครือ่งคอมพวิเตอร ์(ดว้ยความยนิยอมจากผูใ้ชห้รอืไมก่็ตาม) เมือ่มี
การดาวนโ์หลดซอฟทแ์วร ์เกม หรอืสกรนีเซฟเวอร ์จากเว็บไซตต์า่งๆ ซอฟทแ์วรส์อดแนมเหลา่นี้
มกัจะอา้งวา่สามารถเพิม่ประสทิธภิาพการใชง้านคอมพวิเตอรข์องคณุ ซอฟทแ์วรส์อดแนมสามารถ
แอบดักขอ้มลูและเขา้ถงึรหสัผา่น หมายเลขบตัรเครดติ และบนัทกึเว็บไซตท์ีผู่ใ้ชเ้ขา้ถงึ นอกจากนี ้
ยงัสามารถอา่นขอ้มลูในจานบนัทกึ (Hard Drive) ท าใหก้ารใชง้านบนคอมพวิเตอรล์า่ชา้ เนือ่งจาก
การใชท้รัพยากรระบบทีส่งูเกนิปกต ิสง่ผลไปถงึความเสยีหายของเครือ่งคอมพวิเตอรไ์ด ้ดังนัน้ไม่
ควรล็อกอนิเขา้สูร่ะบบซติีแ้บงกอ์อนไลนใ์นขณะทีค่อมพวิเตอรข์องคณุมซีอฟทแ์วรเ์หลา่นีต้ดิตัง้อยู ่
หากในเครือ่งคอมพวิเตอรข์องคณุมซีอฟทแ์วรเ์หลา่นีอ้ยู ่เราขอแนะน าใหค้ณุลบซอฟทแ์วรเ์หลา่นัน้
ทิง้ไป 

 
 หากคณุคาดวา่มกีารละเมดิขอ้มลูบญัชขีองคณุทางออนไลนโ์ดยผูท้ีไ่มไ่ดรั้บอนุญาต หรอืมธีรุกรรม

ธนาคารทางออนไลนเ์กดิขึน้กบับญัชขีองคณุ โดยทีค่ณุไมไ่ดเ้ป็นผูก้ระท า กรณุาแจง้ทันททีี่
เจา้หนา้ทีซ่ติีโ้ฟนแบงกก์ ิง้ โทร. 1588 เหตลุะเมดิทางขอ้มลูจะถกูสง่ไปยงัเจา้หนา้ทีเ่ทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ประเมนิความเสยีหาย หากมคีวามสงสยัวา่มกีารละเมดิขอ้มลูเกดิขึน้จรงิ            
ทางธนาคารฯ จะตรวจสอบเหตลุะเมดินัน้ๆ ตอ่ไป และทางธนาคารฯ จะมกีารแจง้ผลการตรวจสอบ
เหตลุะเมดิเป็นระยะๆ หากแตค่วามรวดเร็วในการคน้หาวธิแีกไ้ขเหตลุะเมดิ ขึน้อยูก่บัความซบัซอ้น
และรายละเอยีดของเหตลุะเมดินัน้ๆ ในระหวา่งการตรวจสอบ เจา้หนา้ทีข่องเราอาจขอขอ้มลู
เกีย่วกบัเหตลุะเมดิของคณุเพิม่เตมิ เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีส่ามารถแกไ้ขเหตลุะเมดิไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมี
ประสทิธภิาพมากทีส่ดุ 

4. คณุควรท าอยา่งไร หากรายละเอยีดในการตดิตอ่ของคณุเปลีย่นแปลง 

คณุควรแจง้ใหธ้นาคารฯ ทราบทันทผีา่นชอ่งทางดังตอ่ไปนี ้เพือ่ใหก้ารสือ่สารขอ้มลูตา่งๆ ระหวา่งธนาคารฯ 
กบัคณุเป็นไปอยา่งถกูตอ้งและรวดเร็ว  
 

 เว็บไซตข์องธนาคาร www.citibank.co.th โดยแจง้ความจ านงผา่นชอ่งทางทีก่ าหนดไวใ้นเว็บไซต ์
 

 ซติีโ้ฟนแบงกก์ ิง้ โทร. 1588 
 

 สาขาธนาคารซติีแ้บงก:์ 
 

 ธนาคารซติีแ้บงก ์สาขากรงุเทพฯ  เลขที ่399 อาคารอนิเตอรเ์ชนจ ์21 ถนนสขุมุวทิ (สี่

แยกอโศก) แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนา กรงุเทพมหานคร 10110 โทร. 1588 
 

 สาขาเดอะครสิตลั เลขที ่213, 215 ศนูยก์ารคา้เดอะครสิตลั Phase 3 อาคารวรัีนดา้ หอ้ง
เลขที ่301 ถนนประดษิฐม์นูธรรม แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร 10230 
โทร. 02-078-7444 

 
 ธนาคารซติีแ้บงก ์สาขาเซ็นทรลัเวลิด ์เลขที ่4, 4/1-2, 4/4 ชัน้ 4 อาคารเซน็ทรัลเวลิด ์

โซน Beacon ถนนราชด ารหิ ์แขวงปทมุวัน เขตปทมุวัน กรงุเทพมหานคร 10330  
โทร. 0-2-677-4999   



5. คณุสามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัผลติภณัฑน์ีห้รอืตดิตอ่กบัสถาบนัการเงนิได้
อยา่งไร

คณุสามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดต้ามชอ่งทางดังตอ่ไปนี ้

 เว็บไซตข์องธนาคาร www.citibank.co.th โดยแจง้ความจ านงผา่นชอ่งทางทีก่ าหนดไวใ้นเว็บไซต์

 ซติีโ้ฟนแบงกก์ ิง้ โทร. 1588

 สาขาธนาคารซติีแ้บงก:์

 ธนาคารซติีแ้บงก ์สาขากรงุเทพฯ  เลขที ่399 อาคารอนิเตอรเ์ชนจ ์21 ถนนสขุมุวทิ (สี่

แยกอโศก) แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนา กรงุเทพมหานคร 10110 โทร. 1588

 สาขาเดอะครสิตลั เลขที ่213, 215 ศนูยก์ารคา้เดอะครสิตลั Phase 3 อาคารวรัีนดา้ หอ้ง
เลขที ่301 ถนนประดษิฐม์นูธรรม แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร 10230
โทร. 02-078-7444

 ธนาคารซติีแ้บงก ์สาขาเซ็นทรลัเวลิด ์เลขที ่4, 4/1-2, 4/4 ชัน้ 4 อาคารเซน็ทรัลเวลิด์
โซน Beacon ถนนราชด ารหิ ์แขวงปทมุวัน เขตปทมุวัน กรงุเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2-677-4999

ค าเตอืน : ลกูคา้ควรทราบถงึขอ้ก าหนดและเงือ่นไขการใชบ้รกิารซติีแ้บงกอ์อนไลน ์

ตรวจสอบไดท้ี่
https://www.citibank.co.th/THGCB/JSO/signon/DisplayUsernameSignon.do?locale=th_TH 

ขอ้มลูในเอกสารฉบบันี ้มผีลใชบ้งัคบัไดจ้นกวา่จะมกีารเปลีย่นแปลง 




