
เอกสารใช�ภายในธนาคารเท�านั้น

รายละเอียดและขั้นตอนการใช�งาน

ส�นเชื ่ออิ�มใจ ผ�าน MyMo

อัปเดต MyMo เป�นเวอร�ชันล�าสุดก�อนทำรายการ



หลักเกณฑ� เง� ่อนไข ส�นเชื ่ออิ�มใจ

วัตถุประสงค�

เพ�่อบรรเทาความเดือดร�อนสำหรับร�านอาหารที่ ได�รับผลกระทบจาก COVID-19

วงเง�นสินเชื่อต�อราย

- ไม�เกินรายละ 100,000 บาท

กลุ�มเป�าหมาย

- เป�นผู�ประกอบการร�านอาหารหร�อเคร�่องดื่มที่มิใช�หาบเร� แผงลอย เช�น ร�านอาหารในห�างสรรพสินค�า/ ร�านอาหารที่เป�ด

ในห�องแถวหร�ออาคารพาณิชย�/ ภัตตาคาร/ ร�านอาหาร Stand Alone เป�นต�น

ระยะเวลาการกู�ยืม

- ปลอดชำระหนี้เง�นต�นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

- ระยะเวลาชำระคืนเง�นกู�และดอกเบี้ย เมื ่อรวมระยะเวลาปลอดชำระหนี้เง�นต�นและดอกเบี้ยแล�วไม�เกิน 5 ป�

อัตราดอกเบี้ย

- อัตราดอกเบี้ยร�อยละ 3.99 ต�อป� (Effective Rate)



หลักเกณฑ� เง� ่อนไข ส�นเชื ่ออิ�มใจ

ช�องทางการลงทะเบียนและเอกสารที่ใช�ประกอบการกู�สินเชื่อ

- ลงทะเบียนทางเว็บไซต�ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ตั้งแต�วันที่ 11 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 หร�อ  

   จนกว�าจะครบจำนวนวงเง�นโครงการ

- แนบรูปถ�ายสถานประกอบการของตนเอง

- แนบรูปถ�ายใบเสร็จ/ สัญญาเช�า/ ใบทะเบียนการค�า หร�อเอกสารอื่นใดเพ�่อเป�นหลักฐานยืนยันการประกอบ 

   กิจการและการเป�นเจ�าของ

- ตรวจสอบผลการพ�จารณาคุณสมบัติเบื ้องต�นได�ที ่ เว็บไซต�ธนาคารออมสิน หลังจากลงทะเบียนแล�วภายใน

   5 วันทำการ

- คุณสมบัติผ�านเกณฑ�เบื ้องต�น ยื่นขอกู� ได�ที ่ MyMo Application

หลักประกัน

- ไม�มีหลักประกัน (Clean Loan)

เง�่อนไขการพ�จารณาสินเชื่อ

- พ�จารณาเง� ่อนไขการให�สินเชื ่อที่ผ�อนปรนกว�าสินเชื ่อปกติของธนาคาร เพ�่อช�วยเหลือผู�ประกอบการร�านอาหารที่ ได�

รับผลกระทบจาก COVID-19 

- ป�จจ�บันไม�เป�นหนี้ที ่ ไม�ก�อให�เกิดรายได� (NPLs) หร�อมีสถานะปกติตามความหมายของ NCB



ส�นเชื ่ออิ�มใจ

สำหรับธุรกิจร�านอาหารหร�อเคร�่องดื่ม

ร�านห�องแถว ร�านอาหารในห�าง/
ฟ��ดคอร�ท

ภัตตาคาร

Food Truck Pop-up Store Booth/ Kiosk

วงเง�นกู�

การชำระหนี้

หลักประกัน

อัตราดอกเบี้ย

ระยะเวลาการผ�อนชำระ

สูงสุดไม�เกิน 100,000 บาทต�อราย

 เมื่อรวมระยะเวลาปลอดชำระหนี้เง�นต�น
และดอกเบี้ยแล�วไม�เกิน 5 ป�

3.99% ต�อป�

ไม�ต�องมีหลักประกัน

ปลอดชำระหนี้เง�นต�นและ
ดอกเบี้ย 6 งวดแรก



ขั้นตอนการขอส�นเชื ่อ
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ลงทะเบียนหน�าเว็บธนาคาร
ธนาคารตรวจสอบ
คุณสมบัติเบื ้องต�น

รอรับผลการตรวจ
คุณสมัครเบื้องต�น ยื่นกู�ผ�าน MyMo

รอรับผลอนุมัติทาง SMS ทำสัญญาผ�าน MyMo

FIGHT
TOGETHER



การเข�าเมนูขออนุมัติมาตรการส�นเชื ่ออิ�มใจผ�าน MyMo 
ลูกค�าจะต�องลงสมัครส�นเชื่ออิ�มใจผ�านเว็บไซต�ธนาคารออมส�นเพ�่อตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต�น
จากนั้น จ�งทำการ login เข�า MyMo เพ�่อสมัครส�นเชื่ออิ�มใจ ในวันและเวลาที่ได�รับแจ�ง
ผู�ที่ผ�านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต�นเท�านั้นจ�งจะเห็นเมนูสมัครส�นเชื่อ

เข�าสู�เมนู “ส�นเชื ่ออิ�มใจ” ว�ธีที ่ 1

เข�าสู�เมนู “ส�นเชื ่ออิ�มใจ” ว�ธีที ่ 2

อ�านรายละเอียดมาตรการ
จากนั้น กด “เข�าสู�เมนู”

เข�าสู�ระบบ MyMo กด Banner
“สินเชื่ออิ�มใจ” 

กดเมนู “ผลิตภัณฑ�และบร�การ”
เลือก “สินเชื่ออิ�มใจ”

เข�าสู�ระบบ MyMo
เลือกเมนู “บัญชี”

เมนูจะแสดงในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 กรุณาอัปเดตเป�นเวอร�ชันล�าสุดก�อนทำรายการ



รายละเอียดหน�าจอการขออนุมัติส�นเชื ่ออิ�มใจ

ตรวจสอบข�อมูลส�วนตัว
จากนั้น กด “ยืนยัน”

อ�านรายละเอียดสินเชื่อ
จากนั้น กดปุ�ม “สมัคร”

 กรอกเลขหลังบัตรประชาชน  กด “ถัดไป”

กด “ยืนยันข�อมูลถูกต�อง” เลือกวงเง�นสินเชื่อที่ต�องการขอ
และกด “ถัดไป”

ออมจัง ตังค�มี

Aomjung Tungmee

155559999999519 พ.ค. 2515

099-999-9999

99 หมู� 9 ถนนออมรุ�งเร�อง แขวงร่ำรวย เขตภาษีเจร�ญ
กรุงเทพมหานคร 10160  

99 หมู� 9 ถนนออมรุ�งเร�อง แขวงร่ำรวย เขตภาษีเจร�ญ
กรุงเทพมหานคร 10160  

ธุรกิจส�วนตัว  



กด “ยอมรับ”  กด “ถัดไป”
เพ�่อขอรับรหัส OTP

อ�านข�อกำหนดและเง�่อนไข กดเคร�่องหมายถูก
“ข�าพเจ�าอ�านและยอมรับเง�่อนไขของสัญญา”

และกด “ยอมรับ”

เลื่อนหน�าจออ�านเง�่อนไขความยินยอม
ในการเป�ดเผยข�อมูล กด “ยินยอม” หากยินดี

ตกลงให�ความยินยอมเป�ดเผยข�อมูล

รายละเอียดหน�าจอการขออนุมัติส�นเชื ่ออิ�มใจ 

อ�านรายละเอียดสินเชื่อ
ที่คุณจะได�รับและกด “ถัดไป”



สถานะอยู�ระหว�าง
การพ�จารณาสินเชื่อ

ระบบกำลังส�งรหัส  OTP
ไปยังเบอร�โทรศัพท�ที่ได�ลงทะเบียนไว�

เมื่อรับรหัสยืนยันทาง SMS
กรอกรหัสที่ได�รับภายใน 2 นาที

จากนั้นกด “ถัดไป”

รายละเอียดหน�าจอการขออนุมัติส�นเชื ่ออิ�มใจ

กด “ยืนยัน”
รายละเอียดการยินยอมในการเป�ดเผยข�อมูล

สามารถ Save เก็บไว�ในคลังภาพได�  
โดยกดเคร�่องหมาย               



ขั้นตอนการทำสัญญาหลังจากได�รับการอนุมัติ
ส�นเชื ่ออิ�มใจ ผ�าน MyMo

กด “ถัดไป” เพ�่อดำเนินการทำสัญญา
(จะต�องทำภายใน 7 วัน)

อ�านรายละเอียดสินเชื่อ
ที่คุณจะได�รับและกด “ถัดไป”

อ�านข�อกำหนดและเง�่อนไข กดเคร�่องหมายถูก
“ข�าพเจ�าอ�านและยอมรับเง�่อนไขของสัญญา”

และกด “ยอมรับ”

 กรอกรหัสผ�าน MyMo เพ�่อยืนยันสัญญาเง�นกู�
จากนั้น กด “ถัดไป”



ขั้นตอนการทำสัญญาหลังจากได�รับการอนุมัติ
ส�นเชื ่ออิ�มใจ ผ�าน MyMo

กรอกรหัส OTP และกด “ถัดไป”กด “ถัดไป” เพ�่อรับรหัส OTP แสดงผลการสมัครสินเชื่อสำเร็จ
กด “เสร็จสิ�น”โดยเง�นกู�จะโอนเข�าบัญชีภายใน 3 วัน



ไม�ได�รับอนุมัติสินเชื่อเนื่องจาก
ไม�ผ�านเกณฑ�ที่ธนาคารกำหนด
หากมีข�อสงสัยให�ติดต�อ 1143

อยู�ในระหว�างธนาคารพ�จารณาสินเชื่อ
ธนาคารจะแจ�งผลผ�าน MyMo  และ SMS 
ภายใน 3 วัน กรุณากลับเข�ามาที่เมนูนี้เพ�่อ

ดำเนินการต�อ

ได�รับการอนุมัติสินเชื่อ จากนั้น
กด “ถัดไป” เพ�่อดำเนินการทำสัญญา

(จะต�องทำภายใน 7 วัน)

สถานะการขออนุมัติส�นเชื ่ออิ�มใจ ผ�าน MyMo




