
ຄູມ່ກືານນາໍໃຊ້

JDB YES 

Mobile banking

ສາ້ງໂດຍ: ພະແນກໄອທີ
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ນິຍາມ
      ຜະລິດຕະພັນ JDB YES   ໝາຍເຖີງການ
ໃຫ� ບ� ລິ ການ ທາງການເງນິຜ�ານລະບົບຂອງ
ທະນາຄານຮ�ວມພັດທະນາເພື່ອຊ�ວຍ  ໃຫ� ລູກຄ�າ ມ ີ
ຄວາມ ສະດວກ ສະບາຍ ວ�ອງ ໄວ  ທັນໃຈ,  ໂດຍບ�່ 
ຈ�າ ເປັນ ຕ�ອງ ມາ ທີ່ທະນາຄານ ກ� ສາມາດ         ໂອນ ເງນິ ຫຼື 
ຊ�າລະຄ�າບ�ລິການຕ�າງໆໄດ� ເຊັ່ນ: ຊ�າລະຄ�າ
ບັດ Credit, ຄ�າ ໄຟຟ�າ  , ນ�້າ ປະປາ , ຄ�າ ໂທລະສບັ 
ແລະ ອື່ນໆ. ສາມາດ ກວດ ເບິງ່ ລາຍການ ເຄືອ່ນ ໄຫວ 
ບັນຊີ ຂອງ ຕົນເອງ ຜ�ານ ທາງ Internet, ມືຖື
ສະມາດໂຟນ   ໄດ� ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວ ໂມງ.
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ເນື້ອໃນ ແລະ ຈຸດປະສງົຂອງໂຄງການ

-ເພື່ອເປັນການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນໃໝ�ຂອງ
ທະນາຄານເພື່ອເປັນການສ�າງລາຍຮັບໃຫ�
ທະນາຄານຈາກການໃຫ�ບ�ລກິານເສມີ.

-ເພື່ອເປັນການອ�ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ�ແກ�ລູກ
ຄ�າສາມາດເຮັດທຸລະກ�າທາງການເງນິດວ�ຍຕວົເອງ
ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ.
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# ໂທລະສບັທ່ີສາມາດດາວໂຫຼດ JDB YES

ໄດ:້

-ແມນ່ iPhone 5s ຂຶນ້ໄປ ແລະເປັນ

ios 10.0.0 ຂຶນ້ໄປ.

- Android v4.4 ຂຶນ້ໄປ.

# User 1 ສາມາດລງົທະບຽນນາໍ

ໃຊໄ້ດ້ 3 ອປຸະກອນ.







ໝາຍເຫດ:  ສາໍລບັລກູຄາ້ທ່ີປ່ຽນກຸມ່ເປັນ

VIP ຕອ້ງໃຊ້ 3G-4G ເທ່ົານ ັນ້ໃນການໂອນ

ເງນິ, ຖາ້ໃຊ້ Wi-Fi ຈະສາມາດໂອນເງນິໄດ້

ແບບກຸມ່ Online ເທ່ົານ ັນ້.ເພາະຖາ້ໃຊ້

Wi-Fi ລະບບົຈະຈາໍກດັວງົເງນິໃນການໂອນ

ເພ່ືອຄວາມປອດໄພ.
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1.ຂ ັນ້ຕອນການລງົທະບຽນ ໜາ້8

2.ຂ ັນ້ຕອນການເຂ້ົາສູລ່ະບບົ ໜາ້11

3.ຂ ັນ້ຕອນການເບິ່ ງລາຍການເຄື່ ອນໄຫວບນັຊີ

ໜາ້12

4.ຂ ັນ້ຕອນການໂອນເງນິພາຍໃນບນັຊຕີນົເອງ

ໜາ້13

5.ຂ ັນ້ຕອນການໂອນເງນິຫາບນັຊຜີູອ້ື່ ນພາຍໃນ

ທະນາຄານ ໜາ້15
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6.ຂ ັນ້ຕອນການຊາໍລະບນິໂທລະຄມົມະນາຄມົ

ໜາ້17

7.ຂ ັນ້ຕອນການຊາໍລະບນິ(ນ ໍາ້ປະປາ) ໜາ້19

8.ຂ ັນ້ຕອນການເຕມີເງນິ ໜາ້21

9.ຂ ັນ້ຕອນການໂອນເງນິຜາ່ນ ໝາຍເລກໂທລະສບັ

(P2P) ໜາ້23

10.ຂ ັນ້ຕອນການທວງໜ້ີ(Pay me) ໜາ້25
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11.ຂ ັນ້ຕອນການຊາໍລະບດັເຄຣດດິ ໜາ້26

12.ຂ ັນ້ຕອນການຈດັການບນັຊີ ໜາ້28

13.ຂ ັນ້ຕອນການຈດັການບດັ ໜາ້29

14.ຂ ັນ້ຕອນການລອ໋ກບດັ ໜາ້31

15.ຂ ັນ້ຕອນການປດົລອ໋ກບດັ ໜາ້33

16.ຂ ັນ້ຕອນການຈດັການອປຸະກອນ ໜາ້35

17.ຂ ັນ້ຕອນການເປີດການເຂ້ົາສູລ່ະບບົໂດຍການ

ສະແກນລາຍນິວ້ມ ື ໜາ້37
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18.ຂ ັນ້ຕອນການປ່ຽນພາສາ ໜາ້40

19.ຂ ັນ້ຕອນການປ່ຽນບນັຊຜີູໃ້ຊງ້ານ

(Swap User) ໜາ້42

20.ຂ ັນ້ຕອນການ Reset PIN ໜາ້45

21.ການຊາໍລະສນິຄາ້ດວ້ຍQRCode ໜາ້49

22.ການເບິ່ ງລາຍການເຄື່ ອນໄຫວບນັຊສີນິເຊື່ ອ
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1.ຂ ັນ້ຕອນການລງົທະບຽນ
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2.ຂ ັນ້ຕອນການເຂ້ົາສູລ່ະບບົ
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3.ຂ ັນ້ຕອນການເບິ່ ງລາຍການ
ເຄື່ ອນໄຫວບນັຊີ
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4.ຂ ັນ້ຕອນການໂອນເງນິພາຍໃນ
ບນັຊຕີນົເອງ.
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5.ຂ ັນ້ຕອນການໂອນເງນິຫາບນັຊີ
ຜູອ້ື່ ນພາຍໃນທະນາຄານ.
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6.ຂ ັນ້ຕອນການຊາໍລະບນິໂທລະ
ຄມົມະນາຄມົ.
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7.ຂ ັນ້ຕອນການຊາໍລະບນິ(ນ ໍາ້ປະປາ)
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8.ຂ ັນ້ຕອນການເຕມີເງນິ
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9.ຂ ັນ້ຕອນການໂອນເງນິຜາ່ນ
ໝາຍເລກໂທລະສບັ(P2P)
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ໝາຍເຫດ: 

ບນັຊປີາຍທາງ(ຜູຮ້ບັເງນິ) ຈະໄດຮ້ບັເງນິຕາມ

ທ່ີເບໂີທຜກູກບັບນັຊສີະກນຸເງນິທ່ີລງົທະບຽນ

ນາໍໃຊ້ JDB YES.

ຕວົຢາ່ງ: ຕ ົນ້ທາງໂອນສະກນຸເງນິໂດລາຫາ

ປາຍທາງ,ບນັຊປີາຍທາງລງົທະບຽນໃຊບ້ນັຊີ

ກບີຜກູກບັເບໂີທ ເງນິທ່ີໂອນເຂ້ົາຈະເປັນກບີ.
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ການໂອນເງນິ P2P ສາມາດໂອນ

ໄດຄ້:ື

LAK – LAK

THB – LAK

USD - LAK
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10.ຂ ັນ້ຕອນການທວງໜ້ີ
(Pay me)
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11.ຂ ັນ້ຕອນການຊາໍລະບດັເຄຣດດິ
(Card Repayment)
# ຕອ້ງປດົລອ໋ກບດັ ຈຶ່ງຈະຊາໍລະໄດ້
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12.ຂ ັນ້ຕອນການຈດັການບນັຊີ
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13.ຂ ັນ້ຕອນການຈດັການບດັ

34
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14.ຂ ັນ້ຕອນການລອ໋ກບດັ

36
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15.ຂ ັນ້ຕອນການປດົລອ໋ກບດັ

38
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16.ຂ ັນ້ຕອນການຈດັການອປຸະກອນ

40



41



17.ຂ ັນ້ຕອນການເປີດການເຂ້ົາສູ່
ລະບບົໂດຍການສະແກນລາຍນິວ້ມ.ື
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18.ຂ ັນ້ຕອນການປ່ຽນພາສາ

44
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19.ຂ ັນ້ຕອນການປ່ຽນບນັຊຜີູໃ້ຊ້
ງານ(Swap User)

46
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20.ຂ ັນ້ຕອນການ Reset PIN
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21.ຊາໍລະຄາ່ສນິຄາ້ດວ້ຍQR Code
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ໝາຍເຫດ:
-ການຊ�າລະຄ�າສິນຄ�າແມ�ນສາມາດຊ�າລະໃດ�ຄ:ື

LAK – LAK
THB – THB
USD – USD
THB – LAK
USD – LAK
-ຍອດຊ�າລະສະສມົບ�່ເກີນ 5,000,000 ກີບພາຍໃນ
ເດືອນບ�ເ່ສຍຄ�າທ�ານຽມ.
-ຍອດຊ�າລະສະສມົເກີນ 5,000,000 ກີບພາຍໃນເດອືນເສຍຄ�າ
ທ�ານຽມຄັງ້ລະ 2,000 ກີບ.
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22.ການເບິ່ ງລາຍການເຄື່ ອນໄຫວບນັຊີ
ສນິເຊື່ ອ
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ທ່ີຢູຄູ່ມ່ຢືູໃ່ນ App JDB YES
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ບນັຫາທ່ີພບົ ແລະວທີິແກ້



1.ກລໍະນລີກູຄາ້ລງົທະບຽນບ່ໍສາໍເລັດ ເກນີ

3 ຄ ັງ້ ອປຸະກອນຂອງລກູຄາ້ຖກືລອ໋ກ.

ວທີິແກຄ້:ື

ລກູຄາ້ຕອ້ງເຂ້ົາມາທະນາຄານຂຽນຟອມໃສ່

ລະຫດັ 6 ຕວົເລກ ແລວ້ໃຫ້ IT ປດົລອ໋ກ

ໃຫ.້ ຫືຼໃຫລ້ກູຄາ້ລໍຖາ້ 24ຊ ົ່ວໂມງ ມນັຈະ

ປດົລອ໋ກເອງ.





2.ກລໍະນລີກູຄາ້ໃສລ່ະຫດັ OTPຜິດ ເກນີ 3 

ຄ ັງ້ ອປຸະກອນຂອງລກູຄາ້ຖກືລອ໋ກ 5 ນາທີ.ຫືຼ

ລອ໋ກເລີຍ

ວທີິແກຄ້:ື

ລກູຄາ້ຕອ້ງລໍຖາ້ 5 ນາທີ ແລວ້ ອປຸະກອນຈະ

unlock ເອງ. ຫືຼ ຕອ້ງເຂ້ົາມາທະນາຄານ

ຂຽນຟອມປດົລອ໋ກ ແລະຕດິຕ່ໍຫາ IT





3.ກລໍະນລີງົທະບຽນບ່ໍສາໍເລັດ ແລວ້ມ ີ

ແຈງ້ເຕອືນວາ່ ໃສລ່ະຫດັ PIN ຜິດເກນີ 3 

ຄ ັງ້ແລວ້ ບດັຖກືລອ໋ກ.

ວທີິແກຄ້:ື

ລກູຄາ້ຕອ້ງໂທມາ Call center ແລວ້

ບອກເລກບດັເພ່ືອໃຫທ້າງ Call center

clear Card no.ໃຫ.້





4.ກລໍະນລີກູຄາ້ໃສລ່ະຫດັ PIN ເຂ້ົາ

ສູລ່ະບບົຜິດ 3 ຄ ັງ້, ອປຸະກອນຈະ

ຖກືລອ໋ກ 5 ນາທີ, ແລວ້ມນັຈະ

ປດົລອ໋ກເອງ. 





5.ກລໍະນລີກູຄາ້ໃສລ່ະຫດັ PIN ເຂ້ົາສູ່

ລະບບົຜິດ ຫຼາຍຄ ັງ້,ຫືຼ User ບ່ໍໄດເ້ຂ້ົາໃຊ້

ດນົ, User ຈະຖກືລອ໋ກ, 

ວທີິແກ:້

ລກູຄາ້ຕອ້ງເຂ້ົາມາທະນາຄານປະກອບ

ແບບຟອມ ແລະໃຫ້ ITເປັນຜູປ້ດົລອ໋ກ

ໃຫ.້







6.ກລໍະນີ ຫນາ້ຈສໍະແດງວາ່ Card is exist 

in card  memo…. ໃນເວລາທ່ີລງົທະບຽນ

ນາໍໃຊ້App 

ວທີິແກ:້

ແມນ່ໃຫຕ້ດິຕ່ໍພະແນກສນູບດັເພ່ືອແກໄ້ຂ

( ຕວົຢາ່ງຕາມຮບູລຸມ່ນີ້ )





7.ກລໍະນລີກູຄາ້ມ ີ ມຖືື 2 ຫນວ່ຍ,

ລງົທະບຽນເລກບນັຊດີຽວກນັ ແຕເ່ບໂີທ

ຕາ່ງກນັເຊ່ັນ: 55555555 ,22222222

ລກູຄາ້ໃຊເ້ບຫຼີກັ 5 ເປັນໂຕຫຼກັ,ເມ ື່ອມ ີ

ການໂອນເງນິ P2P ຫືຼ pay me ມນັຈະ

ເອົາເບໂີທຫຼກັ 5 ເປັນເບຜີກູກບັບນັຊ.ີ



8.ກລໍະນລີກູຄາ້ມ ີ ມຖືື 2 ຫນວ່ຍ,

ລງົທະບຽນເລກບນັຊດີຽວກນັ ແຕເ່ບໂີທ

ຕາ່ງກນັເຊ່ັນ: 55555555,22222222.

ລກູຄາ້ໃຊເ້ບຫຼີກັ 5 ເປັນໂຕຫຼກັ,ເມ ື່ອລກູ

ຄາ້ລຶບແອັບຢູຫ່ນວ່ຍມຖືຫຼືກັທ່ີເປັນເບຫຼີກັ

5 ມນັຈະຖາມລກູຄາ້ໃນຫນວ່ຍເບຫຼີກັ 2 

ວາ່ທາ່ນຈະໃຊເ້ບຫຼີກັ 2 ເປັນເບຫຼີກັບ່ໍ.





9.ກລໍະນລີກູຄາ້ໃຊເ້ບີ 55555555 ໃນການ

ລງົທະບຽນນາໍໃຊ.້ ແລວ້ມຄີນົເອົາເບນີີໄ້ປ

ລງົທະບຽນນາໍໃຊຢູ້ມ່ຖືຫືນວ່ຍອື່ ນ (ໂດຍທ່ີ

ເລກບນັຊທ່ີີໃຊໃ້ນການລງົທະບຽນຕາ່ງກນັ)

ລະບບົມນັຈະຕດັຫນວ່ຍຫຼກັທ່ີເຄຍີລງົທະບຽນ

ກອ່ນອອກ,ແລວ້ໃຫລ້ງົທະບຽນໃຫມ່.



10.ກລໍະນບີນັຊຫຼີກັທ່ີລກູຄາ້ໃຊລ້ງົທະບຽນຖກື

ປິດ,ແລະໃນບດັນ ັນ້ຜກູກບັຫຼາຍບນັຊີ ເມ ື່ອລກູ

ຄາ້ Login ເຂ້ົາລະບບົ,ຈະມຂໍີຄ້ວາມແຈງ້

ເຕອືນໃຫລ້ກູຄາ້ເລືອກບນັຊໃີຫມ່ເປັນບນັຊີ

ຫຼກັ.





11.ກລໍະນບີນັຊຫຼີກັທ່ີລກູຄາ້ໃຊລ້ງົທະບຽນຖກື

ປິດ,ແລະໃນບດັນ ັນ້ມບີນັຊດີຽວ ເມ ື່ອລກູຄາ້

Login ເຂ້ົາລະບບົ,ຈະມຂໍີຄ້ວາມແຈງ້ເຕອືນ

ແບບຮບູລຸມ່ນີ.້

- ເມ ື່ອລກູຄາ້ໃຊບ້ນັຊທ່ີີຖກືປິດ ລງົທະບຽນນາໍ

ໃຊ,້ລະບບົຈະແຈງ້ຂໍຄ້ວາມວາ່ຂໍມ້ນູບ່ໍ

ຖກືຕອ້ງ.ຖາ້ໃສເ່ກນີ 3ຄ ັງ້ລະບບົຈະລອ໋ກ

Device ລກູຄາ້.





12. ກລໍະນີ ຂໍຄ້ວາມສະແດງ GPS Disable

ວທີິແກຄ້:ື ເຂ້ົາໄປຕ ັງ້ຄາ່ແລວ້ເປີດໃຫໂ້ທລະສບັໃຊ້

Share Location.ເພາະລະບບົ Mobile 

banking ຈະໃຊ້Location ເພ່ືອກວດສອບ

ຕາໍແຫນງ່ຜູໃ້ຊ້



ບອ່ນເກບັເອກະສານ:Intranet

http://172.21.27.18/jdbdoc/log_main.php/

Mobile  banking



ບອ່ນເກບັຟອມ:Intranet

http://172.21.27.18/jdbdoc/log_main.
php/ແບບຟອມຕາ່ງໆ
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