
ວິ ທີ ການສ້າງບັນຊີ  
ເພ ື່ ອລົງທະບຽນທຸລະກິດຂອງທື່ ານກັບຫ້ອງການຂອງລັດຖະມົນຕີຂອງລັດ Minnesota, 
ທື່ ານຈະຕ້ອງສ້າງບັນຊີ ອອນໄລນ໌.

ກະລຸນາຮັບຊາບ: ແຕື່ ວັນທີື່  8 ເດ ອນທັນວາ 2014 ຕ້ອງມີ ບັນຊີ ອອນໄລນ໌ ເພ ື່ ອເຮັດການຍ ື່ ນທາງອອນໄລ
ນ໌ ໃຫ້ສໍ າເລັດ. ບັນຊີ ອອນໄລນ໌ໃດໆ ທີື່ ສ້າງຂ ້ ນກື່ ອນວັນທີ ນີ ້ ແມື່ ນບໍື່ ຖ ກຕ້ອງອີ ກຕໍື່ ໄປ. 
ບັນຊີ ອອນໄລນ໌ແມື່ ນພຽງແຕື່ ຊ ື່ ຜ ້ ໃຊ້ແລະລະຫັດຜື່ ານເພ ື່ ອເຮັດການຍ ື່ ນທາງອອນໄລນ໌ ໃຫ້ສໍ າເລັດ. ທື່ ານ
ອາດຈະນໍ າໃຊ້ບັນຊີ ອອນໄລນ໌ ຫນ ື່ ງບັນຊີ ເພ ື່ ອເຮັດການຍ ື່ ນ/ຄໍ າສັື່ ງໃຫ້ສໍ າເລັດ ໃນລະບົບທຸລະກິດແລະ Liens.

1. ການສ້າງບັນຊີ ອອນໄລນ໌ແມື່ ນຂະບວນການຫນ ື່ ງຄ້ັງ. ເພ ື່ ອສ້າງບັນຊີ ອອນໄລນ໌  ໃຫ້:

• ໄປທີື່  https://www.sos.state.mn.us ແລະຫ ັ ງຈາກນ້ັນໄປທີື່  Business Filings Online, ຈາກນ້ັນ
ຄລິ ກທີື່  Create an Account

• ໃສື່ ທີື່ ຢ ື່ ອີ ເມວຂອງທື່ ານໃນຊື່ ອງທີື່ ຢ ື່ ອີ ເມລ
• ສ້າງລະຫັດຜື່ ານທີື່ ທື່ ານສາມາດຈ ື່ ໄດ້. (ເບິື່ ງຂໍ ້ ກໍານົດການສ້າງລະຫັດຜື່ ານຂ້າງລຸື່ ມນີ ້ )

• ຄລິ ກທີື່ ກື່ ອງເພ ື່ ອຍອມຮັບຂໍ ້ ກໍານົດ ແລະເງ ື່ ອນໄຂ.

• ຄລິ ກ "ສ້າງບັນຊີ ອອນໄລນ໌" ("create online account")

ລະຫັດຜື່ ານຕ້ອງ:

• ມີຄວາມຍາວຢື່ າງໜ້ອຍ 8 ຕົວ
• ມີຕົວພິມໃຫຍື່ ຢື່ າງໜ້ອຍໜ ື່ ງຕົວ
• ມີຕົວພິມນ້ອຍຢື່ າງໜ້ອຍໜ ື່ ງຕົວ
• ລະຫັດຜື່ ານຕ້ອງມີຕົວເລກຢື່ າງໜ້ອຍໜ ື່ ງຕົວ

2. ລໍ ຖ້າອີ ເມລ໌ ຢ ນຢັນຈາກ business.services@state.mn.us (ລິ ້ ງໃຊ້ໄດ້ 24 ຊົື່ ວໂມງ).

ຖ້າທື່ ານບໍື່ ໄດ້ຮັບອີ ເມລພາຍໃນ 24 ຊົື່ ວໂມງ, ໃຫ້ກວດເບິື່ ງໂຟນເດີ  spam ຂອງທື່ ານ. ຖ້າຫາກວື່ າທື່ ານຍັງບໍື່ ໄດ້

ຮັບ, ໃຫ້ໂທຫາພວກເຮົ າທີື່ : 651-296-2803

3. ຂ້ັນຕໍື່ ໄປ, ຢ ນຢັນທີື່ ຢ ື່ ອີ ເມລຂອງທື່ ານ:

• ເມ ື່ ອທື່ ານໄດ້ຮັບອີ ເມລ, ໃຫ້ຄລິ ກທີື່ ລິ ້ ງພາຍໃນອີ ເມວ ຫ  ຄລິ ກຂວາໃສື່ ລິ ້ ງນ້ັນແລ້ວເລ ອກ 'open

hyperlink'.

• ນີ ້ ຈະພາທື່ ານໄປທີື່ ໜ້າຈໍ ທີື່ ທື່ ານສາມາດໃສື່ ທີື່ ຢ ື່ ອີ ເມລ ແລະລະຫັດຜື່ ານທີື່ ທື່ ານສ້າງຂ ້ ນໃນຂ້ັນຕອນທີ  1.

ຂ້ັນຕອນນີ ້ ບໍື່ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທື່ ານເຂົ ້ າສ ື່ ເວັບໄຊທ໌,

ມັນເປັນພຽງແຕື່ ການຢ ນຢັນວື່ າພວກເຮົ າມີອີ ເມລທີື່ ຖ ກຕ້ອງຂອງທື່ ານ.

https://www.sos.state.mn.us/


 

 

4. ເຂົ ້ າສ ື່ ລະບົບເວັບໄຊທ໌. 

ຕອນນີ ້ ທື່ ານສາມາດໃຊ້ອີ ເມລແລະລະຫັດຜື່ ານດຽວກັນເພ ື່ ອເຂ້ົາສ ື່ ລະບົບເວັບໄຊດັື່ ງກື່ າວ. 

 

ຫມາຍເຫດກື່ ຽວກັບການເຮັດທຸລະກໍາທາງດ້ານການເງິ ນຜື່ ານ USBank: 

ເວັບໄຊທ໌ USBank ຈະຮ້ອງຂໍ ID ຜ ້ ໃຊ້ແລະລະຫັດຜື່ ານ. ນີ ້ ບໍື່ ແມື່ ນຊ ື່ ຜ ້ ໃຊ້ແລະລະຫັດຜື່ ານດຽວກັນທີື່ ໃຊ້ກັບ
ເວັບໄຊທ໌ຂອງຫ້ອງການລັດຖະມົນຕີ  ແລະບໍື່ ໄດ້ກື່ ຽວຂ້ອງກັບບັນຊີ ທະນາຄານສື່ ວນບຸກຄົນ ຫ  ບັນຊີ ທະນາ
ຄານທຸລະກິດຂອງທື່ ານ. 

ເວັບໄຊທ໌ USBank ແມື່ ນມີເພ ື່ ອເຮັດການຈື່ າຍເງິ ນເອເລັກໂຕຣນິ ກຜື່ ານຫ້ອງການລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ສໍ າເລັດ. 
ບໍື່ ຕ້ອງໃຊ້ ID ຜ ້ ໃຊ້ແລະລະຫັດຜື່ ານໃນເວັບໄຊທ໌ USBank. ທື່ ານສາມາດຄລິ ກ 
“ຈື່ າຍໂດຍບໍື່ ມີ ການລົງທະບຽນ” (“Pay Without Registering”) 

ໄດ້ ເພ ື່ ອສ ບຕໍື່ ຈື່ າຍເງິ ນໂດຍບໍື່ ຕ້ອງເຂ້ົາສ ື່ ລະບົບ USBank. 

 

ການຊື່ ວຍເຫ  ອເລ ື່ ອງລະຫັດຜື່ ານ ແລະບັນຊີ  

 

ທື່ ານມີບັນຫາໃນການເຂ້ົາສ ື່ ລະບົບບັນຊີ ຂອງທື່ ານບໍ ? ນີ ້ ແມື່ ນບາງບັນຫາທົື່ ວໄປ: 

ບັນຫາ #1: ທື່ ານຄິ ດວື່ າທື່ ານສ້າງບັນຊີ ແລ້ວ, ແຕື່ ລະບົບບໍື່ ປື່ ອຍໃຫ້ທື່ ານເຂົ ້ າສ ື່ ລະບົບ. 

ນີ ້ ອາດຈະຫມາຍຄວາມວື່ າທື່ ານບໍື່ ເຄີ ຍໄດ້ຢ ນຢັນທີື່ ຢ ື່ ອີ ເມລຂອງທື່ ານ. 
ຫ ັ ງຈາກທີື່ ທື່ ານໃສື່ ທີື່ ຢ ື່ ອີ ເມລແລະລະຫັດຜື່ ານແລະກົດປຸື່ ມ "ສ້າງບັນຊີ " ("create account"), 

ທື່ ານຍັງຈໍ າເປັນຕ້ອງກວດອີ ເມລຂອງທື່ ານແລະຊອກຫາອີ ເມລທີື່ ຢ ນຢັນຈາກ 
business.services@state.mn.us. 

ເມ ື່ ອທື່ ານໄດ້ຮັບອີ ເມລນີ ້ , ທື່ ານຈະຕ້ອງຄລິ ກໃສື່ ລິ ງໃນອີ ເມວນ້ັນ 
ແລະມັນຈະນໍ າທື່ ານໄປຫາເວັບໄຊທ໌ທີື່ ທື່ ານຈະຢ ນຢັນທີື່ ຢ ື່ ອີ ເມລຂອງທື່ ານ. 
ເມ ື່ ອທື່ ານຢ ນຢັນອີ ເມລແລ້ວທື່ ານກໍື່ ສາມາດຄລິ ກໃສື່  "ເຂ້ົາສ ື່ ລະບົບ" (“Sign In”) 

ແລະເຂ້ົາສ ື່ ລະບົບເວັບໄຊທ໌. ຫ ັ ງຈາກນ້ັນທື່ ານຈະເຮັດການລົງທະບຽນໃຫ້ສໍ າເລັດ 
ໂດຍໃສື່ ຂໍ ້ ມ ນການຈັດສົື່ ງຂອງທື່ ານ. ເມ ື່ ອທື່ ານໄດ້ໃສື່ ຂໍ ້ ມ ນແລ້ວ ທີື່ ທື່ ານສາມາດຄລິ ກໃສື່  "ບັນທ ກ" 
(“Save”). 

ຖ້າທື່ ານຍັງບໍື່ 
ັ
ທັນໄດ້ຢ ນຢັນອີ ເມລຂອງທື່ ານພາຍໃນ 24 ຊົື່ ວໂມງ, ທື່ ານຈະຕ້ອງເລີື່ ມຕ້ົນໃຫມື່ ແລະຄລິ ກໃສື່  

https://mblsportal.sos.state.mn.us/Account/Register ເພ ື່ ອເລີື່ ມຕ້ົນຂະບວນການລົງທະບຽນອີ ກເທ ື່ ອຫນ ື່ ງ. 

 

ບັນຫາ #2: ລ ມລະຫັດຜື່ ານຂອງທື່ ານ. 

ຖ້າທື່ ານລ ມລະຫັດຜື່ ານຂອງທື່ ານ, ໃຫ້ຄລິ ກໃສື່ ເຂ້ົາສ ື່ ລະບົບ (Sign In). 

https://mblsportal.sos.state.mn.us/Account/Register


 

 

ໃຫ້ຄລິ ກໃສື່ ລິ ງ "ລ ມລະຫັດຜື່ ານ?" ("Forgot Password?"). 

ໃສື່ ທີື່ ຢ ື່ ອີ ເມລຂອງທື່ ານແລະຄລິ ກໃສື່ ປຸື່ ມ "ຮ້ອງຂໍການປື່ ຽນລະຫັດຜື່ ານ" ("Request Password Reset"). 

ລໍ ຖ້າອີ ເມວຢ ນຢັນຈາກ business.services@state.mn.us. 

ຖ້າຫາກວື່ າທື່ ານບໍື່ ໄດ້ເຂົ ້ າເຖິງລິ ງຕ້ັງລະຫັດຜື່ ານຄ ນໃຫມື່ ໃນອີ ເມລຂອງທື່ ານພາຍໃນ 24 ຊົື່ ວໂມງ, 

ທື່ ານຈະຕ້ອງໄດ້ເລີື່ ມຕ້ົນໃຫມື່ ແລະຄລິ ກໃສື່  'ລ ມລະຫັດຜື່ ານ?' (‘Forgot Password?’) ເພ ື່ ອເລີື່ ມ
ຕ້ົນຂະບວນການຕ້ັງລະຫັດຜື່ ານອີ ກເທ ື່ ອຫນ ື່ ງ. 

ບັນຫາ #3: ເມ ື່ ອພະຍາຍາມສ້າງບັນຊີ , ທື່ ານໄດ້ຮັບຂໍ ້ ຄວາມ 'ທີື່ ຢ ື່ ອີ ເມວບໍື່ ສາມາດໃຊ້ໄດ້' 

ນີ ້ ແມື່ ນການຊີ ້ ບອກວື່ າທີື່ ຢ ື່ ອີ ເມລຂອງທື່ ານມີຢ ື່ ໃນລະບົບຂອງພວກເຮົ າແລ້ວ. ທື່ ານ 
(ຫ  ຜ ້ ອ ື່ ນທີື່ ໃຊ້ທີື່ ຢ ື່ ອີ ເມລຂອງທື່ ານ) ໄດ້ສ້າງບັນຊີ ແລ້ວ. ຖ້າທື່ ານບໍື່ ຈ ື່  ຫ  ບໍື່ ຮ ້ ລະຫັດຜື່ ານຂອງບັນຊີ ນີ ້ , 

ທື່ ານຈະຕ້ອງຕ້ັງລະຫັດຜື່ ານໃໝື່ ໂດຍໃຊ້ຄໍ າແນະນໍ າຂ້ັນຕອນຂ້າງເທິງ. 

ບັນຫາ #4: ຖ້າທື່ ານໄດ້ຮັບຂໍ ້ ຄວາມ 'ທີື່ ຢ ື່ ອີ ເມລ ຫ  ລະຫັດຜື່ ານບໍື່ ຖ ກຕ້ອງ' 

ລອງພິມທີື່ ຢ ື່ ອີ ເມລແລະລະຫັດຜື່ ານຂອງທື່ ານໃສື່ ອີ ກຄ້ັງ. ທື່ ານຈ ື່ ສັນຍາລັກ “@” ບໍ ? 

ທີື່ ຢ ື່ ອີ ເມລຂອງທື່ ານຕ້ອງມີສັນຍາລັກ “@” ແລະຕ້ອງລົງທ້າຍດ້ວຍ .com, .org .net, ແລະອ ື່ ນໆ 
ຖ້າຂໍ ້ ຄວາມສະແດງຂໍ ້ ຜິດພາດຍັງສະແດງສ ບຕໍື່ , ທື່ ານສາມາດລອງສ້າງບັນຊີ ອອນໄລນ໌ໃໝື່ ໄດ້. 

ບັນຫາ #5: ຂ້ອຍຈະປື່ ຽນທີື່ ຢ ື່ ອີ ເມລໃນບັນຊີ ອອນໄລນ໌ຂອງຂ້ອຍໄດ້ແນວໃດ? 

ທີື່ ຢ ື່ ອີ ເມລບໍື່ ສາມາດປື່ ຽນແປງໄດ້. ຈະຕ້ອງສ້າງບັນຊີ ໃໝື່ ກັບທີື່ ຢ ື່ ອີ ເມລໃໝື່ . 
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