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บัญชีเงินฝากประจําปลอดภาษี   
(กรุณาศึกษารายละเอียดและเงื�อนไขของผลิตภณัฑใ์นเอกสารฉบบันี,โดยละเอียด ก่อนที�
ลูกคา้จะตดัสินใจซื,อหรือใชบ้ริการผลิตภณัฑ)์ 

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากดั (มหาชน) 
ขอ้มลูปรับปรุงล่าสุด: 9 กรกฎาคม 2563 

ชื#อผลติภัณฑ์ บญัชีเงินฝากประจาํปลอดภาษี  (Tax Free Fixed Deposit) 

ประเภทผลติภัณฑ์ เงินฝากประจาํปลอดภาษี 

ระยะเวลาฝาก 24 เดือน และ 36 เดือน 

จํานวนเงินเปิดบัญชีขั+นตํ#าและ
สูงสุด (บาท ) 

เปิดบญัชีเงินฝากขั,นตํ�า 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท  

ระยะเวลา 
การฝาก 

จํานวนเงิน  
(สําหรับการฝากแต่ละครั+ง) 

ขั+นตํ#า  (บาท) สูงสุด  (บาท) 

24 เดือน 1,000 25,000 
36 เดือน 1,000 16,500 

         (โดยจาํนวนเงินฝากตอ้งเป็นจาํนวนเตม็หลกั 500 บาทเท่านั,น )  

อตัราดอกเบี+ยต่อปี (% ต่อปี) 1.90% - 2.05%* ขึ,นกบัระยะเวลาการฝาก 
(*อตัราดอกเบี,ยอาจเปลี�ยนแปลงได ้ดูขอ้มลูอตัราดอกเบี,ยล่าสุดไดที้� www.icbcthai.com) 

รายละเอยีดอตัราดอกเบี+ย 

(% ต่อปี) 

• ระยะเวลาฝาก 24 เดือน อตัราดอกเบี,ย 1.90% ต่อปี 
• ระยะเวลาฝาก 36 เดือน อตัราดอกเบี,ย 2.05% ต่อปี 

ระยะเวลาจ่ายดอกเบี+ย จ่ายดอกเบี,ยเมื�อครบกาํหนดระยะเวลาฝาก 
เงื#อนไขหลัก • สาํหรับลูกคา้บุคคลธรรมดาเท่านั,น ที�มีบตัรประจาํตวัผูเ้สียภาษีที�ออกโดยกรมสรรพากร  

• ลูกคา้สามารถเปิดบญัชีที�ไดรั้บยกเวน้ภาษีดอกเบี,ยเงินฝากไดเ้พียง 1 บญัชีเท่านั,น (รวมถึงบญัชี
ประเภทนี, ที�ต่างธนาคารดว้ย) 

• ชื�อบญัชีเงินฝากตอ้งเป็นชื�อของผูมี้หนา้ที�เสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจากการไดรั้บดอกเบี,ย 
• ไม่รับฝากบญัชี “เพื�อ” “โดย” บญัชีคณะบุคคล และบญัชีร่วมทุกชนิด (บญัชี “และ” “หรือ”) 
• เปิดบญัชีไดต้ั,งแต่อาย ุ15 ปีบริบูรณ์ ณ วนัเปิดบญัชีเป็นตน้ไป 
• ลูกคา้จะตอ้งฝากเงินเขา้บญัชีทุกเดือน ดว้ยจาํนวนเงินที�เท่ากนั จนครบกาํหนด 24 หรือ 36 งวด

ติดต่อกนั จึงจะไดรั้บสิทธิพิเศษ ยกเวน้ภาษีดอกเบี,ยเงินฝากเมื�อฝากเงินตามเงื�อนไข 
• วนัที�ครบกาํหนดระยะเวลาการฝากใหน้บัจากวนัที�เปิดบญัชีไปอีก 24 หรือ 36 เดือน โดยนบัวนั

ชนวนั เดือนชนเดือน เช่น เปิดบญัชีประเภท 24 เดือน ในวนัที� 11 มิ.ย. 2558 บญัชีนี, จะครบ
กาํหนดในวนัที� 11 มิ.ย. 2560 

เงื#อนไขการฝาก/ ถอน/ โอน  
สิทธิประโยชน์และเงื#อนไขอื#น 

เงื#อนไขการฝาก 
• ฝากเงินเดือนละ 1 ครั, ง ดว้ยจาํนวนเงินที�เท่ากบัยอดเงินเมื�อเปิดบญัชี จนครบจาํนวนงวดในการฝาก 

ทั,งนี,  ยอดเงินฝากรวมตลอดระยะเวลาฝากตอ้งไม่เกิน 600,000 บาท 
• ลูกคา้ฝากเงินวนัที�เท่าใดก็ไดข้องเดือน แต่ฝากไดไ้ม่เกินเดือนละ 1 ครั, ง  
• ลูกคา้นาํฝากดว้ยตนเองไดที้�สาขา (เงินสด หรือทาํรายการโอนจากบญัชีอื�นของธนาคารเท่านั,น 

ไม่รับเช็ค) โดยนาํฝากที�สาขาใดก็ไดโ้ดยไม่มีค่าธรรมเนียมฝากเงินขา้มเขต หรือ 
• ลูกคา้สามารถเลือกสมคัรใชบ้ริการหกัเงินอตัโนมติัเขา้บญัชีเงินฝากประจาํปลอดภาษีทุกเดือนได ้

โดยบญัชีคู่โอนจะตอ้งเป็นบญัชีออมทรัพยห์รือบญัชีกระแสรายวนัที�มีชื�อเดียวกนักบับญัชีเงิน
ฝากประจาํปลอดภาษี (กาํหนดวนัที�ในการหกับญัชีไดทุ้กวนั โดยวนัสุดทา้ยคือวนัที� 28 ของแต่
ละเดือน ทั,งนี,  เมื�อสมคัรใชบ้ริการนี,แลว้ ไม่สามารถขอยกเลิกหรือเปลี�ยนแปลงขอ้มลูการหกั
บญัชีได)้ 

• ลูกคา้สามารถเลือกไดว้า่ เมื�อครบกาํหนดระยะเวลาการฝากเงิน จะใหธ้นาคารโอนเงินตน้และ
ดอกเบี,ยเขา้บญัชีออมทรัพยห์รือบญัชีกระแสรายวนัที�มีชื�อเดียวกนักบับญัชีเงินฝากประจาํปลอด
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คําเตือน : เงินฝากนี+ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจํานวนที#กําหนดไว้ในกฎหมาย โดยในปัจจุบันคือสูงสุดไม่เกิน              

5 ล้านบาท จนถึง 10 ส.ค. 2564 และไม่เกนิ 1 ล้านบาท ตั+งแต่ 11 ส.ค. 2564 เป็นต้นไป 

ขอ้มลูในเอกสารฉบบันี,  มีผลบงัคบัใชจ้นกวา่ธนาคารจะแจง้ให้ลูกคา้ทราบถึงการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี,ย ค่าบริการ หรือเงื�อนไขของผลิตภณัฑ ์
ณ ที�ทาํการของสาขา และบนเวบ็ไซตข์องธนาคาร 

ภาษีของลูกคา้ (เมื�อสมคัรใชบ้ริการนี,แลว้ ไม่สามารถขอยกเลิกหรือเปลี�ยนแปลงขอ้มลูการโอน
เงินไดใ้นภายหลงั) หรือลูกคา้ทาํการปิดบญัชีดว้ยตนเองที�สาขา 

• ไม่สามารถฝากเงินเขา้บญัชีเงินฝากปลอดภาษี โดยใชก้ารโอนเงินผา่นทางเอทีเอม็ หรือผา่นบริการ
อินเทอร์เน็ตแบงกกิ์,ง หรือบริการโมบายแบงกกิ์,งได ้

เงื#อนไขการถอน-ปิดบัญชี 
• การถอนหรือปิดบญัชีนั,น ตอ้งถอนทั,งจาํนวน หา้มทาํรายการถอนเพียงบางส่วน 
• ปิดบญัชีไดที้�สาขาที�ทาํการเปิดบญัชีเท่านั,น 

เงื#อนไขอื#นๆ  
• สิทธิg ในการไดรั้บยกเวน้ภาษีหรือการหกัภาษีดอกเบี,ยเงินฝาก ณ ที�จ่าย ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ที�กรมสรรพากรกาํหนด 
• บญัชีออมทรัพยที์�นาํมาใชบ้ริการหกัเงินอตัโนมติัเขา้บญัชีเงินฝากประจาํปลอดภาษี จะไดรั้บการ

ยกเวน้ภาษีหกั ณ ที�จ่ายจากดอกเบี,ยเงินฝากตามหลกัเกณฑข์องกรมสรรพากร 
อตัราดอกเบี+ยกรณีผิดเงื#อนไข 
การฝาก 

เงื#อนไขการขาดฝาก 
• สามารถขาดการนาํฝากเงินเขา้บญัชีไดไ้ม่เกิน 2 ครั, ง โดยฝากต่อจนครบจาํนวนงวด ธนาคารจะ

เลื�อนระยะเวลาการฝากเงินออกไปตามจาํนวนเดือนที�ขาดฝาก ไม่เกิน 2 เดือน โดยลูกคา้จะยงัคง
ไดรั้บอตัราดอกเบี,ยพิเศษ และสิทธิg ยกเวน้ภาษีรายไดด้อกเบี,ย เช่น ลูกคา้เปิดบญัชีวนัที� 29 มิ.ย. 
2558 ซึ� งจะครบกาํหนด 24 เดือนในวนัที� 29 มิ.ย. 2560 ลูกคา้ขาดฝากงวดที� 4 และ 15 แต่ฝากจน
ครบ 24 งวด วนัที�ครบกาํหนดระยะเวลา คือวนัที� 29 ส.ค. 2560 

• กรณีลูกคา้ขาดการนาํฝากเงินเกิน 2 ครั, ง จะถือวา่ผดิเงื�อนไข ธนาคารจะจ่ายดอกเบี,ยตามจาํนวน
วนัที�ฝากจริง นบัจากวนัที�เปิดบญัชี ในอตัราดอกเบี,ยเงินฝากออมทรัพยท์ั�วไปตามประกาศ
ธนาคาร ณ วนัที�ทาํการเปิดบญัชี และจะหกัภาษี ณ ที�จ่าย 15% 

การถอนเงินก่อนครบกาํหนด 
กรณีถอนเงินก่อนครบระยะเวลาการฝาก บญัชีเงินฝากจะถูกปิด และลูกคา้จะไดรั้บดอกเบี,ยตามเงื�อนไข
ดงันี,  
• ฝากเงินไม่ถึง 3 เดือนนบัจากวนัที�เปิดบญัชี ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี,ย 
• ฝากเงินตั,งแต่ 3 เดือนขึ,นไป จะไดรั้บอตัราดอกเบี,ยเงินฝากออมทรัพยท์ั�วไป ตามระยะเวลาที�ฝาก

จริง และถูกหกัภาษี ณ ที�จ่าย 
ค่ารักษาบัญชี ไม่มี 

การต่ออายุบัญชี เมื#อครบกาํหนด
ระยะเวลาการฝาก 

ถา้ผูฝ้ากไม่มีคาํสั�งใดมายงัธนาคาร ธนาคารจะต่ออายกุารฝากแบบไม่มีกาํหนดระยะเวลา ประเภทจ่ายคืน
เมื�อทวงถาม โดยไดรั้บดอกเบี,ยเงินฝากออมทรัพยท์ั�วไปตามประกาศธนาคาร ณ วนัที�ต่ออายกุารฝาก ตาม
ระยะเวลาที�ฝากไวจ้ริง นบัตั,งแต่วนัที�ครบกาํหนดระยะเวลาการฝากจนถึงก่อนวนัที�ปิดบญัชี 1 วนั พร้อม
หกัภาษี ณ ที�จ่าย 15% 

ช่องทางในการติดต่อผู้ให้บริการ ติดต่อเจา้หนา้ที�บริการลูกคา้ที� Call Center 02-629-5588 หรือที�สาขาของธนาคาร หรือ 
www.icbcthai.com  

ข้อควรระวัง ลูกคา้ตอ้งฝากเงินเขา้บญัชีทุกเดือน ดว้ยจาํนวนเงินที�เท่ากนั จนครบกาํหนด 24 หรือ 36 งวดติดต่อกนั 
ตามเงื�อนไข มิฉะนั,น จะถือวา่ลูกคา้ทาํผดิเงื�อนไข ซึ�งจะทาํใหลู้กคา้ไม่ไดรั้บสิทธิพิเศษ ยกเวน้ภาษี
ดอกเบี,ยเงินฝาก รวมถึงอตัราดอกเบี,ยพิเศษ 


