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Sales Sheet บัญชีเงนิฝากปลอดภาษี ระยะเวลาฝาก 36 เดอืน 

 

ช่ือผลิตภณัฑ ์
ประเภทผลติภณัฑ ์

บญัชีเงนิฝากปลอดภาษี ระยะเวลาฝาก 36 เดือน 
เงนิฝากปลอดภาษ ี

เงือ่นไข รายละเอยีด 
เปิดบญัชีขัน้ต ่ำ (บำท) 1,000 -  16,500 บำท (ฝำกตอ่เดือนตำมจ ำนวนเงินท่ีเปิดบญัชีขัน้ต ่ำ) 
อตัรำดอกเบีย้ตอ่ปี (%ตอ่ปี) 2.00% ตอ่ปี (อำ้งองิประกำศอตัรำดอกเบีย้วนัท่ี 22 สิงหำคม 2565 ทัง้นี ้อำจมีกำรเปล่ียนแปลงได ้ขอ้มลูล่ำสดุดไูดท่ี้ http://www.tcrbank.com) 

รำยละเอียดอตัรำดอกเบีย้ 1,000 - 16,500 บำท   :  2.00% ตอ่ปี คงท่ีตลอดระยะเวลำฝำก   
กำรค ำนวณดอกเบีย้  ค ำนวณดอกเบีย้เป็นรำยวนั (แบบไม่ทบตน้) และน ำเขำ้บญัชีใหใ้นวนัท่ีครบก ำหนดหรอืเมื่อสิน้สดุระยะเวลำกำรฝำก หลงัจำกนัน้จะ

คิดอตัรำดอกเบีย้เงินฝำกออมทรพัย ์(หกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย) ตวัอย่ำงกำรค ำนวณดอกเบีย้มีรำยละเอียดดงัเอกสำรแนบ 1 
วธิกีารค านวณดอกเบีย้ใช้หลักเกณฑ ์1 ปี  ม ี365 วัน 
 

 
ระยะเวลำจ่ำยดอกเบีย้ จ่ำยดอกเบีย้เมื่อครบก ำหนดหรอืเมื่อสิน้สดุระยะเวลำกำรฝำก (กรณีวนัครบก ำหนดตรงกบัวนัหยดุท ำกำร ธนำคำรจะเลื่อนกำร 

จ่ำยดอกเบีย้เป็นวนัท ำกำรถดัไป) 
เง่ือนไขหลกั  ผูฝ้ำก 1 รำย เปิดไดเ้พียง 1 บญัชี ผูฝ้ำกสำมำรถเปิดบญัชีประเภทปลอดภำษีทกุระยะเวลำฝำกท่ีไดร้บัยกเวน้ภำษีดอกเบีย้ 

เงินฝำกไดเ้พียง 1 บญัชีเท่ำนัน้ (รวมกนัทกุธนำคำร) 
 ฝำกดว้ยยอดฝำกท่ีเท่ำกนัทกุเดือน เป็นระยะเวลำ 36 เดือน ติดตอ่กนั และขำดฝำกไดไ้มเ่กิน 2 งวด และน ำฝำกใหค้รบ  

36 งวด ภำยในในระยะเวลำท่ีฝำก ผูฝ้ำกจึงจะไดร้บักำรยกเวน้ภำษีตำมหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของกรมสรรพำกร 
เง่ือนไขกำรฝำก / ถอน / โอน  /  
สิทธิประโยชนแ์ละเง่ือนไขอื่น 
 
 
 
 
 
 

 จ ำนวนเงินเปิดบญัชีขัน้ต ่ำและฝำกตอ่เดือนตัง้แต่ 1,000 - 16,500 บำท    
 ต้องน ำฝำกด้วยจ ำนวนเงินเท่ำกับท่ี เปิดบัญชีเป็นระยะเวลำติดต่อกันจนกว่ำจะครบ  36 งวด ภำยในระยะเวลำ  

36 เดือน หรอืท่ีธนำคำรเลื่อนงวดกำรฝำกใหอ้ีก 
 ฝำกไดท้กุวนัท ำกำรของธนำคำรภำยในเดือนนัน้ๆ  
 ฝำก / โอนเงินผ่ำนช่องทำงสำขำ หรือ ขอใช้บริกำรฝำกผ่ำนไปรษณีย์ไทยทุกสำขำ (ค่ำธรรมเนียมเป็นไปตำมประกำศ 

อตัรำคำ่ธรรมเนียมและบรกิำรอื่นๆ)  
 ฝำกล่ำชำ้ไดไ้ม่เกิน 2 งวด น ำเงินฝำกใหค้รบ 36 งวด ภำยในระยะเวลำ 36 เดือน หรือระยะเวลำท่ีธนำคำรขยำยงวดกำรฝำกใหอ้ีก 

ไดร้บัอตัรำดอกเบีย้เงินฝำกปลอดภำษี และไดร้บัยกเวน้ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 
 ฝำกลำ่ชำ้เกิน 2 งวด น ำเงินฝำกใหค้รบ 36 งวด ภำยในระยะเวลำ 36 เดือน หรอืระยะเวลำท่ีธนำคำรขยำยงวดกำรฝำกใหอ้ีกไดร้บัอตัรำดอกเบีย้

เงินฝำกปลอดภำษี แตไ่มไ่ดร้บัยกเวน้ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 
 ปิดบญัชีก่อนครบก ำหนดจะไดร้บัอตัรำดอกเบีย้เท่ำกบัอตัรำดอกเบีย้เงินฝำกออมทรพัย ์ณ วนัเปิดบญัชีและไมไ่ดร้บัยกเวน้ภำษี

หกั ณ ท่ีจ่ำย  เวน้แตเ่ป็นกำรปิดบญัชีก่อนระยะเวลำ 3 เดือน นบัจำกวนัท่ีเปิดบญัชี  ธนำคำรไมจ่่ำยดอกเบีย้  
 ปิดบญัชีท่ีสำขำเปิดบญัชีเท่ำนัน้ 

คำ่รกัษำบญัชี ไมม่ี 
ขอ้ควรระวงั  ผูฝ้ำกสำมำรถเปิดบญัชีฝำกปลอดภำษีไดเ้พียงบญัชีเดียวเท่ำนัน้ซึง่เป็นไปตำมหลกัเกณฑส์รรพำกร 

 ขำดฝำกเกินกวำ่ 2 ครัง้ ไมไ่ดร้บักำรยกเวน้ภำษี หกั ณ ท่ีจ่ำย 
 กำรท ำธุรกรรมขำ้มเขต ขำ้มผูใ้หบ้รกิำร อำจมีคำ่ธรรมเนียมเพิ่มเติม 

กำรคุม้ครองเงินฝำก  ผลิตภณัฑเ์งินฝำกนีไ้ดร้บัควำมคุม้ครองจำกสถำบนัคุม้ครองเงินฝำก  ตอ่รำยผูฝ้ำกตำมจ ำนวนท่ีไดก้  ำหนดไวใ้นกฎหมำย    

ช่องทำงในกำรติดตอ่ หรอื 
รอ้งเรยีนผูใ้หบ้รกิำร 

 Call Center โทร. 02-697-5454  หรอื  สำขำของธนำคำร  หรอื  www.tcrbank.com 

กำรแจง้เปลี่ยนแปลงเง่ือนไข 
กำรใหบ้รกิำรท่ีส ำคญั 

 ธนำคำรจะปิดประกำศไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ สำขำของธนำคำร และเผยแพรไ่วใ้นเว็บไซต ์www.tcrbank.com 
 เง่ือนไขอื่นๆ เป็นไปตำมประกำศอตัรำดอกเบีย้เงินฝำกของธนำคำร 

http://www.tcrbank.com/
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[เอกสารแนบ 1] 

ตัวอย่าง : กำรค ำนวณดอกเบีย้บญัชีเงินฝำกปลอดภำษี ระยะเวลำฝำก 36 เดือน ค ำนวณดว้ยอตัรำดอกเบีย้ 2.00% (ตอ่ปี) โดยกำรน ำฝำกดว้ยยอด  

16,500 บำท ทกุเดือน จนครบ 36 งวด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : 
1. ตวัเลขในกำรค ำนวณและดอกเบีย้ท่ีไดร้บัขำ้งตน้ เป็นเพียงกำรประมำณกำรเบือ้งตน้เท่ำนัน้ 
2. กำรค ำนวณดอกเบีย้นี ้มำจำกสมมติุฐำนในกำรฝำกเงินทกุวนัท่ี 1 ของเดือน และจ ำนวนวนัในแตล่ะเดือน = 30 วนั (ทัง้นี ้ดอกเบีย้ท่ีไดร้ ับ 

ตำมควำมเป็นจรงิ จะขึน้อยู่กบัวนัท่ีน ำฝำกของผูฝ้ำกแตล่ะรำย และถกูค ำนวณตำมจ ำนวนวนัในแตล่ะเดือนตำมปีปฏิทิน (เป็นกำรค ำนวณดอกเบีย้

รำยวนั (แบบไมท่บตน้)) 


