
 ຄູ່ ມື ການ ນໍາໃຊ້      

 ອິນ ເຕີ ເນັດ ແບັງ ຄີງ 

ວິ ທ ີ ການ ນາໍໃຊ້ທະ ນາ ຄານແບບ

ອອນ ໄລ  ກັບ ທ ລ ຝ  



 ສ າ ລ ະ ບ າ ນ

3   ພາກສະເໜີ  & ຂໍ້  ມູນ  ທົ່ວ  ໄປ

ຂັ້ນ  ຕອນ  ທໍາ  ອິດ  -  ການ  ເຄື່ອນ  ໄຫວ ,  ເຊື່ອມ  ຕ່ໍ  

 ຜູ້  ໃຊ້   ສໍາ  ລັບລາຍ  ບຸກ  ຄົນ  -   ຊື່ຫຼີ້ນ ,  ລະ  ຫັດ

1- ຄູ່  ມື  ການ  ນາໍ  ໃຊ້  ອີແບັງ  ຄີງ    

5

3  

 ຜູ້  ໃຊ້  ສໍາ  ລັບ  ລາຍ  ບຸກ  ຄົນ  -  ບັນ  ຊີ  ຂອງ  ຂ້ອຍ  (  ກະ  ແສ  ລາຍວ ັນ  & ຝາກ  ປະ  ຫ

ຍັດ)
4  

ຜູ້  ໃຊ້  ສໍາ  ລັບ  ລາຍ  ບຸກ  ຄົນ  -   ການ  ໂອນເງິນ  5  

ຜູ້  ໃຊ້  ສໍາ  ລັບ  ລາຍ  ບຸກ  ຄົນ  -  ອື່ນໆ6  

ຜູ້  ໃຊ້   ສໍາ  ລັບກຸ່ມ  ບໍ  ລິ  ສັດ- ຕົວ  ເລືອກສໍາລັບຜູ້ສ້າງ/ ຜູ້ກວດ  ສອບ7  

ຕັ້ງ  ຄ່າ  -   ແກ້ໄຂ  (ຊ ່ື ຜູ້  ໃຊ້ ,   ລະ  ຫັດ ,  ພາ  ສາ ,  ຕິດ  ຕ່ໍ)8  



 ຜູ້  ໃຊ້  ສາໍ  ລັບ  ລາຍ  ບຸກ  ຄົນ

 ພາກ ທ ີ1 

2 - ຄູ່  ມື  ການ  ນາໍ  ໃຊ້  ອີແບັງ  ຄີງ   



 ຈຸດ  ປະ  ສົງຂອງຄູ່  ມືນີ້

ພ າ ກ ສ ະ ເ ໜີ  

 ຍິນ  ດີ  ຕ້ອນ  ຮັບ  ທ່ານ  ເຂົ້າ  ສູ່   ຄູ່  ມື  ການ  ນໍາ  ໃຊ້  ອີແບັງ   ຄີງ  ຂອງ  BFL BRED Group!  

ການບ ໍ ລິ  ການ  ໆ  ທະ  ນາ  ຄານ  ແບບ  ອອນ  ໄລ  ນ໌ຂອງ  ພວກ  ເຮົາ  ສະ  ໜອງ  ໃຫ້   ເຕັ່ມ  ຮູບ  ແບບທາງ  ພາ  

ສາ  ອັງ  ກິດ ,  ຝ  ຣັ່ງ   ແລະ  ພ  າ  ສາ  ລາວ ,  ງ່າຍ  ໃນ  ການ  ນາໍ  ໃຊ້ ,  ການຕິດ  ຕັ້ງ   ແລະ  ໃຫ້  ທ່ານ  ໄດ້  

ດໍາເນີນ  ກິດ  ຈະ  ກໍາ  ຕ່າງໆ  ຂອງ  ທ່ານ  ໃນ  ແຕ່  ລະ  ວັນ  ຕາມ  ຄວາມ  ສະ  ດວກ  ຂອງ  ທ່ານ  ເອງ .    

ພ້ອມກັບ  BFL BRED Group ອີ  ແບັງ  ຄີງ  ທ່ານ  ສາ  ມາດກວດ  ສອບ  ປະ  ຫວັດ  ການ  ເຄື່ອນ  ໄຫວ  

ເງິນ  ໃນ  ບັນ  ຊີ  ຂອງ  ທ່ານ ,  ການ  ໂອນ  ເງິນ  ເຂັ້າ  ບັນ  ຊີ  ຂອງ  ທ່ານ  ຫຼື   ບັນ  ຊີທ່ີ   3   (ຢູ່  ໃນ   ສ  ປ  ປ  ລາວ

ຫຼື  ຕ່າງ  ປະ  ເທດ) ,  ແຕ່  ວ່າ  ຕ້  ອງປ່ຽນ  ລະ  ຫັດ  ຂອງ  ທ່ານໂດຍກ ົງເຊັ່ນ  ດຽວ  ກັນ  ແລະ  ຫຼາຍກວ່າ

ນ້ັນ  ອີກ .  

3 - ຄູ່  ມື  ການ  ນໍາ  ໃຊ້  ອີແບັງ  ຄີງ

ຈະ  ສະ  ໝັກ  ໄດ້  ແນວ  ໃດ  ?

 ຄູ່  ມືນ້ີ  ນາໍ  ສະ  ເໜີ  ສໍາ  ລັບ  ຜູ້  ໃຊ້  ຂໍ  ້ ມູນ  ໃນ  ວິ  

ທີ  ການ  ບໍ  ລິ  ຫານ   ຈັດ  ການ  ບັນ  ຊ ີ ຂອງ  ພວກ   

ເຂົ  າໃນ  ການ  ນໍາ  ໃຊ້ຊອບ  ແວ  ຣ໌  ອີແບັງ  ຄີງ  .

 ເຊີ່ງມ ັນ  ລ່ວມ  ທັງ  ການບໍ  ລິ  ການ :   ບັນ  ຊ ີ 

ຂອງ  ຂ້ອຍ  (ກະ  ແສ  ລາຍ  ວັນ  &  ຝາກ  ປະ  

ຫຍັດ) ,   ການ  ໂອນ ,  ເຄື່ອງ  ມື ,  ການ  ຕັ້ງ  ຄ່າ ,

 ແລະ  ບໍ  ລິ  ການ  ອື່ນໆ .   

 ນອກນີ້ຍັງ  ໄດ້  ນາໍ  ສະ  ເໜີ   ຜູ້  ໃຊ້  ສາໍ  ລັບກຸ່ມ  

ບໍ  ລິ  ສັດ    ວິ  ທີ  ການ  ບໍ  ລິ  ຫານ  ບັນ  ຊີ  ເງິນ  ຝາກ

ແລະ  ທາງເລືອກ  ສາໍລັບຜູ້ສ້າງ/ ຜູ້ກວດ  

ສອບ .

 ນ້ີ  ແມ່ນ  ວິ  ທີ  ການ  ສະ  ໝັກບໍ  ລິ  ການ  ອີ  ແບັງ

ຄີງ  ຂອງ  ພວກ  ເຮົາ :  

ຕື່ມ  ແບບ  ຟອມ  ສະ  ໝັກ  ໂດຍ  ກົງໄດ້  ທີ່  

ທຸກໆ  ໜ່ວຍ  ບໍ  ລິ  ການ  ຂອງ  ພວກ  ເຮົາ  

ໃນ  ທ່ົວ  ປະ  ເທດ

ສໍາ  ລັບ  ຂໍ້  ມູນ  ເພີ່ມ  ເ  ຕີ່ມ  ຕິດ  ຕໍ່  ຫາ  ພວກ  

ເຮົາ  ໂດຍ  ກົງ  ໂດຍ  ຜ່ານ  ຊ່ອງ  ທາງ  ສ່ື  

ສານ  ຂອງ  ພວກ  ເຮົາ :  ສູນ  ບໍ  ລິ  ການ ,  ອີ  

ເມວ ,  ໂຊ  ຊ່ຽວ  ມີ  ເດຍ  ຫຼື   ເວັບ  ໄຊ  ຂອງ  

ພວກ  ເຮົາ .



ຄວາມ ປອດ ໄພ  ມາດ ຕະ ຖານ ລະ ດບັ 
ສາ ກນົ  

   ອີແບັງ  ຄ້ີງ  BFL BRED Group ແມ່ນ  ຖືກ  ປົກ  ປ້ອງ  ໂດຍ  ມາດ  ຕະ  ຖານເທັກ  

ໂນ  ໂລ  ຊີ  ລະ  ດັບ  ສາ  ກົນ .    

 ຄວາມ  ປອດ  ໄພ  ແມ່ນ  ມີ  ຄວາມ  ຈາໍ  ເປັນ  ສໍາ  ລັບ  ພວກ  ເຮົາ ,  ນ້ີ  ເປັນ  ເຫດ  ຜົນທີ່  

ເປັນ  ຫຍັງ  ພວກ  ເຮົາ  ຈິ່ງ  ຈັດ  ຫາ   ຄວາມ  ປອດ  ໄພ  ເພີ່ມ  ເຕ່ີມ  ໃຫ້   ແກ່ທ່ານ ,   ລະ  

ຫັດ- ໜື່ງ  -ຄັ້ງ  (OTP)  ຈະ  ຖືກ  ສ່ົງ  ໄປ  ຫາ  ໂທ  ລະ  ສັບ  ຂອງ  ທ່ານ  ເພື່  ອຢືນ  ຢັນ  

ການ  ດໍາ  ເນີນ  ຄວາມ  ຖືກ  ຕ້ອງ .   ໃນ  ເມື່ອ  ທ່ານ  ລົງ  ທະ  ບຽນ  ທ່ານ  ຕ້ອງ  ໄດ້  ບອກ  

ໝາຍ  ເລກ  ໂທ  ລະ  ສັບ  ຂອງ  ທ່ານ ,  ແລະ  ໃນ  ກໍ  ລະ  ນີ  ມີ  ຫຍັງ  ປ່ຽນ  ແປງ    ກະ  ລຸ  

ນາ  ໂທ  ຫາ  ສຸນ  ບໍ  ລິ  ການ  ຂອງ  ພວກ  ເຮົາ  ຫຼື  ພະ  ນັກ  ງານ  ທີ່  ທ່ານ  ໄດ້  ປະ  ສານ  

ງານ  ນ ໍາ ເພື່ອ  ອັບ  ເດດ  ຂໍ້  ມູນ  ສ່ວນ  ຕົ  ວ  ຂອງ  ທ່ານ .  

ຕໍ່  ໄປ  ນ້ີ  ຄື່ເຄັດ  ລັບ  ແລະ  ເຕັກ  ນິກ  ເພື່ອ  ຊ່ວຍ  ທ່ານ  ປົກ  ປ້ອງ  ຕົວ  ທ່ານ  ເອງ  ໃນ  ຂະ  

ນະ  ທ່ີ  ໃຊ້  ອີແບັງ  ຄີງ  ຂອງ  BFL BRED: 

ຫຼີກ  ລ່ຽງ  ການ  ເຂົ້າ  ເຖີງ  ອີແບັງ  ຄີງ   ຂອງ  ທ່ານ   ຈາກ  ສະ  ຖານ  ທີ

ສາທາລະນະ  ຫຼື  ຈາກ  ການ  ແບ່ງ  ປັນ  ຂໍ້  ມູນ  ທາງຄອມ  ພີວ  ເຕີ  ຕ່າງ

ໆ    ເຊັ່ນ  ວ່າ  ຮ້ານ  ອິນ  ເຕີ  ເນັດ  

ກວດ  ສອບ  ວັນ  ທີ  ແລະ  ເວ  ລາຢ່າງປະ  ຈາໍ  ໃນ  ການ  ເຂົ້າ  ເຖີງ   ອີ

ແບັງ  ຄີງ  ຂອງ  ທ່ານ  ລ່າ  ສຸດ   ໃນ  ກໍ  ລະ  ນີ   ທ່ານ  ມີ  ຂໍ້  ສົງ  ໄສ  ບາ  ງ  ຢ່າ  ງ  ທ່ີ  

ບໍ່  ປົກກະ  ຕິ  ກະ  ລຸ  ນາ  ຕິດ  ຕໍ່  ຫາ  ພະ  ນັກ  ງານ  ທີ່  ທ່ານ   ໄດ້ປະ  ສານ  ງານ  

ນາໍ  

 ຢ່າ  ໃຊ້  ລະ  ຫັດ  ທີ່  ມີ  ບຸກ  ຄົນ  ອ່ືນ  ສາ  ມາດ  ຄາດ  ເດົາ  ໄດ້  ງ່າຍໆ  ແລະ   

ໃຫ້ປ່ຽນ  ລະ  ຫັດ  ຂອງ  ທ່ານ  ຢ່າງ  ເປັນ  ປະ  ຈາໍ

ໃຫ້  ໝັ້ນ  ໃຈ  ວ່າ  ທ່ານ  ໄດ້   ຮັບ  ການອັບ  ເດດ  ຂໍ້  ມູນ  ຂອງ  ທ່ານ   ໃນຕົວ

ເຄື່ອງ  ຂອງ  ທ່ານ  ຢ່າງ  ແທ້  ຈິງ  
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 ການ  ປະ  ຕິ  ບັດ  ການ  ທາໍ  ອິດ

1

 ການ  ເຊື່ອມ  ຕ ່ໍ ຜູ້  ໃຊ້

2

ຂ້ັນ ຕອນ ທາໍ ອິດ 

 ພາຍຫຼັງ  ລົງ  ທະບ  ຽນ  ເຂົ້  າ  ສູ່   ອີແບັງ  ຄີງ  ໃນ  

ສູນ  ບໍ  ລິ  ການ  ໃດ  ໜື່ງ  ຂອງ  ພວກ  ເຮົາ  

ແລ້ວ ,    One-Time-Password    (ລະ  ຫັດ-

ໜື່ງ-ຄັ້ງ)  ຈະ  ຖືກ  ສ່ົງ  ໂດຍ  ກົງ  ໄປ  ຫາ  ທ່ານ .     

ແລ້ວ   ເຂົ້າ  ສ ູ່    Login Name  ແລະ  ຄ ີຼກສູ່

continue  ເພື່  ອ  ປະ  ຕິ  ບັດ  ການ  ບັນ  ຊີ  ຂອງ  ທ່ານ .  

ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ ກັບພື້ນທ່ີສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃຫ້

ປ້ອນຊື່   ແລະ  ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ .  

ແລ້ວ  ຄຼີກ  ທ່ີ  Connection .

5 - ຄູ່  ມື  ການ  ນາໍ  ໃຊ້  ອີແບັງ  ຄີງ



ຕ້ອງ ເຮັດ ຫ ຍງັ ກອ່ນ ພາຍຫັຼງ ການ ປະ ຕ ິ
ບັດ ການ ທາໍ ອດິ ?

ຫຼັງ  ຈາກ  ທ່ານ  ລົງ  ທະບຽນ  ເປັນ  ທ່ີ  ຮຽບ  ຮ້ອຍ  ແລ້ວ   ການ  ເຊື່ອມ  ຕໍ່  ຄັ້ງ  ທໍາ  ອິດ  ກໍ

ຄື  ທ່ານ  ຈະ  ໄດ້  ເຂົ້  າ  ມາ  ເຫັນ  ໜ້າຫຼັກ  ຂອງ  ທ  ລ  ຝ  ອີແບັງ   ຄີ້ງ .    

 ແລ້ວ  ທ່ານ  ຈະ  ຖືກ  ຖາມ  ຫາກ  ທ່ານ  ຕ້ອງ  ການ  ທ່ີ  ຈະ  ຕ້ັງ  ຊື່ຫຼີ້ນ .  ມັນ  ເປັນ  

ຊື່  ປ້ອນ  ເພື່ອ  ເຂົ້າ  ໄປສູ່  ລະ  ບ ົບ  ຊື່ງ  ທ່ານ  ຈະ  ຕ້ອງ  ໄດ້  ປ້ອນ  ໃສ່  ໃນ  ແ  ຕ່

ລະ  ຄ້ັງ  ທ່ີ  ທ່ານ  ຕ້ອງ  ການ   ຈະ  ເຂົ້າສູ່  ອີແບັງ   ຄີ້ງ    ສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ .  

 ເພືອ່ ຄວາມ ປອດໄພ ເຫດ ຜນົທ່ີ 

ພວກ ເຮາົ ແນະ ນາໍ ໃຫ ້ທາ່ນ ໃສ ່ລະ 

ຫດັ ຕວົ ພມີ ໃຫຍ ່ແລະ/ ຫຼ ືຕວົ ເລກ 

ໃສ່ ຫາກ ທ່ານ ຕື ່ມ ໃສ່ ສາໍ ເລດັ ໃຫ້

ກົ ດ  ລະ ຫດັ ຂອງ ທາ່ນໃສ ່ແລະ ສໍາ 

ເລດັ ຂັ ້ນ ຕອນ. 

6 - ຄູ່  ມື  ການ  ນາໍ  ໃຊ້  ອີແບັງ  ຄີງ

1

2



 ຈະ   ກ  ວດເບີ່ງ  ບັນ  ຊີ  ຂອງ  ຂ້ອຍ  ໄດ້  
ແນວ  ໃດ  ?

1

2

ບັນ  ຊີ  ຂອງ  ຂ້ອຍ

ໜ້າຫຼັກຂອງ  BFL ໃຫ້  ທ່ານ  ໄດ້  ເບີ່ງ  ພາບ  ລວມ  ບັນ  ຊີ  ກະ  ແສ  ລາຍ  ວັນ  ຂອງ  ທ່ານ  ກັບ  ຍອດ  ເງິນທີ່

ຄົງ  ເຫຼືອ .      

ຢູ່  ເທ່ີງ  ສຸດ  ເບື້ອງ  ຊ້າຍ  ຂອງ  ໜ້ານີ້  ທ່ານ  ສາ  ມາດ  ເລືອກ  ເບີ່ງ  ແບບ  ງ່າຍໆກັບ  ບັນ  ຊີ  ກະ  ແສ  ລາຍ  ວັນ

ຫຼື  ບັນ  ຊີ  ຝາກ  ປະ  ຫຍັດ  ຂອງ  ທ່ານ ,  ໂດຍ  ການ  ຄຼີກ  ທີ  View My Account  or My Saving

Accounts 

ຄຼີກ  ເທິງ  ບັນ  ຊີ  ຂອງ  

ທ່ານ  ເພື່ອ  ເບີ່ງ  ລາຍ  

ລະ  ອ  ຽດ  ເພີ່ມ  ເຕີ່ມ

ບັນ  ຊີ  ຂອງ  ທ່ານ  

ຄຼີກ  ເທິງ  ບັນ  ຊີ  ກະ  

ແສ  ລາຍ  ວັນ  ຂອງ

ທ່ານ  ເພື່ອ  ເບີ່ງ  ລາຍ  

ລະ  ອ  ຽດ  ການ

ເຄື່ອນໄຫວ  ບັນ  ຊີ  

ຂອງ  ທ່ານ    

7 - ຄູ່  ມື  ການ  ນາໍ  ໃຊ້  ອີແບັງ  ຄີງ



 ລາຍ  ລະ  ອຽດ  ບັນ  ຊີ  ທະ  ນາ  ຄານ

2

ບັນ  ຊີ  ການ  ເຄື່ອນ  ໄຫວຍ້ອນຫຼັງ

3

 ພາຍຫຼັງ  ຄຼີກ  ເຂົ້າ  ທ່ີ  ເລກ  ບັນ  ຊີ ,  ໜ້າ  ເທີ່ງ  ຈະ  

ປະ  ກົດສະ  ແດງ  ເຖີງ  ຂໍ້  ມູ  ນ  ທ່ີ  ແຕກ  ຕ່າງ  ກັນ

ກ່ຽວ  ຂ້ອງ  ກັບ  ບັນ  ຊີ  ຂອງ  ທ່ານ ,   ເຊັ່ນ  ວ່າ  ເລກ  

ບັນ  ຊີ  ທ່ີ  ເປີດ  ສາໍ  ເລັດ  ແລ້ວ .

 ຢູ່  ດ້ານ  ເທີ່ງ  ເບື່ອງ  ຂວາ  ມື  ທ່ານ  ຈະ  ເຫັນ  ໜ້າ

BFL Bred Group  BIC Code ພາຍ  ໃນ ,

ຫຼື    ທີ່  ຮູ້  ຈັກ  ກັນ  ຄື່  SWIFT Code. 

 ເມື່ອ  ຄຼີກ  ທ່ີ  ບັນ  ຊີ  ກະ  ແສ  ລາຍ  ວັນ ,   ລາຍ  

ການ  ເຄ່ືອ  ນ  ໄຫ  ວ   ບັນ  ຊີ  ຂອງ  ທ່ານ  ຈະ  ປະ  

ກົດ  ຕົ  ວ  ຂື້ນ  ມາ ,   ກັບ  ທຸ  ລະ  ກໍາ  ຍ້ອນຫຼັງ  

ທັງ  ໝົດ     (ການ  ໃຊ້  ຈ່າຍ ,    ການໂອນ ,

ອ່ືນໆ . )  

8 -ຄູ່  ມື  ການ  ນາໍ  ໃຊ້  ອີແບັງ  ຄີງ

ບັ ນ  ຊີ  ຂ ອ ງ  ຂ້ ອ ຍ



ຈະ   ກ  ວດເບີ່ງ  ບັນ  ຊີ  ຂອງ  ຂ້ອຍ  ໄດ້  
ແນວ  ໃດ  ?

1

2

ບັນ  ຊີ  ເ ງິ ນ  ຝາກປະ  ຫ
ຍັດ  

ໃນ  ດ້ານ  ລຸ່ມ  ຂອງ  View My Accounts,  ໃຫ້  ຄຼີກ  ທ່ີ    My Savings ເພື່ອ  ເຂົ້າ  ຫາ  ບັນ  ຊີ  ເງິນ  ຝາ  

ກ  ປະ  ຫຍັດ   BFL ທີ່  ແຕກ  ຕ່າງ  ;  ແລ້ວ  ທ່ານ  ຈະ  ໄດ້  ເຫັນ  ພາບ  ລວມ  ສ  ະ  ຖາ  ນະ  ການ  ເຄື່ອນ  ໄຫວ  

ຂອງ  ທ່ານ .  

ໃນເວລາທ່ີຄຼີກໃສ່ບັນຊີສະເພາະ ,  ທ່ານ  ຈະ  ໄດ້  ເຂົ້າ  ໄປ  ສູ່ການ  ບັນ  ທືກ  ລວມ  ຂອງ   ການ  ຝາກ  ປະ  

ຫຍັດ   ໄດ້ ,  ປະກອບດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ,  ດອກເບ້ຍທ່ີສະສົມ  ແລະ  ຈໍານວນເງິນ

ຝາກສູງສຸດ .

9 - ຄູ່  ມື  ການ  ນໍາ  ໃຊ້  ອີແບັງ  ຄີງ



 ສ້າງ  ການ  ໂອນ  ເງິນ  ພຽວ  ຄ້ັງ  ດຽວ

1

2

ກ າ ນ  ໂ ອ ນ  ເ ງິ ນ  

ເພື່ອດໍາເນີນການໂອນໃຫ້ຄີຼກໃສ່  My Transfer  ຢູ່ເບື້ອງຊ້າຍທາງດ້ານເທິງຂອງຫນ້າ  BFL  

ອີແບັງ  ຄ້ີງ .  ຫຼັງຈາກນ້ັນທ່ານຈະສາມາດເລືອກລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ

ເຊັ່ນ :  ການ  ໂອນ  ຄັ້ງ  ດຽວ ,  ພາຍ  ໃນ  ທ້ອງ  ຖ ່ິນ  ຫຼື  ຕ່າງ  ປະ  ເທດ .  

4. ໃຫ້ຄລິກໃສ່

Validate ເພື່ອດໍາ

ເນີນການໂອນ  

1.  ຄິກເພື່ອເລືອກ

ບັນຊີ  debit  

2.  ຄິກເພື່ອເລືອກ

ບັນຊີ  credit  

3.  ເລືອກ  ຫຼື  ອິນ   ເຕີ

ຈາໍ  ນວນ  ເງິນທີ່  ໂອນ    

DO NOT FORGET 

ຫຼັງຈາກສໍາເລັດທຸກບ່ອນທີ່ຕ້ອງການ  ແລະ  ກວດສອບການປະຕິບັດງານແລ້ວ ,  ກະ  ລຸ  ນາເບິ່ງ

ຂັ້ນຕອນທີ  3:   ເພື່ອດໍາເນີນການ  ຢືນຢັນການໂອນຢູ່ຫນ້າ  12. 
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ສ້າງ  ຜູ້  ຮັບຜົນ  ປະ  ໂຫຍດ  ໃໝ່  

2

2

ກ າ ນ  ໂ ອ ນ  ເ ງິ ນ  

ເພື່ອສ້າງຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໃຫມ່ສໍາລັບການໂອນເງິນຂອງທ່ານ ,  ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີ

ຂໍ້ມູນທ່ີຖືກຕ້ອງຂອງຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ .  

ໃນ  ເວ  ລາ  ທ່ີ  ທ່ານ  ດໍາເນີນສາໍ  ເລັດຂັ້ນ  ຕອນ  ທັງ  ໝົດ  ທ່ານ  ສາ  ມາດ  ເກັບ  ຮັກ  ສາ  ຜູ້  ຮັບ  ຜົນ  ປະ  ໂຫຍ

ດ  ໃໝ່  ເພື່ອ  ໄດ້  ໃຊ້  ໃນ  ອະ  ນາ  ຄ ົ ດ .  ເພື່ອ  ເຮັດ  ແນວນ້ັນ ,   ໃຫ້ເລືອກ  ທີບ໊ອກ  Save as favorite .  

ກົດໃສ່ບັນຊີຜູ້ຮັບ

ອື່ນ  ແລະ  ເລືອກ

ເອົາຂໍ້ມູນທີ່

ຕ້ອງການ  

11 - ຄູ່  ມື  ການ  ນໍາ  ໃຊ້  ອີແບັງ  ຄີງ



ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ

ຂອງການໂອນເງິນ  

3

2

ກ າ ນ  ໂ ອ ນ  ເ ງິ ນ  

ເມື່ອທ່ານໄດ້ກວດສອບຂໍ້ມູນທັງຫມົດສໍາລັບການໂອນເງິນຂອງທ່ານ ,  ການຢືນຢັນການໂອນ

ຈະປາກົດຂຶ້ນ .  

ຫຼັງຈາກທ່ີສໍາເລັດທຸກ  ບ່ອນທ່ີຕ້ອງການແລ້ວ ,  a One-Time-Password (OTP) ຈະຖືກ

ສ່ົງໄປຫາໂທລະສັບຂອງທ່ານເພື່ອກວດສອບການປະຕິບັດງານ .  

ຫຼັງຈາກຢືນຢັນແລ້ວ ,  ຂໍ້ຄວາມຈະເຕືອນທ່ານໃຫ້ເຂົ້າລະຫັດ  OTP ຈາກໂທລະສັບຂອງ

ທ່ານ .  

ກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນການ

ໂອນກ່ອນສາໍ  ເລັດ  ຂັ້ນ  

ຕ່ອນ  

ອິນ  ເຕີ    OTP  ຫັຼງ  

ຈາກ  ການ  ຢືນ  ຢັນ  

12 - ຄູ່  ມື  ການ  ນາໍ  ໃຊ້  ອີແບັງ  ຄີງ



ສິ່ງ ທີ່ ທ ລ ຝ ຈໍາ ກັດ ໃນ ການ ໂອນ?

ໃຫ້  ຊາບ  ວ່າ  ຈາໍນວນເງິນທີ່ສາມາດໂອນແມ່ນຂື້ນ  ກັບ  ແພ໊ກ  ເກດທ່ີ  ທ່ານ  ລົງ  

ທະ  ບຽນ  ທ່ານ  ຈະ  ຖືກ  ຈ ໍາ ກັດ  ຕາມ  ຈາໍ  ນວນ  ທ່ີ  ທ່ານ  ໄດ້  ລົງ  ທະ  ບຽນ  ນາໍ  ໃຊ້  

ນ້ັນ .   

ຖ້າ  ທ່ານ  ຕ້ອງ  ການ  ຂໍ້  ມູນ  ເພີ່ມ  ເຕີ່ມສໍາລັບແພັກເກັດທີ່ ທ່ານລົງທະ  ບຽນ

ສາມາດ  ກະ  ລຸ  ນາ  ຕິດ  ຕໍ່  ຜູ້  ຈັດ  ການ  ປະ  ຊາ  ສໍາ  ພັນ  ລ ູກ  ຄ້າ  ຂອງ  ທ່ານ  ໂດຍ  ກົງ

ຫຼື  ສູນ  ບໍ  ລິ  ການ  ລູກ  ຄ້າ  ຂ  ອງ  ພວກ  ເຮົາ  ທ່ີ  contact@bfl.la,  ຫຼື    021 285

444. 
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ສ້າງ  ການ  ໂອນ  ຄ່ືນໃໝ່

1

2

ກ າ ນ  ໂ ອ ນ ເ ງິ ນ  

ຖ້າ  ທ່ານ  ຕ້ອງ  ການ  ທ່ີ  ຈະຟື້ນ  ຄື່ນ  ລະ  ບົບ  ການ  ດາໍ  ເນິນ  ການ  ໃຫ້  ແກ່  ຜູ້ຮັບ  ຜົນ  ປະ  ໂຫຍດ  ໂດຍ  ສະ  

ເພາະ  ທ່ານ  ສາ  ມາ  ດ  ຄີກ  ທີ  Recurring Transfer   ເທ່ີງ  ເບື້ອງ  ຊ້າຍ  ຂອງ  ໜ້າ  BFL ອີແບັງ  ຄີງ .    

4. ວາງ  ແຜນ  ການ  ໂອນ  

ເງິນ  ຂອງ  ທ່ານ  

ຕາມຄວາມເປັນຈິງ

ແລະເງື່ອນໄຂ  

1.   ຄຼີກ  ເພື່ອ  ເລືອກ  

ບັນ  ຊີ  debit  

2.  ຄຼີກ  ເພື່ອ  ເລືອກ  

ບັນ  ຊີ  credit  

3.  ຄຼີກ  ເພື່ອ  ເລືອກ  ຈາໍ  

ນວນ  ເງິນທີ່ໂອນ    

DO NOT FORGET 

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການສ້າງຜູ້ຮັບປະໂຫຍດໃຫມ່ໃຫ້ເບິ່ງຫນ້າ  11: ສ້າງຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ

ໃຫມ່ .  

ຫຼັງຈາກສໍາເລັດທຸ  ກ  ບ່ອນ  ຕາມທີ່ຕ້ອງການທັງຫມົດ  ກະລຸນາເບິ່ງຂະບວນການຄວາມປອດ

ໄພທ່ີ  ຄື່ ກັນກັບການໂອນ  ເງິນ  ຄັ້ງ  ດຽວ .  
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ສ້າງ  ການ  ໂອນ  ເງິນ  ລ  ະ  ຫວ່າງ  ປະ  ເທດ

1

2

ກ າ ນ  ໂ ອ ນ  ເ ງິ ນ  

ໃນ  ກໍ  ລະ  ນີ  ທ່ີ  ທ່ານ  ຕ້ອງ  ການ  ທີ່  ຈະ  ໂອນ  ເງິນ  ໄປ  ຕ່າງ  ປະ  ເທດ ,   ທ່ານ  ສາ  ມາດ  ເຮັດ  ໄດ້  ໂດຍ  ຜ່ານ  ອີແບັງ  

ຄີງ  BFL. ໃຫ້  ຄີກ  ທ່ີ   International Transferຢູ່ດ້ານເທິງສຸດຂອງຫນ້າສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານ .

4.  ຄູກ  ທີ່  Validate  ເພື່  ອ  

ດາໍເນີນການ  ໂອນ  

1.   ຄຼີກ  ເພື່ອ  ເລືອກ  

ບັນ  ຊີ  debit 

2.     ຄຼີກ  ເພື່ອ  ເລືອກ  

ບັນ  ຊີ  Credit 

3.  ເລືອກ  ເພື່ອ  ເຂົ້າ  ຫາ    

ຈາໍ  ນວນ  ເງິນ  ທີ່  ໂອນ    

DO NOT FORGET 

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການສ້າງຜູ້ຮັບປະໂຫຍດໃຫມ່ໃຫ້ເບິ່ງຫນ້າ  11: ສ້າງຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ

ໃຫມ່ .  

ຫຼັງຈາກສໍາເລັດທຸ  ກ  ບ່ອນ  ຕາມທີ່ຕ້ອງການທັງຫມົດກະ  ລຸ  ນາເບິ່ງຂະບວນການ  ຄວາມປອດ

ໄພທ່ີ  ຄື່ ກັນກັບການໂອນ  ເງິນ  ຄັ້ງ  ດຽວ .  

15 - ຄູ່  ມື  ການ  ນໍາ  ໃຊ້  ອີແບັງ  ຄີງ



ການແກ້ໄຂ  ຜູ້  ຮັບ  ຜົນ  ປະ  ໂຫຍດ  ໃໝ່  

1

ລາຍ  ການ  ເຄ່ືອ  ນ  ໄຫວ  ຂອງການໂອນ(STATEMENTS)

2

ກ າ ນ  ໂ ອ ນ  ເ ງິ ນ  

ເພື່ອແກ້ໄຂ  ຫຼື  ລຶບຜູ້  ຮັບຜົນ  ປະໂຫຍດທີ່ມີຢູ່ຂອງທ່ານ ,   ຄ ີຼກ  ທ່ີ  Manage My Beneficiaries

ຢູ່  ທາງ  ກ້ອງ  ຂອງ  ເມ  ນູ  My Transfer ຢູ່ເບື້ອງຊ້າຍຂອງຫນ້າສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານ .

ແກ້ໄຂຜູ້ຮັບປະໂ  ຫຍດ

ລຶບ  ອອກຜູ້ຮັບປະໂ  ຫຍດ

 ໂດຍ  ການ  ຄີຼກ  ທີ  Transfers

Statements   ແລ້ວ  ທ່ານ  ຈະ  

ສາໍ  ເລັດ  ການ  ເຂົ້າ  ເຖີງ  ປະ  ຫວັດ  

ການ  ເຄື່ອ  ນ  ໄຫວ  ບັນ  ຊີ  ຂອງ  

ທ່ານ .  

 ທ່ານ  ສາ  ມາດ  ກວດເບິ່ງ  ລາຍ  ລະ  

ອຽດ      ເຊັ່ນ  ວ່າ  ຈ ໍາ ນວນ  ຫຼື  ສະ  

ຖາ  ນະ   ໃນ  ການ  ໂອນ  ທີ່  ຜ່ານ  ມາ  

ຂອງ  ທ່ານ .  

16 -ຄູ່  ມື  ການ  ນາໍ  ໃຊ້  ອີແບັງ  ຄີງ



 ຜູ ້ໃຊ້ ສາໍ ລັບ ກຸມ່ ບໍ ລິ ສດັ  

ພ າກ 2 

17 - ຄູ່  ມື  ການ  ນໍາ  ໃຊ້  ອີແບັງ  ຄີງ



 ຜູ້  ສ້າງ   ບັນ  ຊີ  

 ຜູ້  ສ້າງ  & ຜູ້ກວດ  ສອບ    
ໜ້າ  ຕ່າງ :   ການ  ຊີ້  ແຈງ  

1

 ຜູ້ກວດ  ບັນ  ຊີ

3

 ຜູ້  ສ້າງ  ບັນ  ຊີ   ມີ  ຄວາມ  ສາ  ມາດ  ລິ  ເລີ່ມ  ດ້ານ  ທຸ  

ລະ  ກໍາ  ເຊັ່ນ  ວ່າ  ການ  ໂອນ  ທັງ  ພາຍ  ໃນ   ແລະ

ຕ່າງ  ປະ  ເທດ ,  ແຕ່  ບໍ່  ມ ີ ຄວາມ  ສາ  ມາດ  ໃນ

ການອະ  ນຸ  ຍາດ  ໄດ້ .     

 ເພື່ອ  ຮັບ  ປ  ະ  ກັນ  ລະ  ດັບ  ຄວາມ  ປອດ  ໄພ   ສຸງ  ສຸດ  ສໍາ  ລັບ  ບໍ  ລິ  ສັດ  ຂອງ  ທ່ານ  BFL BRED Group

ໄດ້  ຕັດ  ສິນ  ໃຈ  ດໍາ  ເນີນ  ການກວດ  ສອບ  ຢ່າງ  ລະ  ອຽດຫຼາຍ  ເທ່ືອ ,   ໂດຍ  ການຕິດ  ຕັ້ງ  ໜ້າ  ຕ່າງ  ລະ  

ຫວ່າງ  ຜູ້  ສ້າງ  ແລະ  ຜູ້ກ  ວດ  ສອບ .  

 ອີກ  ປະ   ການ  ໜື່ງ  ຜູ້ກວດ  ບັນ  ຊີ  ສາ  ມາດ  ທົບ  

ທວນ  ທຸ  ລະ  ກໍາ  ທັງ  ໝົດ  ທ່ີ  ຍັງ  ຄ້າງ  ຢູ່  ກ່ອນ  ຈະ  ໄດ້  

ຮັບ  ການ  ອະ  ນຸ  ມັດ .   ໃນ  ກໍ  ລະ  ນີ  ຫາກໄດ້  ເຈາະ  

ຈົງ  ເຖີງ  ສາຖາ  ນະ  ການ  ມັນ  ເປັ  ນ  ໄປ  ໄດ້  ທີ່  ຈະ  

ຂະ  ຫຍາຍ  ຕໍ່ໂດຍ  ຕ້ອງ  ໃຫ້  ຜູ້  ກວດ  ສອບ  ທີ່  

ສອງ  ອະ  ນຸ  ມັດ  ໃນ   

ທ ຸ ລະ  ກໍາ  ນັ້ນ  ກ່ອນ .  

ກຸ່ ມ  ບໍ  ລິ  ສັ ດ

18 -ຄູ່  ມື  ການ  ນາໍ  ໃຊ້  ອີແບັງ  ຄີງ



ກຸ່ມ ບໍ ລິ ສັດ

19 - ຄູ່  ມື  ການ  ນໍາ  ໃຊ້  ອີແບັງ  ຄີງ

 ຈະ  ເບີ່ງ  ບັນ  ຊີ  ຂອງ  ຂ້ອຍ  ໄດ້  ແນວ  ໃດ  

1

ຫນ້າຫຼັກຂອງ  BFL  ສະ  ແດງ  ໃຫ້  ທ່ານ   ໄດ ້ເບີ່ງ  ໂດຍ  ລວມໃນບັນຊີກະ  ແສ  ລາຍ  ວັນ  ຂອງທ່ານ

ແບບອັດຕະໂນມັດ .  

ຢູ່  ເບື້ອງ  ເທິງ  ດ້ານ  ຊ້າຍ  ຂອງ  ໜ້ານ້ີ  ທ່ານ  ສາ  ມາດ  ເລືອກເບີ່ງໄດ້  ແບບ  ງ່າຍໆ  ກັບ  ບັນ  ຊີ  ກະ  ແສ  

ລາຍ  ວັນ  ຂອງ  ທ່ານ  ຫຼື  ບັນ  ຊີ  ຝາກ  ປ  ະ  ຫຍັດ  ຂອງ  ທ່ານ ,  ໂດຍ  ການ  ຄີກ  ທ່ີີ  View My Account

ຫຼື  My Saving Accounts  

ຖ້າທ່ານເປັນຜູ້ມີສິດອະ  ນຸ  ຍາດ  ໃນບັນຊີທຸລະກິດ   ທ່ານ  ສາ  ມາດ  ເບີ່ງ  ໄດ້/ ເຮັດ  ທຸ  ລະ  ກໍາ  ໃນ   ບັນ  

ຊີບໍ  ລິ  ສັດຂອງ  ທ່ານ  ໂດຍ  ຜ່ານ  BFL ອີແບັງ  ຄີງ  ຂອງ  ທ່ານ  ໄດ້ .  

ຄິກ  ທີ່  account

number ເພື່ອ  ເບີ່ງ   

ລາຍ  ລະ  ອຽດ  ບັນ  ຊີ  

ຂອງ  ທ່ານ

 ຄີກ  ທີ  current

account ເພື່ອ  ເບີ່ງ  

ປະ  ຫວັດ  ການ  

ເຄື່ອນ  ໄຫວ  ບັນ  ຊີ  

ຂອງ  ທ່ານ  



ກຸ່ ມ  ບໍ  ລິ  ສັ ດ

20 - ຄູ່  ມື  ການ  ນາໍ  ໃຊ້  ອີແບັງ  ຄີງ

ການ  ກະ  ກຽມ  ການ  ໂອນ

2

2

 ເພື່ອ  ປະ  ຕິ  ບັດ  ການ  ໂອນ  ໃຫ້  ຄີກ  ທ່ີ  My Transfer  ຢູ່  ເທ່ິງ  ດ້ານ  ຊ້າຍ  ຂ  ອງ  ໜ້າ  BFL             ອີ  ແບັງ  

ຄ້ີງ .  ແລ້ວ  ທ່ານ  ສາ  ມາດ  ເລືອກ  ລະ  ຫວ່າງ  ການ  ປະ  ຕິ  ບັດ  ການ  ທ່ີ  ແຕກ  ຕ່າງ  ກັນ  ເຊັ່ນ  ວ່າ :   ການ  

ໂອນ  ຄ້ັງ  ດຽວ ,  ໃນ  ທ້ອງ  ຖ່ີນ  ຫຼື  ຕ່າງ  ປະ  ເທດ .  

4.  ຄີກ  Validate  

ເພື່  ອ  ປະ  ຕິ  ບັດ  ການ  

ໂອນ  

1.   ຄີກ  ເພື່ອ  ເລືອກ  

ບັນ  ຊີ  debit  

2.   ຄີກ  ເພຶ່ອ  ເລືອກ  

ບັນ  ຊີ  credit  

 ເລືອກ  ຫຼື  ເຂົ້າ  ສ ູ່ ຈາໍ  

ນວນ  ມູນ  ຄ່າ  ທີ່  ໂອ  ນ

ຢ່າ  ລືມ

 ໃນ  ກໍ  ລະ  ນີ   ທາງ  ເລືອກຂອງ  ຜູ້  ສ້າງ/  ຜູ້ກວດ  ສອບ  ໄດ້  ຖືກ  ປະ  ຕິ  ບັດ  ການ  ແລ້ວ ,   ການ  ໂອນ  ຈະ  ຢູ່  

ພາຍ  ໃຕ້ລາຍ  ຊື່ຂອງ  Transfer Order List ,   ລໍ  ຖ້າ  ເພື່  ອ  ຮັບ  ການຍອມ  ຮັບ .   

 ກະ  ລຸ  ນາ  ອ້າງ  ເຖີງ  Transfer Order Edit   ໃນ  ໜ້າ  xx.  



ກຸ່ ມ  ບໍ  ລິ  ສັ ດ

 ລາຍ  ການ  ການ  ສ່ັງ  ໂອນ

3

2

 ເພື່ອ  ເບີ່ງ  ຂໍ້  ມູນ  ທັງ  ໝົດ  ກ່ຽວ  ກັບການ  ໂອນ  ທີ່  ຜ່ານ  ມາ  ແລະ  ການ  ໂອ  ນ  ທີ່  ພວມ  ດໍາ  ເ  ນີນ  ການ  ຢູ່ຂອງ  

ບໍ  ລິ  ສັດທ່ານ  ໃຫ້  ຄິກ  ທ່ີ   ຊ່ອງ  ຂອ  ງ  Transfer Order List   ທ່ີ  ຢູ່  ເທ່ິງ  ສຸດ  ທາງ  ດ້ານ  ຊ້າຍ  ຂອງ  ໜ້າ

BFL  ອີ  ແບັງ  ຄີ້ງ .    

1. ເຂົ້າ  ສູ່  ການ  ໂອນ  

ຂໍ້  ມູນ  ແລະ  ສະ  ຖາ  

ນະ   

3.   ໜ້າ  ຕ່າງຜູ້ກວ  ດ  ສອບ  ຈະ  ສາ  ມາດປະ  

ກົດ  ຂື້ນ  ລວມ  ທັງ    ການ  ອະ  ນ ຸ ມັດ ,  ປະ  ຕິ  

ເສດ  ຫຼື  ລົບ  ການ  ໂອນ .    

2.   ໜ້າ  ຕ່າງ   ຜູ້ກວດ  ສອບ  ແມ່ນ  ຜູ້  ທີ່  ສາ  

ມາດ  ປ່ຽນ  ສາ  ຖາ  ນະຂອງ  ການ  ໂອນ  ທີ່  ຍັງ  

ຄົງ  ດ່ໍ  ເນິນ  ຢູ່ .

21 - ຄູ່  ມື  ການ  ນໍາ  ໃຊ້  ອີແບັງ  ຄີງ



ຜູ້  ສ້າງ  ບັນ  ຊີ  

1

ຜູ້ກວດ  ບັນ  ຊີ  

2

ຜູ້  ສ້າງ  ບັນ  ຊີ   ມີ  ຄວາມ  ສາ  ມາດ  ລິ  ເລີ່ມ  ດ້ານ  ທຸ  

ລະ  ກໍາ  ເຊັ່ນ  ວ່າ  ການ  ໂອນ  ທັງ  ພາຍ  ໃນ   ແລະ

ຕ່າງ  ປະ  ເທດ ,  ແຕ່  ບໍ່  ມ ີ ຄວາມ  ສາ  ມາດ  ເຊັ່ນ  

ອະ  ນຸ  ຍາດ  ໄດ້ .      

ຫຼັງ  ຈາກ  ທ່ີ  ທ່ານ  ໄດ້  ຄັດ  ເລືອກ  ໜື່ງ  ໃນ  ທາງ  ເລືອກທ່ີ  ໄດ້  ກ່າວ  ມາ  ນັ້ນ  ແລ້ວ ,  ດ້ານ  ເທິ່ງ  ຂອງ  ໜ້າ  

ຕ່າງ  ຈະ  ປະ  ກົດຂື້ນ  ໃນ  ໜ້າຈໍ  ຂ  ອງ  ທ່ານ  ແລະ  ຖາມ  ຫາ  ການ  ຢື່ນ  ຢັນ  ຂອງ  ທ່ານ .

 ອີກ  ປະ  ການ  ໜື່ງ  ຜູ້ກວດ  ບັນ  ຊີ  ສາ  ມາດ  ທົບ  

ທວນ  ທຸ  ລະ  ກໍາ  ທັງ  ໝົດ  ທ່ີ  ຍັງ  ຄ້າງ  ຢູ່  ກ່ອນ  ຈະ  

ໄດ້  ຮັບ  ການ  ອະ  ນຸ  ມັດ .   ໃນ  ກໍ  ລະ  ນີ  ຫາກໄດ້  

ເຈາະ  ຈົງ  ເຖີງ  ສາຖາ  ນະ  ການ       ມັນ  ເປັ  ນ  ໄປ  

ໄດ້  ທ່ີ  ຈະ  ຂະ  ຫຍາຍ  ຕໍ່ໂດຍ  ຕ້ອງ  ໃຫ້  ຜູ້  ກວດ  

ສອບ  ທ່ີ  ສອງ  ອະ  ນຸ  ມັດ  ໃນ  ທ ຸ ລະ  ກໍາ  ນັ້ນ  ກ່ອນ .  

ກຸ່ ມ  ບໍ  ລິ  ສັ ດ
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ການ  ປະ  ຕິ  ເສດ ,  ການ  ຂະ  ຫຍາຍ ,
ຫຼື  ອະ  ນຸ  ມັດ



 ເຄືອ່ງ ມ ື& ການ ຕ້ັງ ຄາ່ 

ພາກ ທີ 3 
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 ຕົວ  ຈໍາ  ລອງ

1

ເຄ ່ືອງ  ມື

ໃນອີ  ແບັງ  ຄີງ  ທ່ານ  ສາ  ມາດເຮັດ  ການ  ຈາໍ  ລອງເງິນ  ກູ້  ໂດຍ  ຜ່ານ  ຕົວ  ຈາໍ  ລອງ ,  ໂດຍ  ຂັ້ນ  ຕອນ  ງ່າຍ

ໆ  ດ່ັງ  ລຸ່ມ  ນີ້ :  

 ກະ  ລຸ  ນາ  ຮັບ  ຊາບ  ໄວ້  ວ່າ  ການ  ຈ ໍາ ລອງນີ້  ຂື້ນ  

ກັບ  ການ  ໃຫ້  ຂໍ້ມູນ  ຂອງ  ທ່ານ  ແລະ  ເປັນ  

ການຈັດ   ຫາຂໍ້  ມູນ  ຕາມ  ຈຸດ  ປະ  ສ່ົງ  ເທ່ົາ  ນັ້ນ .  

     

ແທ້ຈິງແລ້ວ ,  ມັນບໍ່ມີມູນຄ່າສັນຍາ  ແລະ  ກໍ່  

ບໍ່  ຖື  ວ່າ  ເປັນ  ການ  ພ ຸກ  ພັນ  ຂອງ  ທະ  ນາ  ຄານ  

ປ້ອນ  ເງື່ອນ  ໄຂ  ເງິນ  ກູ້

:  ຈາໍ  ນວນ  ມູນ  ຄ່າ/

ດອກ  ເບ້ຍ    

 ປ້ອນ  ໄລ  ຍະ  ເວ  ລາ  

ຂອງເງິນ  ກູ້    
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ການ ຕ້ັງ ຄ່າ
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ຕິດ  ຕ່ໍ  ທ  ລ  ຝ  

1

ການ  ປ່  ຽນ  ພາ  ສາ  

2

ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ຈັດການຄວາມ

ສໍາພັນສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານໂດຍ  ການ  

ຄີຼກ  ທີ່ປຸ້ມ  Contact Us    ຕັ້ງ  ຢູ່  ດ້ານ  ຂວາ  ມື  

ເທ່ິງ  ສຸດ  ຂອງ  ທຸກໆ  ໜ້າ  ອີ-ແບັງ  ຄ້ີງ  BFL. 

 ຖ້າ  ທ່າ  ນ  ຕ້ອງ  ການ  ທ່ີ  ຈ  ະ  ແກ້ໄຂ  ຂໍ້  ມູນ   ທ່ີ  ກ່ຽວ  ຂ້ອງ  ກັບ  ບັນ  ຊີ  ຂອງ  ທ່ານ   ກະ  ລຸ  ນາ  ໄປ  ທີ່   ລາຍ  ການ  

ການ  ຕັ້ງ  ຄ່າ  ເຊີ່ງ  ຢູ່  ທາງດ້ານ  ຊ້າຍ  ມື  ຂອງ  ຂໍ້  ມູນ  ສ່ວ  ນ  ຕົວ  ອີແບັງ  ຄີງ  ຂອງ  ທ່ານ .  

 ທ່ານສາມາດ  ຕັ້ງ  ຄ່າ  ອີແບັງ   ຄີງ  ສ່ວນ  

ຕົວ  ຂອງ  ທ່ານ  ທັງ  ພາ  ສາ  ລາວ ,  ອັງ  ກິດ

ແລະ  ຝ  ຣັ່ງ  ໂດຍ  ການ  ຄີຼກ  ທ່ີປຸ້ມ

Language Change .



ກ າ ນ  ຕ້ັ ງ  ຄ່ າ

ປ່ຽນ  ລະ  ຫັດ  ຂອງ  ທ່ານ  

3 

 ຕິດ  ຕ່ໍ   ລາຍ  ລະ  ອຽດ

4

 ທ່ານ  ສາ  ມາດ  ປ່ຽນ  ລະ  ຫັດ  ຂອງ  ທ່ານ  ໂດຍ  

ການ  ຄຼີກ  ທີ່  ຊ່ອງ  My Password    ທ່ີ  ຢູ່ລາຍ  

ການ  ຕັ້ງ  ຄ່າ  ທາງ  ດ້ານ  ຊ້າຍ  ມີ  ຂອງ  ອີແບັງ  ຄີງ

ທ  ລ  ຝ    

 ເພື່  ອ  ເຮັດ  ແນວນ້ັນ  ທ່ານ  ຕ້ອງ  ຮັກ  ສາ  ລະ  

ຫັດ  ເກ່ົາ  ຂອງ  ທ່ານ  ໄວ້  ເພື່ອ  ຢືນ  ຢັນ .  

ຂັ້ນ  ຕອນ  ສຸດ  ທ້າຍ  ທ່ານ  ກ່ໍ  ສາ  ມາດ  

ເຂົ້າ  ເຖີງ  ລາຍ  ລະ  ອຽດ  ການ  ຕິດ  ຕ ່ໍ 

ແລະ  ແກ້  ໄຂ  ອີ  ເມວ  ສ່ວນ   ຕົວ  ຂອງ  

ທ່ານ  ໄດ້ຢ ູ່ ໃນ  ຊ່ອງ  My Contact

Details .  
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 ທະ ນາ ຄານ  ລາວ-ຝ ຣັ່ງ  ຈາໍ ກັດ., ຖະ ໜົນ ລ້ານ ຊ້າງ -  ບ້ານ ຫັດ ສະ ດີ -  ເມືອງ ຈັນ ທະ ບູ ລີ ຕູ້ ປ.ນ 5720,  
ນະ ຄອນຫຼວງວຽງ ຈັນ,  ສ ປ ປ ລາວ. 

ໂທ: +865 (0) 21 285 444 - ແຟ໋ກ: +856 (0) 21 285 222 - ອີ ເມວ: contact@bfl.la - www.bfl.la 


