
กรุณาอัปเดต MyMo เปนเวอรชันลาสุดกอนทํารายการ



สนิเชื�อสร้างงาน สร้างอาชีพ ผา่น MyMo

รายละเอียดโครงการสินเชื่อสรางงาน สรางอาชีพ 

คุณสมบัติผูขอสินเช่ือ

เพื่อเปนเงินทุนเริ่มตนในการประกอบอาชีพ หรือเสริมสภาพคลองในการประกอบอาชีพ ซึ่งตองไมเปนการนําไป Refinance สินเชื่อเชาซื้อ

และบรรเทาความเดือดรอนในการประกอบอาชีพจากการไดรับผลกระทบการแพรระบาดของ COVID-19

1. มีสัญชาติไทย อายุไมตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ

2. มีถิ่นที่อยูอาศัย และ สถานประกอบการแนนอน

3. ไมเปนลูกจาง พนักงาน ผูบริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

4. เปนผูเริ่มประกอบอาชีพ/ผูประกอบการรายยอย/ผูประกอบการขนาดเล็ก/ผูขับขี่รถสาธารณะ ที่ผานการฝกอบรมจากหนวยงานภาครัฐ/

เอกชน ที่มีความนาเชื่อถือ หรือ มีประสบการณในการประกอบอาชีพดังกลาวมาแลว แบงเปน 3 กลุม ดังนี้

4.1 ผูเริ่มประกอบอาชีพ/ผูประกอบการรายยอย ประกอบดวย ผูที่ผานการอบรมอาชีพ "ชาง" ทุกประเภท เชน ชางปูน ชางแอร ชางไฟฟา ชาง

เชื่อม ชางซอมอุปกรณตาง ๆ ผูประกอบอาชีพเสริมสวย/ตัดผม เปนตน และ ผูที่ไมใชชาง เชน จําหนายสินคา online การดูแลผูสูงอายุ/ผู

ปวยติดเตียง การจัดดอกไม เปนตน โดยมีใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผานการอบรมจากหนวยงานรัฐ/เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตาม

ประเภทของอาชีพ

4.2 ผูขับขี่รถสาธารณะ ประกอบดวย ผูขับขี่รถแท็กซี่/รถตูสาธารณะ/รถรับจางขนสงสินคา โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ หรือเอกสาร

อื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ

4.3 ผูประกอบการขนาดเล็ก ประกอบดวย ผูประกอบการที่มีสถานที่จําหนาย หรือสถานที่ใหบริการ ที่แนนอน เชน รานคาปลีก รานคาสง โช

หวย แฟรนไชส รานนวดแผนไทย รานสปา อูซอมรถ เปนตน โดยมีทะเบียนพาณิชย ทะเบียนการคา สัญญาแฟรนไชส หรือเอกสารแสดง

ความเปนเจาของอื่นๆ

วัตถุประสงคการกู

อัตราดอกเบ้ีย

ระยะเวลาโครงการ

อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.99 ตอป (Effective Rate) ตลอดอายุสัญญากูเงิน

สูงสุดไมเกิน 5 ป (60 งวด) รวมกับระยะเวลาปลอดชําระเงินงวด (เงินตนและดอกเบี้ย) 6 งวดแรก

โดยเริ่มชําระตั้งแตงวดที่ 7 เปนตนไป จนกวาจะปดบัญชีหรือครบสัญญา

ระยะเวลาการชําระคืนเงินกู

ผูประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อผานธนาคารออมสิน โดยจะตองอนุมัติและจัดทํานิติกรรมสัญญาใหแลวเสร็จ

ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 หรือจนกวาวงเงินโครงการจะหมด 

สินเชื่อสรางานสรางอาชีพ ผาน MyMo วงเงินกูไมเกิน 50,000 บาทตอราย

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.gsb.or.th

วงเงินใหกู



กรุณาอัปเดต MyMo เปนเวอรชันลาสุดกอนทํารายการ

ลูกคาตองลงทะเบียนผาน www.gsb.or.th

เพื่อตรวจคุณสมับัติเบื้องตนกอน

หลังจากที่ไดรับ SMS / Push Notification

แจงผลการการพิจารณาเบื้องตน แลว

ลูกคาจึงจะเห็น เมนู / Banner 

เพื่อทํารายการสมัครสินเชื่อ



ขั�นตอนการสมคัร
สนิเชื�อสร้างงาน สร้างอาชีพ ผา่น MyMo

เขาสูเมนู สินเช่ือสรางงาน สรางอาชีพ

วิธีท่ี 2 กดท่ีบัญชี เลือก สินเช่ือสรางงาน สรางอาชีพ

เขาสูเมนู สินเช่ือสรางงาน สรางอาชีพ

วิธีท่ี 1  กดท่ี Banner สินเช่ือสรางงาน สรางอาชีพ

อานรายละเอียดของสินเช่ือ

กด "สมัคร"

อานรายละเอียดของสินเช่ือ

กด "สมัคร”

กรอกหมายเลขหลังบัตรประจําตัวประชาชน

กด "ถัดไป”

ME1-2345678-90



อานขอกําหนดและเง่ือนไข แลว

        ขาพเจายอมรับในเง่ือนไขสัญญา

และ กด "ยอมรับ"

กด “ยืนยันขอมูลถูกตอง”

เลือกวงเงินสินเช่ือท่ีตองการ

แลวกด "ถัดไป" 

ตรวจสอบรายละเอียดสินเช่ือ

แลวกด "ถัดไป"

ขั�นตอนการสมคัร
สนิเชื�อสร้างงาน สร้างอาชีพ ผา่น MyMo

ตรวจสอบขอมูลการสมัคร

แลวกด "ถัดไป”



กด “ยอมรับ” 

กด "ถัดไป" เพ่ือรับ OTP กรอก รหัส OTP และกด "ถัดไป"

ขั�นตอนการสมคัร
สนิเชื�อสร้างงาน สร้างอาชีพ ผา่น MyMo

อานรายละเอียดความยินยอม

แลวกด “ยินยอม” 



บันทึก e-consent  สําเร็จ

ระบบแสดงสถานะ  “อยูระหวางพิจารณา”

ขั�นตอนการสมคัร
สนิเชื�อสร้างงาน สร้างอาชีพ ผา่น MyMo

ตรวจสอบรายละเอียดความยินยอม

แลวกด “ยืนยัน” 



กรุณาอัปเดต MyMo เปนเวอรชันลาสุดกอนทํารายการ

เม่ือลูกคาย่ืนสมัครสินเช่ือแลว 

จะไดรับการแจงผลการพิจารณาสินเช่ือ

ผาน SMS / Push Notification ภายใน 3 วันทําการ

กรณี ผาน การอนุมัติสินเช่ือ

ตองกดสัญญาบน MyMo ภายใน 7 วัน

ท้ังน้ี เม่ือลูกคากดทําสัญญาเรียบรอยแลว 

เงินจะโอนเขาบัญชีภายใน 3 วันทําการ



ขั�นตอนการทําสญัญา
สนิเชื�อสร้างงาน สร้างอาชีพ ผา่น MyMo

เขาสูเมนู สินเช่ือสรางงาน สรางอาชีพ

วิธีท่ี 2 กดท่ีบัญชี เลือก สินเช่ือสรางงาน สรางอาชีพ

เขาสูเมนู สินเช่ือสรางงาน สรางอาชีพ

วิธีท่ี 1  กดท่ี Banner สินเช่ือสรางงาน สรางอาชีพ

อานรายละเอียดของสินเช่ือ

แลวกด "เขาสูเมนู”

กด "ถัดไป” อานรายละเอียดสินเช่ือท่ีไดอนุมัติ

กด "ถัดไป”



อานรายละเอียดสัญญาฯ

แลว เล่ือนลงมาใหครบ

หนาขอความ ขาพเจายอมรับในเง่ือนไขสัญญา

ใหทําเคร่ืองหมาย          และ กด "ยอมรับ"

ขั�นตอนการทําสญัญา
สนิเชื�อสร้างงาน สร้างอาชีพ ผา่น MyMo

กด "ถัดไป” เพ่ือขอรับ OTP กรอก รหัส OTP  และกด "ถัดไป” กด "เสร็จส้ิน”

ท้ังน้ี เงินจะโอนเขาบัญชีภายใน 3 วันทําการ

กรอกรหัสเขาใชงาน MyMo (Passcode)

แลวกด "ถัดไป” 




