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ການລງົທະບຽນສະມາຊກິ e-Gazette 

(Registration for e-Gazette Membership) 

 ການລງົທະບຽນສະມາຊກິຂອງ e-Gazette ມຂີ  ັ້ນຕອນລະອຽດ ຄດື  ັ່ງຕ ັ່ ໄປນີັ້: 

1. ເທີງໜັ້າເວ ບໄຊ ເລືອກກດົປ ັ່ມເມາົສ ທີັ່ ລາຍການຄ  າສ  ັ່ງ “ສະໝ ກ” ດ  ັ່ງຮບູລ ັ່ມນີັ້: 

�                
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2. ກະລ ນາຕືັ່ ມລາຍລະອຽດຂ ັ້ມນູ ຂອງຜູັ້ສໝ  ກໃສັ່ໃນແຕັ່ລະຊັ່ອງຕັ່າງໆ (ເຄືັ່ ອງໝາຍ ‘*’ ແມ ັ່ນຊັ່ອງທີັ່ ຕັ້ອງໄດັ້ໃສັ່ຂ ັ້ມນູ) ຕາມຕວົຢັ່າງຮບູລ ັ່ມນີັ້ 

 ອິເມລ: ໃສັ່ອເີມລ ທີັ່ ຖກືຕັ້ອງແລະໃຊັ້ໄດັ້ (ທັ່ານສາມາດລ  ອກອນິເຂົັ້າໄດັ້) ປະຈ ບ  ນຂອງທັ່ານ, ເຊ ັ່ ນຕວົຢັ່າງ: your-email@gmail.com 

 ພີມ ອິເມລ ອີກຄ  ັ້ງ: ກະລ ນາພີມ ອເິມລ ນ  ັ້ນອກີຄ  ັ້ງ ເພືັ່ ອຢືນຢ  ນ 

 ລະຫ  ດຜັ່ານ: ໃສັ່ລະຫ  ດຜັ່ານ ທີັ່ ຕັ້ອງການສ  າລ  ບທັ່ານເອງ 

 ພີມ ລະຫ  ດຜັ່ານ ອີກຄ  ັ້ງ: ກະລ ນາພີມ ລະຫ  ດຜັ່ານ ອກີຄ  ັ້ງ ເພືັ່ ອຢືນຢ  ນ 

 ຫວົຂ ັ້: ເລືອກນາມ, ເຊ ັ່ ນວັ່າ ທັ່ານ (Mr.) ຫລື ທັ່ານ ນາງ (Ms.) 

 ຊືັ່ : ພີມຊືັ່ ຂອງທັ່ານ 

 ນາມສະກ ນ: ພີມນາມສະກ ນຂອງທັ່ານ 

 ເພດ: ເລືອກເພດ, ເຊ ັ່ ນວັ່າ ເພດຊາຍ (Male) ຫລື ເພດຍີງ (Female) 

 ວ  ນເກດິ: ໃສັ່ວ  ນເກດີທັ່ານເອງ 

 ເບີໂທ: ໃສັ່ເບໂີທລະສ  ບ ຖັ້າມ ີ(ຫລືບ ັ່ ໃສັ່ ກ ັ່ໄດັ້) 

 ເບີມຖື:ື ໃສັ່ເບໂີທລະສ  ບມຖື ືຖັ້າມ ີ(ຫລືບ ັ່ ໃສັ່ ກ ັ່ໄດັ້) 

 ເບີແຟ ກ: ໃສັ່ເບແີຟ ກ ຖັ້າມ ີ(ຫລືບ ັ່ ໃສັ່ ກ ັ່ໄດັ້) 

 ເຕືອນ ທາງ SMS: ໃຫັ້ແຈ ັ້ງເຕອືນຜັ່ານທາງ SMS (ໃຫັ້ຂ ັ້າມລາຍການນິັ້ ໃນຄະນະນີັ້ຍ  ງທດົລອງຢູັ່) 

 ເຕືອນ ທາງ ອີເມລ: ໃຫັ້ແຈ ັ້ງເຕອືນຜັ່ານທາງ ອເິມລ 

 ທີັ່ ຢູັ່: ໃສັ່ທີັ່ ຢູັ່ປະຈ ບ  ນຂອງທັ່ານ 

 ເມອືງ: ໃສັ່ເມອືງ 

 ແຂວງ: ໃສັ່ແຂວງ 

 ທ ລະກດິຫລ  ກ: ເລືອກປະເພດ ຫລື ຂະແໜງການ ທ ລະກດິປະຈ ບ  ນ ຈາກລາຍການ, ເຊ ັ່ ນວັ່າ: ສ ົັ່ງອອກ, ນ  າເຂົັ້າ, ຂນົສ ົັ່ງ, ຍ ຕທິ  າ, ອືັ່ ນໆ .. 

 ປະເທດ: ເລືອກປະເຫດ (ປກົກະຕແິມ ັ່ນ ສປປ ລາວ) ທີັ່ ທັ່ານອາໃສຢູັ່ ຈາກລາຍການ 

mailto:your-email@gmail.com
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 ກວດສອບ ລະຫ  ດ: ພີມຢັ່າງຖກືຕັ້ອງຕາມ ລະຫ  ດແຄບຈາ (Capcha Code) ທີັ່ ປະກດົຂືັ້ນມາປະຈ ບ  ນ ເທີງເວ ບໄຊ, ຫລືຖັ້າບ ັ່ ແນ ັ່ໃຈ ທັ່ານສາມາດ ກດົ

ລາຍການຄ  າສ  ັ່ງ “Get a new code” ອກີຄ  ັ້ງ ເພືັ່ ອຂ ປັ່ຽນ ລະຫ  ດແຄບຈາໃໝັ່ ລງົໃສັ່ໃນຊັ່ອງຫວັ່າງ ທີັ່ ກ  ານດົໃຫັ້ 

 ລງົທະບຽນ:  ກດົປ ັ່ມ ລງົທະບຽນ ເມ ືັ່ອເຫ ນວັ່າໄດັ້ໃສັ່ຂ ັ້ມນູ ທ ກລາຍການ ເປ ນທີັ່ ສມົບນູຮຽບຮັ້ອຍແລັ້ວ 

ເຊີັ່ ງໃນຂ  ັ້ນຕອນນີັ້ ລະບບົຈະທ  າການ ກວດເບີັ່ ງວັ່າ ທ ກໆລາຍການທີັ່ ທັ່ານ ໄດັ້ໃສັ່ເຂົັ້າໄປແລັ້ວນ  ັ້ນ ຖກືຕັ້ອງຕາມກ  ານດົກດົເກນທີັ່ ໄດັ້ວາງໄວັ້ ຫລືບ ັ່  ? 

ຖັ້າຫາກລາຍການຂ ັ້ມນູໃດ ທີັ່ ໄດັ້ໃສັ່ເຂົັ້າໄປແລັ້ວນ  ັ້ນ ເກດີມບີ  ນຫາ ຫລື ຂ ັ້ຜິດພາດ, ລະບບົກ ັ່ຈະແຈ ັ້ງເຕອືນເປ ນຕວົອ  ກສອນສແີດງ ເພືັ່ ອໃຫັ້ຜູັ້ໃຊັ້ຮ  ບຮູັ້ 

ແລະ ກວດເບີັ່ ງຂ ັ້ມນູນ  ັ້ນຄນືໃໝັ່ ເພືັ່ ອຈະແກັ້ໄຂໃຫັ້ຖກືຕັ້ອງກັ່ອນ ຈ ັ່ງກດົປ ັ່ມລງົທະບຽນ ຊ  ັ້າຄນືອກີ 

�            ...
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3. ກະລ ນາຕືັ່ ມລາຍລະອຽດຂ ັ້ມນູ ຂອງຜູັ້ສໝ  ກໃສັ່ໃນແຕັ່ລະຊັ່ອງຕັ່າງໆ (ເຄືັ່ ອງໝາຍ ‘*’ ແມ ັ່ນຊັ່ອງທີັ່ ຕັ້ອງໄດັ້ໃສັ່ຂ ັ້ມນູ) ຕາມຕວົຢັ່າງຮບູລ ັ່ມນີັ້ 

ຖັ້າການລງົທະບຽນ ສ  າເລ ດເສ ດສີັ້ນ ກ ັ່ຈະມຂີ ັ້ຄວາມສະແດງອອກມາວັ່າ “ຂອບໃຈ, ກະລ ນາກວດເບີັ່ ງ ອເີມລ ຂອງທັ່ານ ເພືັ່ ອຢືນຢ  ນ ການສະໝ ກ”. ເມ ືັ່ອ

ທັ່ານ ກວດເບີັ່ ງ ອເີມລ ກ ັ່ຈະເຫ ນຂ ັ້ຄວາມ ທີັ່ ບະບບົ e-gazette ສ ົັ່ງໄປໃຫັ້ດ  ັ່ງຮບູລ ັ່ມນີັ້. 
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 ເມ ືັ່ອທັ່ານ ກດົທີັ່ ປ ັ່ມເຊືັ່ ອມຕ ັ່  (link) ເພືັ່ ອຂ ຢືນຢ  ນການສະໝ ກເປ ນສະມາຊກິ ຈາກອເີມລຂອງທັ່ານ ລະບບົກ ັ່ຈະນ  າພາທັ່ານກ  ບຄນືສູັ່ ເວ ບໄຊ e-gazette 

ໂດຍທ ນທີ. ເຖງືຕອນນີັ້ ທັ່ານສາມາດທີັ່ ຈະລ  ອກອນິ ໂດຍໃຊັ້ອເີມລ ແລະລະຫ  ດຜັ່ານ ທີັ່ ທັ່ານໄດັ້ລະບ ໃນຂ  ັ້ນຕອນການລງົທະບຽນ ເຂົັ້າໃນພືັ້ນທີັ່ ສະມາຊກິ ຂອງ 

e-gazette ໄດັ້ແລັ້ວ. ເຊີັ່ ງພາຍຫລ  ງທິັ່ ໄດັ້ ລ  ອກອນິເຂົັ້າລະບບົສ  າເລ ດໄປແລັ້ວ, ຈະສ  າເກດເຫ ນວັ່າ ລາຍການເມນ ູ“ສະມາຊກິ” ຈະເພີັ່ ມຂືັ້ນມາ ໃນລາຍການທີັ່  3 

ດ  ັ່ງທີັ່ ທັ່ານ ເຫ ນຈາກຮບູຂັ້າງລ ັ່ມນີັ້. 
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4. ມາເຖງີຕອນນີັ້ ຂ  ັ້ນຕອນການສະໝ ກເປ ນສະມາຊກິ ໄກັ້ຈະສມົບນູແລັ້ວ ຍ  ງເຫລືອພຽງແຕັ່ການ ເຂົັ້າເລືອກຕດິຕາມຂັ່າວສານ ທີັ່ ທັ່ານມຄີວາມສນົໃຈສະເພາະ. 

ໂດຍທີັ່ ເລືອກລາຍການຍັ່ອຍ “ຕດິຕາມຂັ່າວສານ” ຈາກລາຍການ “ສະມາຊກິ” ກ ັ່ຈະນ  າພາທັ່ານເຂົັ້າສູັ່ໜັ້າ ຕດິຕາມຂັ່າວສານ ຂອງສະມາຊກິ ດ  ັ່ງຮບູຂັ້າງລ ັ່ມ

ນີັ້. ໃນໜັ້ານີັ້ທີັ່ ສາມາດເລືອກທີັ່ ຈະເພືັ່ ມລາຍການຕດິຕາມໃໝັ່ ທີັ່ ທັ່ານໃຫັ້ຄວາມສນົໃຈ ຫລື ຍກົເລີກລາຍການຕດິຕາມເກົັ່ າ ທີັ່ ໄດັ້ເລືອກໄວັ້ກ ັ່ອນນ  ັ້ນ, ເຊີັ່ ງ

ເມ ືັ່ອຮຽບຮັ້ອຍແລັ້ວ ທັ່ານຈະຕັ້ອງໄດັ້ບ  ນທ ກລາຍການເຫ ົັ່ ານີັ້ໄວັ້ ໂດຍການກດົປ ັ່ມ ບ  ນທ ກຕດິຕາມ ເພືັ່ ອບ  ນທ ກລາຍການຕັ່າງໆ ທີັ່ ທັ່ານໄດັ້ເລືອກໄວັ້. 

   �             �    
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5. ເມ ືັ່ອທັ່ານເປ ນສະມາຊກິຂອງ e-gazette ໂດຍສມົບນູແລັ້ວ, ແຕັ່ຖ ັ້າລືມລະຫ  ດຜັ່ານ ເພືັ່ ອຈະລ  ອກອນິ ເຂົັ້າລະບບົ ທັ່ານກ ັ່ສາມາດຂ ປັ່ຽນ ລະຫ  ດຜັ່ານຊ ົັ່ວຄາວ 

ຈາກລະບບົໄດັ້ ໂດຍການກດົທີັ່  ປ ັ່ມເຊືັ່ ອມຕ ັ່ “ລືມລະຫ  ດ”  ແລັ້ວຈ ັ່ງໃສັ່ ອເີມລ ຂອງທັ່ານລງົໃນຊັ່ອງ ອີເມລ * ແລະກດົປ ັ່ມ “ສ ົັ່ງ” (ເບີັ່ ງຕາມຮບູຂັ້າງລ ັ່ມ). 

ຈາກນ  ັ້ນ ກະລ ນາກວດເບີັ່ ງ ອເີມລ ຂອງທັ່ານແລະໃຊັ້ ລະຫ  ດຜັ່ານຊ ົັ່ວຄາວ ທີັ່ ທາງລະບບົ e-gazette ສ ົັ່ງໃຫັ້ ເພືັ່ ອຈະ ລ  ອກອນິ ເຂົັ້າສູັ່ພືັ້ນທີັ່  

ສະມາຊກິ. ຈາກນ  ັ້ນ ຖັ້າຕັ້ອງການຈະປັ່ຽນ ລະຫ  ດຜັ່ານໃໝັ່ ໂດຍຕ  ັ້ງຄັ່າລະຫ  ດຜັ່ານດັ້ວຍຕນົເອງ ກ ັ່ເລືອກທີັ່ ລາຍການຍັ່ອຍ “ປັ່ຽນລະຫ  ດ” ຈາກລາຍການ 

“ສະມາຊກິ” ແລັ້ວພີມລະຫ  ດຜັ່ານໃໝັ່ ທີັ່ ທັ່ານຕັ້ອງການ ແລະ ລະຫ  ດຜັ່ານປະຈ ບ  ນທີັ່ ໃຊັ້ .ລ  ອກອນິ ເຂົັ້າມາ ແລັ້ວກດົປ ັ່ມ ບ  ນທ ກ. 
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ຖັ້າຫາກທັ່ານ ພບົເຫ ນບ  ນຫາແລະຕັ້ອງການຄວາມຊັ່ວຍເຫລືອ, ກະລ ນາຕດິຕ ັ່ ພວກເຮົາຜັ່ານທາງ ອເີມລ: webmaster@laoofficialgazette.gov.la 
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