
                                                                                                 Sales Sheet 

Page 1 of 2 

 

บัญชีเงินฝากประจ าปลอดภาษี   
(กรุณาศึกษารายละเอียดและเง่ือนไขของผลิตภณัฑใ์นเอกสารฉบบัน้ีโดยละเอียด ก่อนท่ี
ลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือหรือใชบ้ริการผลิตภณัฑ)์ 

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ขอ้มลูปรับปรุงล่าสุด: 2 ธนัวาคม 2564 

ช่ือผลติภัณฑ์ บญัชีเงินฝากประจ าปลอดภาษี  (Tax Free Fixed Deposit) 
ประเภทผลติภัณฑ์ เงินฝากประจ าปลอดภาษี 

ระยะเวลาฝาก 24 เดือน และ 36 เดือน 

จ านวนเงินเปิดบัญชีขั้นต ่าและ
สูงสุด (บาท ) 

เปิดบญัชีเงินฝากขั้นต ่า 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท  

ระยะเวลา 
การฝาก 

จ านวนเงิน  
(ส าหรับการฝากแต่ละคร้ัง) 

ขั้นต ่า  (บาท) สูงสุด  (บาท) 

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

         (โดยจ านวนเงินฝากตอ้งเป็นจ านวนเตม็หลกั 500 บาทเท่านั้น )  

อตัราดอกเบีย้ต่อปี (% ต่อปี) 1.75% - 1.90%* ข้ึนกบัระยะเวลาการฝาก 
(*อตัราดอกเบ้ียอาจเปล่ียนแปลงได ้ดูขอ้มลูอตัราดอกเบ้ียล่าสุดไดท่ี้ www.icbcthai.com) 

รายละเอยีดอตัราดอกเบีย้ 
(% ต่อปี) 

 ระยะเวลาฝาก 24 เดือน อตัราดอกเบ้ีย 1.75% ต่อปี 
 ระยะเวลาฝาก 36 เดือน อตัราดอกเบ้ีย 1.90% ต่อปี 

ระยะเวลาจ่ายดอกเบีย้ จ่ายดอกเบ้ียเม่ือครบก าหนดระยะเวลาฝาก 
เงื่อนไขหลัก  ส าหรับลูกคา้บุคคลธรรมดาเท่านั้น ท่ีมีบตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษีท่ีออกโดยกรมสรรพากร  

 ลูกคา้สามารถเปิดบญัชีท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีดอกเบ้ียเงินฝากไดเ้พียง 1 บญัชีเท่านั้น (รวมถึงบญัชี
ประเภทน้ีท่ีต่างธนาคารดว้ย) 

 ช่ือบญัชีเงินฝากตอ้งเป็นช่ือของผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจากการไดรั้บดอกเบ้ีย 
 ไม่รับฝากบญัชี “เพื่อ” “โดย” บญัชีคณะบุคคล และบญัชีร่วมทุกชนิด (บญัชี “และ” “หรือ”) 
 เปิดบญัชีไดต้ั้งแต่อาย ุ7 ปีบริบูรณ์ ณ วนัเปิดบญัชีเป็นตน้ไป 
 ลูกคา้จะตอ้งฝากเงินเขา้บญัชีทุกเดือน ดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากนั จนครบก าหนด 24 หรือ 36 งวด

ติดต่อกนั จึงจะไดรั้บสิทธิพิเศษ ยกเวน้ภาษีดอกเบ้ียเงินฝากเม่ือฝากเงินตามเง่ือนไข 
 วนัท่ีครบก าหนดระยะเวลาการฝากใหน้บัจากวนัท่ีเปิดบญัชีไปอีก 24 หรือ 36 เดือน โดยนบัวนั

ชนวนั เดือนชนเดือน เช่น เปิดบญัชีประเภท 24 เดือน ในวนัท่ี 11 มิ.ย. 2558 บญัชีน้ีจะครบ
ก าหนดในวนัท่ี 11 มิ.ย. 2560 

เงื่อนไขการฝาก/ ถอน/ โอน  
สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอืน่ 

เงื่อนไขการฝาก 
 ฝากเงินเดือนละ 1 คร้ัง ดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากบัยอดเงินเม่ือเปิดบญัชี จนครบจ านวนงวดในการฝาก 

ทั้งน้ี ยอดเงินฝากรวมตลอดระยะเวลาฝากตอ้งไม่เกิน 600,000 บาท 
 ลูกคา้ฝากเงินวนัท่ีเท่าใดก็ไดข้องเดือน แต่ฝากไดไ้ม่เกินเดือนละ 1 คร้ัง  
 ลูกคา้น าฝากดว้ยตนเองไดท่ี้สาขา (เงินสด หรือท ารายการโอนจากบญัชีอ่ืนของธนาคารเท่านั้น 

ไม่รับเช็ค) โดยน าฝากท่ีสาขาใดก็ไดโ้ดยไม่มีค่าธรรมเนียมฝากเงินขา้มเขต หรือ 
 ลูกคา้สามารถเลือกสมคัรใชบ้ริการหกัเงินอตัโนมติัเขา้บญัชีเงินฝากประจ าปลอดภาษีทุกเดือนได้ 

โดยบญัชีคู่โอนจะตอ้งเป็นบญัชีออมทรัพยห์รือบญัชีกระแสรายวนัท่ีมีช่ือเดียวกนักบับญัชีเงิน
ฝากประจ าปลอดภาษี (ก าหนดวนัท่ีในการหกับญัชีไดทุ้กวนั โดยวนัสุดทา้ยคือวนัท่ี 28 ของแต่
ละเดือน ทั้งน้ี เม่ือสมคัรใชบ้ริการน้ีแลว้ ไม่สามารถขอยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงขอ้มลูการหกั
บญัชีได)้ 

 ลูกคา้สามารถเลือกไดว้า่ เม่ือครบก าหนดระยะเวลาการฝากเงิน จะใหธ้นาคารโอนเงินตน้และ
ดอกเบ้ียเขา้บญัชีออมทรัพยห์รือบญัชีกระแสรายวนัท่ีมีช่ือเดียวกนักบับญัชีเงินฝากประจ าปลอด
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ค าเตือน : เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจ านวนท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายโดยปัจจุบันคือสูงสุดไม่เกนิ 1 ล้านบาท 

ขอ้มลูในเอกสารฉบบัน้ี มีผลบงัคบัใชจ้นกวา่ธนาคารจะแจง้ให้ลูกคา้ทราบถึงการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย ค่าบริการ หรือเง่ือนไขของผลิตภณัฑ์ 
ณ ท่ีท  าการของสาขา และบนเวบ็ไซตข์องธนาคาร 

ภาษีของลูกคา้ (เม่ือสมคัรใชบ้ริการน้ีแลว้ ไม่สามารถขอยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงขอ้มลูการโอน
เงินไดใ้นภายหลงั) หรือลูกคา้ท าการปิดบญัชีดว้ยตนเองที่สาขา 

 ไม่สามารถฝากเงินเขา้บญัชีเงินฝากปลอดภาษี โดยใชก้ารโอนเงินผา่นทางเอทีเอม็ หรือผา่นบริการ
อินเทอร์เน็ตแบงกก้ิ์ง หรือบริการโมบายแบงกก้ิ์งได ้

เงื่อนไขการถอน-ปิดบัญชี 
 การถอนหรือปิดบญัชีนั้น ตอ้งถอนทั้งจ  านวน หา้มท ารายการถอนเพียงบางส่วน 
 ปิดบญัชีไดท่ี้สาขาท่ีท าการเปิดบญัชีเท่านั้น 

เงื่อนไขอืน่ๆ  
 สิทธ์ิในการไดรั้บยกเวน้ภาษีหรือการหกัภาษีดอกเบ้ียเงินฝาก ณ ท่ีจ่าย ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ท่ีกรมสรรพากรก าหนด 
 บญัชีออมทรัพยท่ี์น ามาใชบ้ริการหกัเงินอตัโนมติัเขา้บญัชีเงินฝากประจ าปลอดภาษี จะไดรั้บการ

ยกเวน้ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายจากดอกเบ้ียเงินฝากตามหลกัเกณฑข์องกรมสรรพากร 
อตัราดอกเบีย้กรณีผิดเงื่อนไข 
การฝาก 

เงื่อนไขการขาดฝาก 
 สามารถขาดการน าฝากเงินเขา้บญัชีไดไ้ม่เกิน 2 คร้ัง โดยฝากต่อจนครบจ านวนงวด ธนาคารจะ

เล่ือนระยะเวลาการฝากเงินออกไปตามจ านวนเดือนท่ีขาดฝาก ไม่เกิน 2 เดือน โดยลูกคา้จะยงัคง
ไดรั้บอตัราดอกเบ้ียพิเศษ และสิทธ์ิยกเวน้ภาษีรายไดด้อกเบ้ีย เช่น ลูกคา้เปิดบญัชีวนัที่ 29 มิ.ย. 
2558 ซ่ึงจะครบก าหนด 24 เดือนในวนัท่ี 29 มิ.ย. 2560 ลูกคา้ขาดฝากงวดท่ี 4 และ 15 แต่ฝากจน
ครบ 24 งวด วนัท่ีครบก าหนดระยะเวลา คือวนัท่ี 29 ส.ค. 2560 

 กรณีลูกคา้ขาดการน าฝากเงินเกิน 2 คร้ัง จะถือวา่ผดิเง่ือนไข ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียตามจ านวน
วนัท่ีฝากจริง นบัจากวนัท่ีเปิดบญัชี ในอตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยท์ัว่ไปตามประกาศ
ธนาคาร ณ วนัที่ท  าการเปิดบญัชี และจะหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 15% 

การถอนเงินก่อนครบก าหนด 
กรณีถอนเงินก่อนครบระยะเวลาการฝาก บญัชีเงินฝากจะถูกปิด และลูกคา้จะไดรั้บดอกเบ้ียตามเง่ือนไข
ดงัน้ี 
 ฝากเงินไม่ถึง 3 เดือนนบัจากวนัที่เปิดบญัชี ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบ้ีย 
 ฝากเงินตั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไป จะไดรั้บอตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยท์ัว่ไปตามประกาศธนาคาร 

ณ วนัที่ท  าการเปิดบญัชี  ตามระยะเวลาท่ีฝากจริง และถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 
ค่ารักษาบัญชี ไม่มี 

การต่ออายุบัญชี เมื่อครบก าหนด
ระยะเวลาการฝาก 

ถา้ผูฝ้ากไม่มีค าส่ังใดมายงัธนาคาร ธนาคารจะต่ออายกุารฝากแบบไม่มีก าหนดระยะเวลา ประเภทจ่ายคืน
เม่ือทวงถาม โดยไดรั้บดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยท์ัว่ไปตามประกาศธนาคาร ณ วนัท่ีต่ออายกุารฝาก ตาม
ระยะเวลาท่ีฝากไวจ้ริง นบัตั้งแต่วนัท่ีครบก าหนดระยะเวลาการฝากจนถึงก่อนวนัท่ีปิดบญัชี 1 วนั พร้อม
หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 15% 

ช่องทางในการติดต่อผู้ให้บริการ ติดต่อเจา้หนา้ท่ีบริการลูกคา้ท่ี Call Center 02-629-5588 หรือท่ีสาขาของธนาคารหรือ www.icbcthai.com  
ข้อควรระวัง  ลูกคา้ตอ้งฝากเงินเขา้บญัชีทุกเดือน ดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากนั จนครบก าหนด 24 หรือ 36 งวด

ติดต่อกนั ตามเง่ือนไข มิฉะนั้น จะถือวา่ลูกคา้ท าผดิเง่ือนไข ซ่ึงจะท าให้ลูกคา้ไม่ไดรั้บสิทธิพิเศษ 
ยกเวน้ภาษีดอกเบ้ียเงินฝาก รวมถึงอตัราดอกเบ้ียพิเศษ 

 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะระงบัการท าธุรกรรมชัว่คราวจนกวา่จะไดรั้บการติดต่อจากเจา้ของบญัชี
ในกรณีขอ้มลูเอกสารแสดงตนท่ีแสดงไวก้บัธนาคารหมดอาย ุโดยธนาคารจะมีการแจง้เตือน
ล่วงหนา้ 

http://www.icbcthai.com/

