
ວິ ທີ ການເລີີ່ ມຕ ົ້ ນທຸລະກິດໃນ MINNESOTA 
ການເລີີ່ ມຕ ົ້ ນທຸລະກິດໃນ Minnesota ປະກອບດົ້ ວຍສາມຂ ົ້ ນຕອນ: 

1. ຂຽນແຜນທຸລະກິດ. 
2. ເລື ອກປະເພດທຸລະກິດ. 
3. ລ ງທະບຽນທຸລະກິດຂອງທີ່ ານ. 

ຂ ົ້ ນຕອນເຫ  ີ່ ານີ ົ້ ແມີ່ ນໄດົ້ ອະທິບາຍໃນລາຍລະອຽດເພີີ່ ມເຕີມຂົ້ າງລຸີ່ ມນີ ົ້ . 
ເມືີ່ ອເລີີ່ ມຕ ົ້ ນທຸລະກິດໃຫມີ່ ຫ ື ອ ງບໍີ່ ຫວ ງຜ ນກໍາໄລໃຫມີ່ , ມີຫ າຍການຕ ດສິ ນໃຈສໍ າຄ ນທີີ່ ຕົ້ ອງເຮ ດ. 
ຄໍ າອະທິບາຍຕໍີ່ ໄປນີ ົ້ ຖືກອອກແບບມາເພືີ່ ອຊີ່ ວຍທີ່ ານໃນຂະບວນການຕ ດສິ ນໃຈນີ ົ້ . 

ລິ ງໄປຫນົ້ າອື ີ່ ນໆ ແມີ່ ນສະຫນອງໃຫົ້ ພຽງແຕີ່ ເພື ີ່ ອຄວາມສະດວກຂອງລູກຄົ້ າຂອງພວກເຮ າເທ ີ່ ານ ົ້ ນ. 
ຫົ້ ອງການຂອງລ ດບໍ ີ່ ຮ ບປະກ ນຄວາມຖື ກຕົ້ ອງຫ ື ຄວາມເຫມາະສ ມຂອງເນື ົ້ ອຫາໃນເວ ບໄຊທ໌ພາຍນອ
ກໃດໆ. 
ຂ ົ້ ນຕອນທີ  1: ຂຽນແຜນທຸລະກິດ. 

ມີຫ າຍຊ ບພະຍາກອນທີີ່ ມີຢູີ່ ເພືີ່ ອຊີ່ ວຍທີ່ ານໃນຂ ົ້ ນຕອນການວາງແຜນເບື ົ້ ອງຕ ົ້ ນເພືີ່ ອເລີີ່ ມຕ ົ້ ນທຸ
ລະກິດ ຫ ື ອ ງການທີີ່ ບໍີ່ ຫວ ງຜ ນກໍາໄລ. ຢູີ່ ທີີ່ ນີ ົ້ ທີ່ ານສາມາດເຮ ດໄດົ້ ດົ້ ວຍຂະບວນການນີ ົ້ . 
http://mn.gov/deed/business/starting-business  

ຂ ົ້ ນຕອນທີ  2: ເລື ອກປະເພດທຸລະກິດ. 

ນີ ົ້ ແມີ່ ນພາບລວມສ ົ້ ນໆ ຂອງທຸລະກິດທີີ່ ມີຢູີ່ ໃນລ ດມິນນີ ໂຊຕາ. 
https://www.sos.state.mn.us/business-liens/start-a-business/types-of-minnesota-

businesses/ ທີ່ ານອາດຈະຕົ້ ອງປຶ ກສາກ ບທະນາຍຄວາມ, ນ ກບ ນຊີ , 

ຫ ື ກ ບຫນຶີ່ ງໃນຂໍ ົ້ ອມູນທີີ່ ລະບຸໄວົ້ ຂົ້ າງເທິງກີ່ ອນທີີ່ ຈະຕ ດສິ ນໃຈກີ່ ຽວກ ບປະເພດຂອງທຸລະກິດທີີ່ ຈະເລີີ່

ມຕ ົ້ ນ. 

ຂ ົ້ ນຕອນທີ  3: ລ ງທະບຽນ (ຍືີ່ ນເລືີ່ ອງ) ທຸລະກິດຂອງທີ່ ານໃນເວ ບໄຊທ໌ນີ ົ້ , 

ດົ້ ວຍຕ ນເອງຫ ື ທາງໄປສະນີ . 
ເບິີ່ ງວິ ທີ ການລ ງທະບຽນທຸລະກິດຂອງທີ່ ານຂົ້ າງລຸີ່ ມນີ ົ້ ສໍ າລ ບຂໍ ົ້ ມູນເພີີ່ ມເຕີມ. 

ເພືີ່ ອລ ງທະບຽນດົ້ ວຍຕ ນເອງຫ ື ທາງໄປສະນີ , ໃຫົ້ ປະກອບເອກະສານທີີ່ ຈໍ າເປ ນ. 
ເບິີ່ ງແບບຟອມການຍືີ່ ນທ ີ່ ວໄປໄດົ້ ທີີ່ : https://www.sos.state.mn.us/business-liens/business-

forms-fees/general-business-filing-forms/ 

ໝາຍເຫດ: 
ການລ ງທະບຽນທຸລະກິດຂອງທີ່ ານກ ບຫົ້ ອງການຂອງພວກເຮ າບໍ ີ່ ໄດົ້ ໃຫົ້ ໝາຍເລກປະຈໍ າຕ ວຜູົ້ ເສ
ຍພາສີ . 

ຕິດຕໍີ່  http://www.revenue.state.mn.us/Pages/default.aspx 
ເພືີ່ ອຂໍ ໝາຍເລກປະຈໍ າຕ ວຜູົ້ ເສຍພາສີ ຂອງລ ດ. 

ໄປທີີ່  IRS ສໍ າລ ບໝາຍເລກປະຈໍ າຕ ວຜູົ້ ເສຍພາສີ ຂອງລ ດຖະບານກາງ. 

http://www.revenue.state.mn.us/Pages/default.aspx
http://mn.gov/deed/business/starting-business
https://www.sos.state.mn.us/business-liens/start-a-business/types-of-minnesota-businesses/
https://www.sos.state.mn.us/business-liens/start-a-business/types-of-minnesota-businesses/
https://www.sos.state.mn.us/business-liens/business-forms-fees/general-business-filing-forms/
https://www.sos.state.mn.us/business-liens/business-forms-fees/general-business-filing-forms/


ອາດມີໃບອະນຸຍາດ ແລະປະກ ນໄພປະເພດອືີ່ ນທີີ່ ທີ່ ານຕົ້ ອງມີໃນການເຮ ດທຸລະກິດຂອງທີ່ ານ. 
ເບິີ່ ງພາກຂໍ ົ້ ມູນທຸລະກິດສໍ າລ ບຂໍ ົ້ ມູນເພີີ່ ມເຕີມ. 

ວິ ທີ ການລ ງທະບຽນທຸລະກິດຂອງທີ່ ານ 
ກີ່ ອນທີີ່ ຈະລ ງທະບຽນທຸລະກິດຂອງທີ່ ານ ທີ່ ານຈະຕົ້ ອງໄດົ້ ຕ ດສິ ນໃຈກີ່ ຽວກ ບໂຄງສົ້ າງທຸລະກິດຂອງທີ່ ານ 
(ເປ ນເຈ ົ້ າຂອງຜູົ້ ດຽວ (Sole Proprietorship), ບໍ ລິ ສ ດ, ແລະອືີ່ ນໆ). 
ເບິີ່ ງພາກວິ ທີ ການເລີີ່ ມຕ ົ້ ນທຸລະກິດຂົ້ າງເທິງສໍາລ ບຂໍົ້ ມູນເພີີ່ ມເຕີ ມ. 

ຂ ົ້ ນຕອນທີ  1: ສົ້ າງບ ນຊີ ອອນໄລນ໌ກ ບພວກເຮ າແລະເຂ ົ້ າສູີ່ ລະບ ບຫ ື ເຂ ົ້ າສູີ່ ລະບ ບບ ນຊີ ອອນໄລນ໌ທີີ່  
https://mblsportal.sos.state.mn.us/Account/Register. 

ຂ ົ້ ນຕອນທີ  2: ໄປທີີ່  
https://mblsportal.sos.state.mn.us/Business/Search ແລະຄລິ ກໃສີ່ ປະເພດທຸລະກິດທີີ່ ທີ່ ານ
ຕົ້ ອງການ. 

ຂ ົ້ ນຕອນທີ  3: ຕອບຄໍ າຖາມກີ່ ຽວກ ບສະຖານະບໍີ່ ຫວ ງຜ ນກໍາໄລແລະສະຖານະວິ ຊາຊີ ບ. 

ຂ ົ້ ນຕອນທີ  4: ກວດສອບຊືີ່ ທີີ່ ທີ່ ານຕົ້ ອງການຕ ົ້ ງໃຫົ້ ທຸລະກິດຂອງທີ່ ານວີ່ າມີຢູີ່ ຫ ື ບໍ . ເພືີ່ ອກວດສອບ, 

ພິມຊືີ່ ທີີ່ ທີ່ ານຕົ້ ອງການໃສີ່ ໃນປີ່ ອງຊອກຫາ. ຫມາຍເຫດ: ທີ່ ານບໍີ່ ຈໍ າເປ ນຕົ້ ອງພິມປະເພດທຸລະກິດຂອງ
ທີ່ ານ (LLC, Corporation, ແລະອືີ່ ນໆ) ຕອນທົ້ າຍທີີ່ ສຸດ, ໃຊົ້ ເມນູເລືີ່ ອນລ ງເພືີ່ ອເລື ອກເອ າວິ ທີ ການທີີ່ ທີ່ ານ
ຕົ້ ອງການໃຫົ້ ສະແດງປະເພດທຸລະກິດຕໍີ່ ທົ້ າຍຊືີ່ ທຸລະກິດຂອງທີ່ ານ. 

• ບໍີ່ ອະນຸຍາດໃຫົ້ ໃຊົ້ ຄໍ າວີ່ າ “ທະນາຄານ” ຫ ື  “ທຮ ສຕ໌” 
ເວ ົ້ ນເສຍແຕີ່ ຈະໃຊົ້ ໃນທາງທີີ່ ບໍີ່ ໝາຍເຖິງສະຖາບ ນການເງິ ນ. 

• ຊືີ່ ທີີ່ ມີຄໍ າວີ່ າ "ປະກ ນໄພ" ຍ ງຕົ້ ອງປະກອບມີຄໍ າ "ຕ ວແທນ", "ໂບຮກເກີົ້ ", "ນາຍຫນົ້ າ" ຫ ື  
"ການບໍ ລິ ການ" 
ຫ ື ຄໍ າແປງອືີ່ ນທີີ່ ຄົ້ າຍຄື ກ ນເພືີ່ ອຊີ ົ້ ບອກວີ່ າທຸລະກິດນີ ົ້ ບໍີ່ ໄດົ້ ມີສີ່ ວນຮີ່ ວມໃນການຄຸົ້ ມຄອງປະກ ນໄພ. 

• ທະນາຄານ ແລະ ບໍ ລິ ສ ດປະກ ນໄພບໍີ່ ຕົ້ ອງຍືີ່ ນຕໍີ່ ຫົ້ ອງການລ ດທະມ ນຕີຂອງລ ດ. ຕົ້ ອງຍືີ່ ນກ ບ 
http://mn.gov/commerce/ ແທນ. 

ຂ ົ້ ນຕອນທີ  5: ໃຫົ້ ຂໍ ົ້ ມູນທີີ່ ຈໍ າເປ ນສໍາລ ບທຸລະກິດຂອງທີ່ ານ. 

ໝາຍເຫດ: ທີ່ ານອາດຈະຕົ້ ອງອ ບໂຫລດເອກະສານ pdf ໃນການຍືີ່ ນເອກະສານ ຫ ື  
ທີ່ ານອາດຕົ້ ອງຮີ່ າງເອກະສານການຍືີ່ ນຂອງທີ່ ານເອງ ຖົ້ າບໍີ່ ມີແບບຟອມໃຫົ້ ໃຊົ້ ໄດົ້ . ເມືີ່ ອທີ່ ານໄດົ້ ຍືີ່ ນເອກະ
ສານສໍ າເລ ດ, ຫ  ງຈາກນ ົ້ ນ ໃຫົ້ ເຊຟໄວົ້ ໃນຄອມພິວເຕີ ຂອງທີ່ ານເປ ນໄຟລ໌  pdf ກີ່ ອນທີີ່ ຈະອ ບໂຫລດ. 
ມ ນເປ ນສິີ່ ງສໍາຄ ນທີີ່ ຕົ້ ອງແຈົ້ ງໃຫົ້ ຊາບວີ່ າໄຟລ໌ ຕົ້ ອງມີຂະຫນາດຫນົ້ ອຍກວີ່ າ 2 megabytes. ຊືີ່ ໄຟລ໌ ຕົ້ ອງມີ 
10 ຕ ວອ ກສອນ ຫ ື ໜົ້ ອຍກວີ່ າ ແລະບໍີ່ ມີເຄືີ່ ອງໝາຍວ ກຕອນ, ຍະຫວີ່ າງ ຫ ື ຕ ວອ ກສອນພິເສດ. 
ຖົ້ າແບບຟອມ PDF ບໍີ່ ສາມາດໃຊົ້ ໄດົ້ ສໍ າລ ບປະເພດການຍືີ່ ນຂອງທີ່ ານ, 

ທີ່ ານອາດຈະອ ບໂຫລດເອກະສານທີີ່ ທີ່ ານໄດົ້ ສົ້ າງໂດຍກ ງເພືີ່ ອຍືີ່ ນໃນຮູບແບບ pdf. 

ກະລຸນາສ ງເກດຊືີ່ ທີີ່ ພິມຢູີ່ ລຸີ່ ມສຸດຂອງແບບຟອມ, ໃນພືົ້ ນທີີ່ ປ ກກະຕິສໍ າລ ບເຊ ນ, 

ຕາມທີີ່ ກ ດຫມາຍກໍານ ດໄວົ້ ເລືີ່ ອງລາຍເຊ ນ. 

https://mblsportal.sos.state.mn.us/Business/Search
http://mn.gov/commerce/
https://mblsportal.sos.state.mn.us/Account/Register


ຂ ົ້ ນຕອນທີ  6: ທີ່ ານຈະມີໂອກາດກວດເບິີ່ ງເອກະສານໃນຕອນທົ້ າຍຂອງຂະບວນການ. ຫ  ງຈາກທີີ່ ທີ່ ານໄດົ້
ກວດສອບການຍືີ່ ນ ທີ່ ານສາມາດຄລິ ກໃສີ່  "ສ ີ່ ງ" (“Submit”). ຫ  ງຈາກນ ົ້ ນ, ທີ່ ານຈະໄດົ້ ຮ ບເລກຄໍ າສ ີ່ ງ 
(Order Number) ສະເພາະສໍ າລ ບການຍືີ່ ນຂອງທີ່ ານ. ບ ນທຶ ກເລກຄໍ າສ ີ່ ງນີ ົ້ ກີ່ ອນທີີ່ ຈະເຮ ດສື ບຕໍີ່ . 
ຫ  ງຈາກນ ົ້ ນ, ໃຫົ້ ຄລິ ກໃສີ່ ປຸີ່ ມ "ເຮ ດສື ບຕໍີ່ ຊໍ າລະເງິ ນ" (“Continue to Make Payment”). 

ເມືີ່ ອຢູີ່ ໃນຫນົ້ າທະນາຄານສະຫະລ ດ (US Bank) ທີ່ ານຈະມີທາງເລື ອກໃນການຕ ົ້ ງຄີ່ າບ ນຊີ  e-service 

ກ ບທະນາຄານສະຫະລ ດ. ບ ນຊີ  e-service 

ຂອງທະນາຄານສະຫະລ ດຈະເກ ບຮ ກສາຂໍ ົ້ ມູນບ ດເຄຣດິ ດຂອງທີ່ ານເພືີ່ ອເຮ ດທຸລະກໍາໃນອະນາຄ ດ 

ທີ່ ານສາມາດຂົ້ າມຜີ່ ານການລ ງທະບຽນບໍ ລິ ການທະນາຄານສະຫະລ ດໄດົ້ ໂດຍການຄລິ ກໃສີ່  "ຈີ່ າຍໂດຍ
ບໍີ່ ຕົ້ ອງລ ງທະບຽນ" ("pay without registering"). 
ນີ ົ້ ອະນຸຍາດໃຫົ້ ທີ່ ານດໍ າເນີ ນການຈີ່ າຍເງິ ນຄ ົ້ ງດຽວດົ້ ວຍບ ດເຄຣດິ ດຂອງທີ່ ານ. 

ຂ ົ້ ນຕອນທີ  7: ຫ  ງຈາກທີີ່ ທີ່ ານໄດົ້ ຊໍ າລະເງິ ນສໍ າເລ ດ ທີ່ ານຈະໄດົ້ ຮ ບຫນົ້ າຢື ນຢ ນພົ້ ອມກ ບຕ ວເລກການຢື ນ
ຢ ນການຊໍ າລະເງິ ນ. ພິມຫນົ້ າຢື ນຢ ນຫ ື ບ ນທຶ ກຫມາຍເລກຢື ນຢ ນນີ ົ້ ໄວົ້ . 
ທີ່ ານຈະໄດົ້ ຮ ບອີ ເມລຈາກຫົ້ ອງການຂອງພວກເຮ າເມືີ່ ອການດໍ າເນີ ນເອກະສານທີີ່ ທີ່ ານຍືີ່ ນ 
ແລະໄດົ້ ອີ ເມວສໍ າລ ບການຈີ່ າຍເງິ ນຈາກທະນາຄານສະຫະລ ດເຊ ີ່ ນດຽວກ ນ. 

ຂ ົ້ ນຕອນທີ  8: 

ເມືີ່ ອທີ່ ານໄດົ້ ຮ ບອີ ເມລຈາກຫົ້ ອງການຂອງພວກເຮ າທີີ່ ການຍືີ່ ນວີ່ າໄດົ້ ດໍ າເນີ ນການເອກະສານທີີ່ ທີ່ ານຍືີ່ ນແລົ້ ວ, 

ທີ່ ານສາມາດເປີ ດອີ ເມລແລະຈະມີລິ ງທີີ່ ທີ່ ານສາມາດຄລິ ກໃສີ່ ທີີ່ ຈະນໍ າທີ່ ານໄປຫາເວ ບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮ າທີີ່ ທີ່  
ານສາມາດດາວນ໌ໂຫລດສໍ າເນ າການຍືີ່ ນໄດົ້ . 

ໝາຍເຫດ: ການຍືີ່ ນທ ງໝ ດຈະຖືກເກ ບໄວົ້ ໃນປະຫວ ດທຸລະກ າຂອງທີ່ ານເປ ນເວລາ 90 ມືົ້ . 
ທີ່ ານສາມາດເຂ ົ້ າເຖິງປະຫວ ດທຸລະກໍາໄດົ້ ໂດຍເຂ ົ້ າສູີ່ ລະບ ບບ ນຊີ ອອນໄລນ໌ຂອງທີ່ ານໃນເວ ບໄຊທ໌ຂອງພວກເ 
ຮ າ ແລະຫ  ງຈາກນ ົ້ ນໃຫົ້ ຄລິ ກໃສີ່ ປະຫວ ດທຸລະກໍາ (Transaction History). ເມືີ່ ອທີ່ ານຢູີ່ ໃນຫນົ້ າປະຫວ ດ 
ທີ່ ານສາມາດຄລິ ກໃສີ່ ເລກຄໍ າສ ີ່ ງຢູີ່ ເບື ົ້ ອງຂວາແລະມ ນຈະໃຫົ້ ທີ່ ານມີທາງເລື ອກໃນການດາວໂຫລດເອກະສານ. 

 

ວິ ທີ ຕໍີ່ ອາຍຸຫ ື ແກົ້ ໄຂການຍືີ່ ນທຸລະກິດຂອງທີ່ ານ 
ແຈົ້ ງໃຫົ້ ຊາບ: ເຈ ົ້ າຂອງບໍ ລິ ສ ດປະເພດຮ ບຜິດຊອບຢີ່ າງຈໍ າກ ດກີ່ ອນປີ  2015 ໃນລ ດມິນເນໂຊຕາ: 
ການປີ່ ຽນແປງກ ດໝາຍທີີ່ ຈະມາເຖິງຈະສ ີ່ ງຜ ນກະທ ບຕໍີ່ ທຸລະກິດຂອງທີ່ ານ. 

ເບິີ່ ງ https://www.sos.state.mn.us/business-liens/business-help/upcoming-llc-law-

change/ ສໍ າລ ບລາຍລະອຽດ. 

  

https://www.sos.state.mn.us/business-liens/business-help/upcoming-llc-law-change/
https://www.sos.state.mn.us/business-liens/business-help/upcoming-llc-law-change/


ການຕໍີ່ ອາຍຸທຸລະກິດປະຈໍ າປີ : 

ຖົ້ າທີ່ ານຍືີ່ ນເອກະສານໃບຮ ບຮອງຊືີ່ ສ ມມຸດຕິ, ທຸລະກິດປະເພດບໍ ລິ ສ ດ Minnesota, 

ທຸລະກິດຕີ່ າງຊາດ (Foreign Business) ຫ ື  ບໍ ລິ ສ ດບໍີ່ ຫວ ງຜ ນກໍາໄລ (Non-Profit Corporation), ຫ ື  
ສະຫະກອນ (Cooperative), ບໍ ລິ ສ ດຮ ບຜິດຊອບຈໍ າກ ດ (Limited Liability Company), 
ຫຸົ້ ນສີ່ ວນຄວາມຮ ບຜິດຊອບຈໍ າກ ດ (Limited Liability Partnership) ຫ ື  ຫຸົ້ ນສີ່ ວນຈ າກ ດ (Limited 

Partnership), ທີ່ ານຕົ້ ອງຍືີ່ ນຕໍີ່ ອາຍຸປະຈໍ າປີ ທຸກໆ ປີ ປະຕິທິນ 
ຫ  ງຈາກການທີ່ ານຍືີ່ ນຕ ົ້ ນສະບ ບຂອງຫົ້ ອງການລ ດຖະມ ນຕີຂອງລ ດ. 
ຖົ້ າທີ່ ານບໍີ່ ຍືີ່ ນການຕໍີ່ ອາຍຸປະຈໍ າປີ ຂອງທີ່ ານ ນິ ຕິບຸກຄ ນຂອງທີ່ ານຈະເປ ນນິ ຕິບຸກຄ ນ 
“ຖືກຍຸບເລີ ກແລົ້ ວຕາມກ ດໝາຍ” (ລ ດ Minnesota ບໍີ່ ຮ ບຮູົ້ ວີ່ າມີຢູີ່ ໃນລ ດອີ ກຕໍີ່ ໄປ). 
ຖົ້ ານິຕິບຸກຄ ນຂອງທີ່ ານຖືກຍຸບເລີ ກແລົ້ ວຕາມກ ດໝາຍ, 
ທີ່ ານສາມາດຈະເອ າຊືີ່ ກ ບຄື ນມາໃຊົ້ ໃຫມີ່ ໄດົ້  (ຕາບໃດທີີ່ ຍ ງມີຊືີ່ ຢູີ່ ) 
ໂດຍຍືີ່ ນຕໍີ່ ອາຍຸໃນປີ ປ ດຈຸບ ນແລະຈີ່ າຍຄີ່ າທໍານຽມທີີ່ ກໍານ ດໄວົ້ . 

ຫົ້ ອງການຂອງລ ດຖະມ ນຕີຂອງລ ດ Minnesota 

ໄດົ້ ເປີ ດຕ ວຂໍ ົ້ ລິ ເລີີ່ ມໃຫມີ່ ເພືີ່ ອໃສີ່ ການບໍ ລິ ການທີີ່ ດີ ກວີ່ າຂອງລ ດ Minnesota 

ແລະຊຸມຊ ນທຸລະກິດຂອງລ ດທີີ່ ເອີ ົ້ ນວີ່ າ "ພາບຫຍໍ ົ້ ທຸລະກິດ Minnesota." (“Minnesota 

Business Snapshot.”) ນີ ົ້ ແມີ່ ນແບບສໍ າຫ ວດສະໝ ກໃຈ ມີຫົ້ າຄໍ າຖາມທີີ່ ຕອນໄວົ້ ຢີ່ າງໄວວາ 
ທີີ່ ສະເໜີໃຫົ້ ເກືອບ 550,000 ທຸລະກິດໃໝີ່  ແລະທີີ່ ມີຢູີ່ ແລົ້ ວໃນລ ດມິນເນໂຊຕາ 
ໃນຂະນະທີີ່ ເຂ າເຈ ົ້ າຍືີ່ ນຕໍີ່ ອາຍຸປະຈໍ າປີ ຂອງເຂ າເຈ ົ້ າ. 
ຄໍ າຕອບແມີ່ ນຖືວີ່ າເປ ນຂໍ ົ້ ມູນສາທາລະນະແລະບໍີ່ ມີການລ ງໂທດຖົ້ າທີ່ ານເລື ອກທີີ່ ຈະບໍີ່ ເຂ ົ້ າຮີ່ ວມ. 

ການສໍ າຫ ວດໄດົ້ ຖືກເອ າມາລວມກ ນກ ບການປະກອບຂອງເຈ ົ້ າຂອງທຸລະກິດສີ່ ວນບຸກຄ ນ, 

ອ ງການທຸລະກິດ, ທຸລະກິດບໍີ່ ຫວ ງຜ ນກໍາໄລ, 

ແລະນ ກຄ ົ້ ນຄວົ້ າຈາກທ ີ່ ວລ ດທີີ່ ເຫ ນວີ່ ານີ ົ້ ເປ ນໂອກາດທີີ່ ດີ ທີີ່ ຈະເຮ ດໃຫົ້ ມ ນງີ່ າຍຂຶ ົ້ ນແລະສະດວກຫ 
າຍສໍ າລ ບທຸລະກິດໃນການຊອກຫາຄູີ່ ຮີ່ ວມງານທີີ່ ເປ ນໄປໄດົ້ , ແລະສໍ າລ ບພາກລ ດ ແລະ 
ສະຖາບ ນການສຶ ກສາ ເພືີ່ ອເຂ ົ້ າໃຈຊຸມຊ ນທຸລະກິດຂອງລ ດໃຫົ້ ດີ ຂຶ ົ້ ນ. 
ພວກເຮ າຫວ ງວີ່ າທີ່ ານຈະພິຈາລະນາເຂ ົ້ າຮີ່ ວມນໍ າ. 

ເອກະສານແກົ້ ໄຂປີ່ ຽນແປງທຸລະກິດ: 

ສາມາດເຮ ດການແກົ້ ໄຂ (ການປີ່ ຽນແປງ) ຕໍີ່ ກ ບການຍືີ່ ນທຸລະກິດໄດົ້  
ຖົ້ າອະນຸຍາດຕາມກ ດໝາຍທີີ່ . ທີ່ ານສາມາດເຂ ົ້ າເບິີ່ ງກ ດໝາຍທຸລະກິດໄດົ້ ທີີ່ ໜົ້ າເວ ບໄຊທ໌ຂອງ 
The Office of the Revisor of Statutes https://www.revisor.mn.gov/index.php ຫົ້ ອງການ
ລ ດຖະມ ນຕີຂອງລ ດ ບໍີ່ ມີແບບຟອມທ ີ່ ວໄປສໍ າລ ບທຸກສະຖານະການ 
ແຕີ່ ມີຫ າຍແບບຟອມທີີ່ ສາມາດພິມໄດົ້ ທີີ່  https://www.sos.state.mn.us/business-

liens/business-forms-fees/ 

ການຍືີ່ ນຫ າຍແກົ້ ໄຂປີ່ ຽນແປງ ສາມາດຍືີ່ ນອອນໄລນ໌ໄດົ້ ທີີ່  
https://mblsportal.sos.state.mn.us/Business/Search. 

ເອກະສານແກົ້ ໄຂປີ່ ຽນແປງທ ງໝ ດສາມາດຍືີ່ ນໄດົ້ ທາງໄປສະນີ , 

ຫ ື ຢູີ່ ເຄ າເຕີຊີ່ ວຍເຫ ື ອລູກຄົ້ າຂອງພວກເຮ າ. 

 

https://www.revisor.mn.gov/index.php
https://www.sos.state.mn.us/business-liens/business-forms-fees/
https://www.sos.state.mn.us/business-liens/business-forms-fees/
https://mblsportal.sos.state.mn.us/Business/Search


ວິ ທີ ການຍືີ່ ນການຕໍີ່ ອາຍຸ ຫ ື ແກົ້ ໄຂປີ່ ຽນແປງຂອງທີ່ ານອອນໄລນ໌: 
ຂ ົ້ ນຕອນທີ  1: ສົ້ າງບ ນຊີ ອອນໄລນ໌ກ ບພວກເຮ າແລະເຂ ົ້ າສູີ່ ລະບ ບຫ ື ເຂ ົ້ າສູີ່ ລະບ ບບ ນຊີ ອອນໄລນ໌ທີີ່  
https://mblsportal.sos.state.mn.us/Account/Register. 

ຂ ົ້ ນຕອນທີ  2: ໄປທີີ່  ຄ ົ້ ນຫາການຍືີ່ ນທຸລະກິດອອນໄລນ໌ (Business Filing Online Search) ທີີ່  
https://mblsportal.sos.state.mn.us/Business/Search ແລະຄ ົ້ ນຫາທຸລະກິດຂອງທີ່ ານໂດຍຊືີ່ ຫ ື
ເລກໄຟລ໌ . 

• ຖົ້ ານິຕິບຸກຄ ນບໍີ່ ມີການເຄືີ່ ອນໄຫວ, ທີ່ ານຈະຕົ້ ອງປີ່ ຽນການຄ ົ້ ນຫາທີີ່ ສະຖານະການຍືີ່ ນ 
ຈາກ “ເຄືີ່ ອນໄຫວ” (“Active”) ເປ ນ “ບໍີ່ ເຄືີ່ ອນໄຫວ” (“Inactive”) ເພືີ່ ອຊອກຫານິ ຕິບຸກຄ ນ. 

• ຖົ້ ານິຕິບຸກຄ ນບໍີ່ ມີການເຄືີ່ ອນໄຫວ, 

ທີ່ ານຈໍ າເປ ນຕົ້ ອງຟືົ້ ນຟູເອ ານິ ຕິບຸກຄ ນກ ບຄື ນມາກີ່ ອນທີີ່ ຈະຍືີ່ ນການແກົ້ ໄຂປີ່ ຽນແປງ. 

ຂ ົ້ ນຕອນທີ  3: ໃຫົ້ ຄລິ ກໃສີ່  "ລາຍລະອຽດ" (“Details”) 

ຖ ດຈາກຊືີ່ ທຸລະກິດຂອງທີ່ ານຈາກຜ ນການຄ ົ້ ນຫາ. 

ຂ ົ້ ນຕອນທີ  4: ໃຫົ້ ຄລິ ກໃສີ່  "ຍືີ່ ນແກົ້ ໄຂປີ່ ຽນແປງ / ຕໍີ່ ອາຍຸ" (“File Amendment/Renewal”) ຈາກ
ຫນົ້ າລາຍລະອຽດບ ນທຶກທຸລະກິດ (Business Record Details). 

ຂ ົ້ ນຕອນທີ  5: ເລື ອກແກົ້ ໄຂປີ່ ຽນແປງຫ ື ຕໍີ່ ອາຍຸຂອງທີ່ ານຈາກບ ນຊີ ລາຍການຂອງການປ ບປຸງທີີ່ ມີ
ຢູີ່ ໃຫົ້ ທີ່ ານຍືີ່ ນ. ບໍີ່ ແມີ່ ນການແກົ້ ໄຂປີ່ ຽນແປງທຸກປະເພດຈະມີຢູີ່ ໃຫົ້ ເຮ ດໄດົ້  ອອນໄລນ໌. 

• “ການຍືີ່ ນເອກະສານອອນໄລນ໌” ແມີ່ ນການຍືີ່ ນແບບສ ດໆ 
ແລະຈະສົ້ າງການຍືີ່ ນອອກຈາກຂໍ ົ້ ມູນທີີ່ ທີ່ ານສະໜອງໃຫົ້ . 

• “ການຍືີ່ ນເອກະສານດີ່ ວນ” ທີ່ ານຈະຕົ້ ອງອ ບໂຫລດເອກະສານ pdf. ເລື ອກແບບຟອມ 
PDF. ປະກອບໃຫົ້ ສໍ າເລ ດ ແລະບ ນທຶກມ ນໃສີ່ ຄອມພິວເຕີຂອງທີ່ ານກີ່ ອນທີີ່ ຈະອ ບໂຫ ດ. 
ມ ນເປ ນສິີ່ ງສໍາຄ ນທີີ່ ຕົ້ ອງແຈົ້ ງໃຫົ້ ຊາບວີ່ າໄຟລ໌ ຕົ້ ອງມີຂະຫນາດຫນົ້ ອຍກວີ່ າ 2 megabytes. 

ຊືີ່ ໄຟລ໌ ຕົ້ ອງມີ 10 ຕ ວອ ກສອນ ຫ ື ໜົ້ ອຍກວີ່ າ ແລະບໍີ່ ມີເຄືີ່ ອງໝາຍວ ກຕອນ, ຍະຫວີ່ າງ 
ຫ ື ຕ ວອ ກສອນພິເສດ. ຖົ້ າແບບຟອມ PDF ບໍີ່ ສາມາດໃຊົ້ ໄດົ້ ສໍ າລ ບປະເພດການຍືີ່ ນຂອງທີ່ ານ, 

ທີ່ ານອາດຈະອ ບໂຫລດເອກະສານທີີ່ ທີ່ ານໄດົ້ ສົ້ າງໂດຍກ ງເພືີ່ ອຍືີ່ ນໃນຮູບແບບ pdf. 

ກະລຸນາສ ງເກດຊືີ່ ທີີ່ ພິມຢູີ່ ລຸີ່ ມສຸດຂອງແບບຟອມ, ໃນພືົ້ ນທີີ່ ປ ກກະຕິສໍ າລ ບເຊ ນ, 

ຕາມທີີ່ ກ ດຫມາຍກໍານ ດໄວົ້ ເລືີ່ ອງລາຍເຊ ນ. 

ຂ ົ້ ນຕອນທີ  6: ປະກອບຂໍ ົ້ ມູນໃຫົ້ ສໍ າເລ ດ ແລະ/ຫ ື  ອ ບໂຫລດແບບຟອມ
ການແກົ້ ໄຂປີ່ ຽນແປງຂອງທີ່ ານ. 

ຂ ົ້ ນຕອນທີ  7: ກວດສອບການຍືີ່ ນ, ຫ  ງຈາກນ ົ້ ນໃຫົ້ ຄລິ ກໃສີ່  "ສ ີ່ ງ" (“Submit”). ຫ  ງຈາກນ ົ້ ນ, 

ທີ່ ານຈະໄດົ້ ຮ ບເລກຄໍ າສ ີ່ ງ (Order Number) ສະເພາະສໍ າລ ບການຍືີ່ ນຂອງທີ່ ານ. 
ບ ນທຶກເລກຄໍ າສ ີ່ ງນີ ົ້ ກີ່ ອນທີີ່ ຈະເຮ ດສື ບຕໍີ່ . ຫ  ງຈາກນ ົ້ ນ, ໃຫົ້ ຄລິ ກໃສີ່ ປຸີ່ ມ "ເຮ ດສື ບຕໍີ່ ຊໍ າລະເງິ ນ" 
(“Continue to Make Payment”). 
ເມືີ່ ອຢູີ່ ໃນຫນົ້ າທະນາຄານສະຫະລ ດທີ່ ານຈະມີທາງເລື ອກໃນການຕ ົ້ ງຄີ່ າບ ນຊີ  e-service 

ກ ບທະນາຄານສະຫະລ ດ. ບ ນຊີ  e-service 

ຂອງທະນາຄານສະຫະລ ດຈະເກ ບຮ ກສາຂໍ ົ້ ມູນບ ດເຄຣດິ ດຂອງທີ່ ານເພືີ່ ອເຮ ດທຸລະກໍາໃນອະນາຄ ດ.  

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


ທີ່ ານສາມາດຂົ້ າມຜີ່ ານການລ ງທະບຽນບໍ ລິ ການທະນາຄານສະຫະລ ດໄດົ້ ໂດຍການຄລິ ກໃສີ່  "ຈີ່ າຍໂດຍ
ບໍີ່ ຕົ້ ອງລ ງທະບຽນ" ("pay without registering"). 
ນີ ົ້ ອະນຸຍາດໃຫົ້ ທີ່ ານດໍ າເນີ ນການຈີ່ າຍເງິ ນຄ ົ້ ງດຽວດົ້ ວຍບ ດເຄຣດິ ດຂອງທີ່ ານ. 

ຂ ົ້ ນຕອນທີ  8: ຫ  ງຈາກທີີ່ ທີ່ ານໄດົ້ ຊໍ າລະເງິ ນສໍ າເລ ດ ທີ່ ານຈະໄດົ້ ຮ ບຫນົ້ າຢື ນຢ ນພົ້ ອມກ ບຕ ວເລກການຢື ນ
ຢ ນການຊໍ າລະເງິ ນ. ພິມຫນົ້ າຢື ນຢ ນຫ ື ບ ນທຶກຫມາຍເລກຢື ນຢ ນນີ ົ້ ໄວົ້ . 
ທີ່ ານຈະໄດົ້ ຮ ບອີ ເມລຈາກຫົ້ ອງການຂອງພວກເຮ າເມືີ່ ອການດໍ າເນີ ນເອກະສານທີີ່ ທີ່ ານຍືີ່ ນ 
ແລະໄດົ້ ອີ ເມວສໍ າລ ບການຈີ່ າຍເງິ ນຈາກທະນາຄານສະຫະລ ດເຊ ີ່ ນດຽວກ ນ. 

ຂ ົ້ ນຕອນທີ  9: 

ເມືີ່ ອທີ່ ານໄດົ້ ຮ ບອີ ເມລຈາກຫົ້ ອງການຂອງພວກເຮ າທີີ່ ການຍືີ່ ນວີ່ າໄດົ້ ດໍ າເນີ ນການເອກະສານທີີ່ ທີ່ ານຍືີ່ ນແລົ້ ວ, 

ທີ່ ານສາມາດເປີ ດອີ ເມລແລະຈະມີລິ ງທີີ່ ທີ່ ານສາມາດຄລິ ກໃສີ່ ທີີ່ ຈະນໍ າທີ່ ານໄປຫາເວ ບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮ າທີີ່ ທີ່  
ານສາມາດດາວນ໌ໂຫລດສໍ າເນ າການຍືີ່ ນໄດົ້ . ລິ ງນີ ົ້ ໃຂົ້ ໄດົ້ ພຽງແຄີ່  90 ມື ົ້ . 
 
ໝາຍເຫດ: ການຍືີ່ ນທ ງໝ ດຈະຖືກເກ ບໄວົ້ ໃນປະຫວ ດທຸລະກ າຂອງທີ່ ານເປ ນເວລາ 90 ມືົ້ . 
ທີ່ ານສາມາດເຂ ົ້ າເຖິງປະຫວ ດທຸລະກໍາໄດົ້ ໂດຍເຂ ົ້ າສູີ່ ລະບ ບບ ນຊີ ອອນໄລນ໌ຂອງທີ່ ານໃນເວ ບໄຊທ໌ຂອງພວກເ 
ຮ າ ແລະຫ  ງຈາກນ ົ້ ນໃຫົ້ ຄລິ ກໃສີ່ ປະຫວ ດທຸລະກໍາ (Transaction History). ເມືີ່ ອທີ່ ານຢູີ່ ໃນຫນົ້ າປະຫວ ດ 
ທີ່ ານສາມາດຄລິ ກໃສີ່ ເລກຄໍ າສ ີ່ ງຢູີ່ ເບື ົ້ ອງຂວາແລະມ ນຈະໃຫົ້ ທີ່ ານມີທາງເລື ອກໃນການດາວໂຫລດເອກະສານ. 

ຂ ົ້ ນຕອນການຍືີ່ ນອອນໄລນ໌ດົ້ ວຍແບບຟອມ pdf 

• ຄລິ ກໃສີ່ ລິ ງໄປທີີ່ ແບບຟອມ PDF ທີີ່ ສາມາດປະກອບໄດົ້ . 

• ເປີ ດ ແລະຕືີ່ ມຂໍ ົ້ ມູນໃສີ່ ໃນແບບຟອມ. 

• ຫ  ງຈາກທີີ່ ທີ່ ານປະກອບສໍ າເລ ດ, ໃຫົ້ ບ ນທຶກມ ນໃສີ່ ຄອມພິວເຕີ ຂອງທີ່ ານ. 

• ປິ ດແບບຟອມ, ໂດຍການຄລິ ກໃສີ່  "ໄຟລ໌ " (“File”) ແລະເລື ອກ "ປິ ດ" (“Close”) 
ຈາກເມນູເລືີ່ ອນລ ງ. 

• ຕອນນີ ົ້ ທີ່ ານຕົ້ ອງອ ບໂຫລດແບບຟອມຂອງທີ່ ານເພືີ່ ອໃຫົ້ ຂ ົ້ ນຕອນການຍືີ່ ນສໍ າເລ ດ. 

ຂ ົ້ ນຕອນການຍືີ່ ນສໍ າລ ບການອ ບໂຫລດເອກະສານ pdf 

• ອ ບໂຫ ດແບບຟອມການຍືີ່ ນເອກະສານ PDF ທີີ່ ທີ່ ານຫາກໍີ່ ສົ້ າງໂດຍການຄລິ ກໃສີ່ ປຸີ່ ມ 
“ອ ບໂຫ ດໄຟລ໌ ” (“Upload file”). 

• ໃສີ່ ຂໍ ົ້ ມູນທີີ່ ຕົ້ ອງການແລົ້ ວຄລິ ກ “ສື ບຕໍີ່ ” (“Continue”) 

ເພືີ່ ອກວດເບິີ່ ງຂໍ ົ້ ມູນການຍືີ່ ນຂອງທີ່ ານ. 
• ກວດເບິີ່ ງຂໍ ົ້ ມູນທີີ່ ທີ່ ານສະໜອງໃຫົ້  ແລະຄລິ ກ “ສ ີ່ ງເອກະສານ” (“Submit Filing”). 
• ຄລິ ກ "ເຮ ດສື ບຕໍີ່ ຊໍ າລະເງິ ນ" (“Continue to Make Payment”) 

ຖົ້ າການຍືີ່ ນຂອງທີ່ ານຕົ້ ອງມີຄີ່ າທໍານຽມ. 
• ຫ  ງຈາກຂ ົ້ ນຕອນການຍືີ່ ນສໍ າເລ ດແລົ້ ວ (ແລະຖົ້ າທີ່ ານໄດົ້ ຈີ່ າຍຄີ່ າທໍານຽມ ທີ່ ານໄດົ້  

ຮ ບການຢື ນຢ ນຈີ່ າຍເງິ ນແລົ້ ວ) ທີ່ ານຈະໄດົ້ ຮ ບອີ ເມລຢື ນຢ ນການຍືີ່ ນຂອງທີ່ ານ. 




