ពក្យេស�សុំចុះ ប��ីអ�កេម៉ករសំណង់

Department of Labor and Industries
Contractor Registration
PO Box 44450
Olympia WA 98504-4450
0

ៃថ�ដក់ ពក្យ៖ $124.70

ចុះេឈ� ះជាអកេម
�
ករស
៉
ំណង់េនវ៉ សុីនេតន
ជំហនទី 1៖ េ្រជសេរសរចនាសម

័ន
� អជ
�
ីវកមរបស
�
់ អក
� (អងភាព)
�
និងដក់ពក្យេសស
� ុំ។
រចនាសម័ន
� ្រក
� មហ
�
នគ
៊ុ ួ រែតដក់ ពក្យដំ បូងជាមួ យរដេលខធ
�
ិករ (SOS) ។
េនះរមប�
ួ
ូ� លទំង្រក�មហ៊ុនឯកជន ភាពជាៃដគូមានកំណត់ LLP និង LLCs៖
ដក់ពក្យតមអុីនធឺណិ ត៖ www.secstate.wa.gov/corps
រចនាសម័ន
� �អជី វកមទ
� ំងអស់្រតវែតដក
�
់ ពក្យេសស
 � ុំអជា� ប័ ណ� អជី វកមជាម
�
ួ យេសវកមអជា
�
� ប័ ណ� អជី វកម� (BLS)៖
•

ដក់ពក្យតមអុីនធឺណិ ត៖ www.bls.dor.wa.gov ឬបំេពញពក្យេសស
� ុំេនករយាល
ិ
័យ L&I កុងត
� ំបន់របស់អក។
�
– ចំណាំ ៖ េយងមិនអចដំ េណ រករករចុះេឈ� ះរបស់អក
� បានេទ រហូតទល់ែតេយងេផ��ងផា� ត់ BLA ែដលបាន
ដក់។

លុះ្រតែតអ�កជាសហ្រគាសឯកបុ គ�លែដលគា�ននិ េយាជិ ត អ�ក្រត�វែតមានេលខសមា�ល់និេយាជក៖
•

ដក់ពក្យតមអុីនធឺណិ ត៖ www.irs.gov, ឬទក់ទងែផ�កេសវកមច
� ំណូ លៃផក
� ុងតមេលខ
�
1-800-829-4933។

ជំហនទី 2៖ ចុះេឈ�ះជាអ�កេម៉ករសងសង់

ដក់េស�ពក្យេស�សុំចុះេឈ�ះអ�កេម៉កររបស់អ�ក និងឯកសរត្រម�វេផ្សងៗេទកន់ករ ិយាល័យ L&I ។ ស្រមាប់ប��ីទីតំង
ករ ិយាល័យ សូមចូលេម លេគហទំព័ររបស់េយងេន www.Lni.wa.gov។
ពក្យេស�សុំែដលេពញេលញរបស់អ�ក។
មា�ស់ ករ ិយាល័យ្រក�មហ៊ុន សមាជិក និងៃដគូនីមួយៗែដលមានប��ីជាមួយ BLS ្រត�វែតបំេពញលិខិតប�
� ក់ ៃន
ែផ�កហត�េលខៃនពក្យេស�សុំ។
•
•

នាយកនីមួយៗ (មា�ស់ សមាជិក ៃដគូ ឬម�ន�ី្រក�មហ៊ុន) ្រត�វែតផ�ល់េលខសន�ិសុខសង�ម។
ក�ុងករណីខ�ះ ITIN អច្រត�វបានេ្រប្របាស់បាន ្របសិនេបអ�កមិនមានេលខសន�ិសុខសង�ម។ សូមទូ រស័ព�េទេលខ 1-800647-0982 ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�ម។ ្របសិនេប នាយកមានករវ ិនិច័�យចុងេ្រកយែដលមិ នេពញចិត�ចំេពះករងរែដល
ស�ិតេនេ្រកមជំពូក 18.27 RCW ឬ្របេភទបំណុលែដលមិ នទន់ទូទត់មួយចំនួន្រត�វបានជំពក់ L&I ពក្យេស�សុំេនះនឹង
្រត�វបានបដិ េសធ។

ស��ប័ណ�ធានា ឬគណនីសន្សំែដលបានចត់តំង

ស��ប័ ណ�/្របាក់ សន្សំែដល្រត�វករ

អ�កេម៉ករទូេទ
អ�កេម៉ករឯកេទស

$12,000.00
$6,000.00

វិ��បនប្រតៃនករធានារ៉ ប់រងបំណុលែដលចុះប��ី L&I ជាអ�កកន់វ ិ��បនប្រត។
(េ្របអសយដ�នេន្រជ�ងខងេឆ�ងែផ�កខងេលៃនពក្យេស�សុំ)

ចំ នួនទឹក្របាក់ ែដលត្រម�វឲ្យមានករធានារ៉ ប់រង

ករខូចខត្រទព្យសម្បត�ិ
+ របួសរងកយ

សរុបក�ុងមួយ្រពឹតិ�ករណ៍

$50,000.00
$200,000.00

$250,000.00

តៃម�ចុះេឈ�ះ $124.70 (មូ លប្បទនប័ ្រត ឬជាសច់្របាក់)

*េឈ�ះអជីវកម�េនេលពក្យសុំចុះេឈ�ះអ�កេម៉ករ វ ិ��បនប្រតធានារ៉ ប់ រងបំណុល និងស��ប័ណ�្រត�វែតចុះប��ី/ចុះេឈ�ះជា
មួយ BLS។ ឯកសរទំងអស់្រត�វែតចុះហត�េលខេលច្បាប់េដម។

វជាទំនួលខុស្រត�វរបស់អ�កេម៉ករសំណង់កុ�ងករមានចំេណះដឹងអំពីច្បាប់ចុះប��ីអ�កេម៉ករ៖ ជំពូក 18.27 RCW និងជំពូក 296200A-WAC. ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�មអំពីច្បាប់/បទប្ប�� តិ�របស់អ�កេម៉ករសំណង់ និងព័ត៌មានទូេទេផ្សងេទៀត សូមចូលេទកន់េគ
ហទំព័ររបស់េយងេន https://www.lni.wa.gov/licensing-permits/។
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េសចក�ីែណនាំស្រមាប់ករបំ េពញពក្យេស�សុំ
1

េ្រជសេរ ស្របេភទអ�កេម៉ករ៖



អ�កេម៉ករទូេទ - ត្រម�វឲ្យមានស��ប័ណ� $12,000.00 េហយអចេធ�ពណិជ�កម�សំណង់េ្រចនជាងមួយ។

អ�កេម៉ករឯកេទស - ត្រម�វឲ្យមានស��ប័ណ� $6,000.00 េហយអចេធ�ពណិជ�កម�ែដលបានេ្រជសេរ សែតប៉ុេណា�ះ។
វ ិសលភាពករងរ និងត្រម�វករបែន�មស្រមាប់ពណិជ�កម�នីមួយៗអចរកបានេនក�ុង WAC 296-200A-016.

2

េ្រជសេរ សរចនាសម�័ន�អជីវកម�របស់អ�ក៖ រចនាសម�័ន�ែដលអជីវកម�របស់អ�កដំេណរករ។ រចនាសម�័ន�្រក�មហ៊ុនគួរែតទក់ទងរដ�

3

េ្រជសេរ ស្របេភទករងរែដលអ�កនឹងអនុវត�៖ ព័ត៌មានេនះគឺស្រមាប់េហតុផលស�ិតិែតប៉ុេណា�ះ។

4
5

6
7
8
9
10
11

េលខធិករ WA មុនេពលបំេពញពក្យេស�សំេុ នះ។

េតអ�កនឹងមានបុគ�លិកក�ុងរយៈេពល 90 ៃថ�េទ៖ េ្រជសេរ ស 'បាទ/ចស' ្របសិនេបអ�កមានគេ្រមាងជួលក�ុងរយៈេពល 90 ៃថ�បនា�
ប់។ អ�កក៏នឹង្រត�វេបកគណនីទូទត់សំណងរបស់កម�ករជាមួយ L&I តមរយៈ BLS ផងែដរ។

េឈ�ះអជីវកម�/ពណិជ�កម�៖ េឈ�ះែដលអ�កកំពុងេធ�អជីវកម�ជា (DBA) ្រត�វែតចុះេឈ�ះជាមួយ BLS េហយ្រត�វគា�នឹង DBA

ែដលបានរយក�ុងស��ប័ណ� និងវ ិ��បនប្រតធានារ៉ ប់រងបំណុលរបស់អ�ក។ ្របសិនេបអក
� មិនមាន DBA សូមេ្របេឈ�ះផា�ល់
ខ�ួន ឬ្រក�មហ៊ុនរបស់អ�កែដលបានចុះេឈ�ះជាមួយ SOS ។ សូមេមល RCW 18.27.100 ស្រមាប់បទប្ប��តិៃ� នករផ្សោយពណិជ�
កម�។

ឧបករណ៍កំណត់អត�ស��ណអជីវកម�រម
ួ (UBI) - េលខ 9 ខ�ង់ែដលេចញដល់បុគ�ល និង្រក�មហ៊ុនែដលេធ�អជីវកម�េនរដ�
Washington។

្រក�មហ៊ុនេម៖ ប��ូ លេឈ�ះ្រក�មហ៊ុនែដលបានចុះេឈ�ះជាមួយ SOS ្របសិនេបខុសពីេឈ�ះអជីវកម�។

អសយដ�នៃ្របសណីយ៍អជីវកម�៖ អសយដ�នែដលសំបុ្រតអជីវកម�របស់អ�ក្រត�វបានទទួល។ េនះអចជា្របអប់សំបុ្រត PO ។
អសយដ�នរូបវន�/ផ�ូវ៖ ផ�ល់ទីតំងជាក់ែស�ងៃនអជីវកម�របស់អ�ក។ ្របអប់ PO មិន្រត�វបានទទួលេទ។
េលខទូរស័ព�អជីវកម�៖ ផ�ល់េលខទូរស័ព�ចម្បងរបស់អជីវកម�។

អុីែមល៖ េដម្បីទទួលបានករជូនដំណឹងអំពី្រពឹតិក
� រណ៍បណុ� ះបណា
� លអ�កេម៉ករនាេពលខងមុខ និងករផា�ស់បូ�រចំេពះច្បាប់
អ�កេម៉ករ។

េសចក�ីែណនាំស្រមាប់ករបំ េពញលិខិតប�
� ក់ចម្បង
1

2

3
4

5

េតអ�កមានតួនាទីអីេ� នក�ុង្រក�មហ៊ុនេនះ៖ េ្រជសេរ សមុខតំែណងែដលអ�កកន់េន្រក�មហ៊ន
ុ ។ មា�ស់ សមាជិក ៃដគូ ឬករ ិយាល័យ
្រក�មហ៊ុននីមួយៗ (ត្រម�វឲ្យមានមុខតំែណង - ឧ. ្របធាន េលខ) ្រត�វែតបំេពញលិខិតប�
� ក់ េហយហត�េលខរបស់ពួកេគ្រត�វ
បានប�
� ក់ជាលក�ណៈបុគ�ល។

េឈ�ះេពញ�សបច្បាប់ដូចែដលបានបង�ញេនេលអត�ស��ណប័ណ�រប
ូ ថតែដលេចញេដយរដ�ភិបាលរបស់អ�ក (ចុងេ្រកយ ទី
មួយ កណា
� ល)៖ ប��ូ លេឈ�ះ�សបច្បាប់ ដូចែដលបានបង�ញ េនេលអត�ស��ណរូបថតរដ�ភិបាលែដលេចញេដយ�សប
ច្បាប់របស់អ�ក។
េលខប័ណ�េបកបរ/េលខសមា�ល់ែដលេចញេដយរដ�ភិបាល៖ ប��ូ លេលខប័ណ�េបកបរ ឬេលខអត�ស��ណប័ណ�ពីអត�
ស��ណរូបថតែដលេចញេដយរដ�ភិបាលរបស់អ�ក។

េលខសន�ិសុខសង�ម៖ ច្បាប់ចុះេឈ�ះអ�កេម៉ករ (RCW 18.27.030(1)(a)) ត្រម�វឱ្យអ�កផ�ល់េលខសន�ិសុខសង�មរបស់អក
� ។ ក�ុង
ករណីខ�ះ ITIN អច្រត�វបានេ្រប្របាស់បាន ្របសិនេបអ�កមិនមានេលខសន�ិសុខសង�ម។ សូមទូរស័ព�េទេលខ 1-800-647-0982
ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�ម។

ៃថ�ែខឆា�ំកំេណត៖ បុគ�លមា�ក់ៗ្រត�វែតផ�លៃ់ ថ�ែខឆា�ំកំេណតរបស់ពួកេគ។ ប��ូ លជា MM/DD/YYYY.

6

អសយដ�នលំេនដ�ន៖ ទីតង
ំ ជាក់ែស�ងែដលអ�ករស់េន។ ្របអប់ PO មិន្រត�វបានទទួលេទ។

7

េតអ�ក ឬប�ី/្របពន�/ៃដគូកុង្រគ�
�
សរែដលមានចុះប��ី ធា�ប់បានចុះេឈ�ះជាអ�កេម៉ករសំណង់េន WA៖ ្របសិនេបអ�កគូស េទ,

េហយអ�ក ឬប�ី/្របពន�/ៃដគូកុ�ង�ស�កែដលមានចុះប�� ី របស់អក
� ្រត�វបានចុះេឈ�ះពីមុន អ�កអចនឹង្រត�វពិន័យរហូតដល់ $10,000
ស្រមាប់ករែក�ងបន�ំពក្យេស�ស
 ុំេនះ។ ្របសិនេបអ�កេ្រជសេរ ស បាទ/ចស, សូមរយប�� ី UBI និងអ�កចុះកិច�សន្យោស្រមាប់ករ

ចុះេឈ�ះពីមុនណាមួយ។ េត្រក�មហ៊ុននឹងបន�េធ�អជីវកម�ែដរឬេទ? ្របសិនេបអ�កេ្រជសេរ ស េទ, េយងនឹងដក់ករចុះេឈ�ះក�ុង

ស�នភាពផ�ល់អជា�ប័ណ�ជាថ�ី។
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ពក្យេស�សុំចុះប��ី អ�កេម៉ករសំណង់

Department of Labor and Industries
Contractor Registration
PO Box 44450
Olympia WA 98504-4450
1

ៃថ�ដក់ ពក្យ៖ $124.70

UBI
For L&I Use Only: (ស្រមាប់ L&I េ្របែតប៉ុេណា� ះ)
Entered by:

Verified by:

Effective Date:

Reg. #:

BLS
DOR

Tax Warrants
Bond Judgement(s)

Infractions

Name Change

Validate:
Cross-Reference
Relicensing

ព័ ត៌ មានមិនពិតេនេលពក្យេសស
� ុំគឺ ជាករបំ ពនេល RCW 18.27.100(7). អកអចន
�
ឹ ង្រតវព
� ិ ន័ យជា្របាក់ រហូតដល់
$10,000 េហយ L&I អចដកហូត ឬបដិេសធពក្យសុំ។

1. ្របេភទអកេម
�
ករ
៉
(េ្រជសេរសម

ួ យ)
អ�កេម៉ករទូេទ - អចេធ�ពណិ ជកម
�
ស
� ំណង់ េ្រចនជាងមួ យ។ ស�� ប័ណ� $12,000 ្រត�វបានត្រម�វ
អ�កេម៉ករឯកេទស - អចេធ�ពណិ ជ�កម�បាន្រតឹមែត មួ យ ប៉ុេណា� ះ។ ្របសិនេបអកេ្រជ
�
 សេរសអ

កេម
�
ករឯកេទស
៉
អក
�
្រត�វែតរយប�� ីពណិ ជ�កម�ពិ េសសរបស់អ�ក។ (្របេភទពណិ ជ�កម�្រត�វបានរយេនខងចុងៃនពក្យេស�សំុ។) ស�� ប័
ណ� $6,000 ្រត�វបានត្រម�វ
ពណិ ជកម
�
ឯកេទស៖
�

________________________________________________________________

2. រចនាសម័ �ន�អជី វកម�៖ (េ្រជ សេរស
 មួ យ)
សហ្រគាសឯកបុគល
�
LLP*

LLC*

សហកម�សិទិ�

្រកមហ
�
៊ុនឯកជន*

េផ្សងេទៀត

* រចនាសម័ន
� ្រក
� មហ
�
នគ
៊ុ ួរែតទក់ទង SOS មុនេពលដក់ពក្យ

3. ្របេភទៃនករងរែដលបានអនុ វត� (េ្រជ សេរសម

ួយ)
ពណិ ជកម
�
�

លំេនដ� ន

ទំងពីរ

សំណួ រគឺស្រមាប់េហតុផលសិត
� ិ េហយអកន
� ឹងមិន្រត�វបានឃុំខួនេទន
�
ឹង្របេភទែដលអកេ្រជ
�
សេរសេទ។


4. េតអកន
� ឹងជួ លបុ គ�លកជាម
ិ
ួ យ 90 ៃថបនា
�
� ប់េទ?
បាទ/ចស

េលខគណនី្របសិនេបមាន៖

េទ

________________________

5. េឈ�ះអជីវកម� (DBA)

6. េលខ UBI៖

7. េឈ�ះ្រក�មហ៊ុនេម (េឈ�ះអង�ភាព)
8. អសយដ�នសំបុ្រតអជីវកម�

ទី្រក�ង

រដ�

េលខកូដតំបន់

9. ទីតំងរូបវន�អជីវកម� (្របសិនេបខុសពីករេផ�សំបុ្រត)

ទី្រក�ង

រដ�

េលខកូដតំបន់

10. េលខទូរស័ព�អជីវកម�

11. អសយដ�នអុីែមល (ទមទរ)
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លិខិតប�
� ក់សំខន់ៃនករចុះេឈ�ះអ�កេម៉ករ

ព័ត៌មានែក�ងក�យអចបណា
� លឱ្យមានករផាកពិន័យជាអប្បបរមា $2,000.00 (RCW 18.27.100(7))
1. េតអ�កមានតួនាទី/មុខតំែណងអ�ី?

មា�ស់

បី�/្របពន�

ៃដគូ

សមាជិក

ម�ន�ី (មុខតំែណង) _______________

2. េឈ�ះេពញ�សបច្បាប់ ដូចបង�ញេនេលអត�ស��ណប័ណ�ែដលេចញេដយរដ�ភិបាល
3. ប័ណ�េបកបរ ឬេលខអត�ស��ណែដលមានរូបថត (េចញេដយរដ�ភិបាល)
6. អសយដ�នលំេនដ�ន (គា�ន្របអប់សំបុ្រត)

4. េលខសន�ិសុខសង�ម

5. ៃថ�ែខឆា�ំកំេណត (MM/DD/YYY)

ទី្រក�ង

រដ�

7. េតអ�កឬប�ី/្របពន�/ៃដគូែដលបានចុះេឈ�ះរបស់អ�កធា�ប់បានចុះេឈ�ះជាអ�កេម៉ករសំណង់េនក�ុង WA

េលខកូដតំបន់

បាទ/ចស

េទ

្របសិនេបបាទ/ចស សូមរយប��ីករចុះេឈ�ះពីមុនទំងអស់ខងេ្រកម។ ភា�ប់ទំព័របែន�ម្របសិនេបចំបាច់។

េលខ UBI

េលខចុះេឈ�ះ

េលខ UBI

េតនរណាជានាយក៖

ខ�ួនខ�ំុ
ប�ី/្របពន�
េតនរណាជានាយក៖

េលខចុះេឈ�ះ

ខ�ួនខ�ំុ

ចុះហត�េលខេនមុខសរករ ីសធារណៈ៖

េត្រក�មហ៊ន
ុ នឹងបន�េធ�អជីវកម�ែដរឬេទ?

ទំងពីរ

ប�ី្របពន�

បាទ/ចស

េទ

បាទ/ចស

េទ

េត្រក�មហ៊ន
ុ នឹងបន�េធ�អជីវកម�ែដរឬេទ?

ទំងពីរ

លិខិតប�
� ក់ហត�េលខ៖ ខ�ំប
� ក់េនេ្រកមករពិន័យចំេពះករភូតកុហកេនេ្រកមច្បាប់ៃនរដ�វ៉សន
ុី េតនថារល់េសចក�ីែថ�ងករណ៍ ចេម�យ និងករតំណាងទំង
ុ �
អស់ែដលបានេធ�េឡងេនក�ុងពក្យេស�សុំេនះគឺពិត្របាកដ និង្រតឹម្រត�វ។
កលបរ ិេច�ទ

សរេសរេឈ�ះ

្រតសរករី

ហត�េលខ

រដ�ែដលស�ក់េន

ចុះហត�េលខ និងស្បថេនចំេពះមុខខ�ុំ៖

ហត�េលខសរករ ីសធារណៈ

មុខតំែណង

សរេសរេឈ�ះសរករ ី

ករណាត់ជួបរបស់ខំុផ
� ុតកំ ណត់េនៃថ�៖

លិខិតប�
� ក់សំខន់ៃនករចុះេឈ�ះអ�កេម៉ករ

ព័ត៌មានែក�ងក�យអចបណា
� លឱ្យមានករផាកពិន័យជាអប្បបរមាចំនួន $2,000.00 (RCW 18.27.100(7))
1. េតអ�កមានតួនាទី/មុខតំែណងអ�ី?

មា�ស់

បី�/្របពន�

ៃដគូ

សមាជិក

ម�ន�ី (មុខតំែណង) _______________

2. េឈ�ះេពញ�សបច្បាប់ ដូចបង�ញេនេលអត�ស��ណប័ណ�ែដលេចញេដយរដ�ភិបាល
3. ប័ណ�េបកបរ ឬេលខអត�ស��ណែដលមានរូបថត (េចញេដយរដ�ភិបាល)
6. អសយដ�នលំេនដ�ន (គា�ន្របអប់សំបុ្រត)

4. េលខសន�ិសុខសង�ម

5. ៃថ�ែខឆា�ំកំេណត (MM/DD/YYY)

ទី្រក�ង

រដ�

7. េតអ�កឬប�ី/្របពន�/ៃដគូែដលបានចុះេឈ�ះរបស់អ�កធា�ប់បានចុះេឈ�ះជាអ�កេម៉ករសំណង់េនក�ុង WA

បាទ/ចស

េលខកូដតំបន់
េទ

្របសិនេបបាទ/ចស សូមរយប��ីករចុះេឈ�ះពីមុនទំងអស់ខងេ្រកម។ ភា�ប់ទំព័របែន�ម្របសិនេបចំបាច់។

េលខ UBI

េលខចុះេឈ�ះ

េលខ UBI

េតនរណាជានាយក៖

ខ�ួនខ�ំុ
ប�ី/្របពន�
េតនរណាជានាយក៖

េលខចុះេឈ�ះ

ខ�ួនខ�ំុ

ចុះហត�េលខេនមុខសរករ ីសធារណៈ៖

ប�ី្របពន�

ទំងពីរ
ទំងពីរ

េត្រក�មហ៊ន
ុ នឹងបន�េធ�អជីវកម�ែដរឬេទ?
បាទ/ចស

េទ

បាទ/ចស

េទ

េត្រក�មហ៊ន
ុ នឹងបន�េធ�អជីវកម�ែដរឬេទ?

លិខិតប�
� ក់ៃនហត�េលខ៖ ខ�ំប
� ក់េនេ្រកមករពិន័យចំេពះករភូតកុហកេនេ្រកមច្បាប់ៃនរដ�វ៉សុីនេតនថារល់េសចក�ីែថ�ងករណ៍ ចេម�យ និងករបង�ញទំង
ុ �
អស់ែដលបានេធ�េឡងេនក�ុងពក្យេស�សុំេនះគឺពិត្របាកដ និង្រតឹម្រត�វ។
កលបរ ិេច�ទ

្រតសរករី

សរេសរេឈ�ះ

ហត�េលខ

រដ�ស�ក់េន

ចុះហត�េលខ និងស្បថេនចំេពះមុខខ�ំុ៖

ហត�េលខសរករ ី

មុខតំែណង

សរេសរេឈ�ះសរករ ី

ករណាត់ជួបរបស់ខំុផ
� ុតកំ ណត់េនៃថ�៖

ចំណាំ៖ មា� ស់ ៃដគូ សមាជិក ឬករយាល
ិ
័យ្រកមហ
�
៊ុននីមួយៗ្រត�វែតបំេពញលខ
ិ ិតប�
� កម
់ ួយ។ ភា� ប់ច្បាប់ចមងបែន
�
ម
� ្របសនេប
ិ
ចបា
ំ ច។
់ សរករែដលេនេ្រករដ
ី
អច
�

េ្របសនកដច
ឹ�
់េដយែឡកស្រមាបសរករ
់
។
ី ករប�
� ក់តមេអឡច្រត
ិ
ន
� ិក គឺអចទទួលយកបាន។
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Department of Labor and Industries
Contractor Registration
PO Box 44450
Olympia WA 98504-4450

ពក្យេស�សុំចុះប��ី អ�កេម៉ករសំណង់

2

ៃថ�ដក់ ពក្យ៖ $124.70

្របេភទពណិជ�កម�អ�កេម៉ករឯកេទស

ស្រមាប់និយមន័យៃនកូដជំ នាញ សូមចូ លេទកន់េគហទំព័រ L&I េន www.Contractors.Lni.wa.gov។
BG

េ្រគ�ងេ្រប្របាស់, សមា�រៈ

HM

ជាងែដក

SY

XX

អបស�ស
ូ និងសំណ

BR

ករផា�ស់បូរផ�
� ះ

SZ

SA
AC
SB

រនាំងបាំងសច េក�ង គ្រមបដំបូល
និងេអ្រកង់ខងេ្រក

ឡចំហយ បំពង់បង�ូរទឹក ដំេណរករ
បំពង់

កប៊ីន េរងមា៉ សុីនកិន�ស�វ និង
បេង�យករងរេធ�េឈ

SM
SN
BT

កំេដ ខ្យល់អកស មា៉ សុីន្រតជាក់ និង
ទូរទឹកកក (HVAC/R)

ឧបករណ៍ / មា៉ សុីនឧស្សោហកម�
ឧបករណ៍ស�ប័ន េ្រគ�ងសង�រ ឹមស�នី
តុមន�ីរពិេសធន៍ េសរ

អុីសូឡង់ ករ្រគប់្រគងសំេណម និងស

RA
RB
RC

ករ្រគប់្រគងសត�ល�ិតតម
រចនាសម�័ន�

ពិដនព្យួរ និងេក្ប�ងទប់សេម�ង
អងែហលទឹក ស្បា៉ និងអង
ទឹកេក�

ធុង និងករេដះធុង
េក្ប�ង េសរ៉ មិច ឥដ�្រកឡាតូច

SC

្របព័ន�បូមធូលីកណា
� ល

SO

SD

ទូ

BV

្របព័ន�ធារស�ស�បាញ់ទឹក

RF

AB

ទូរទឹកកកពណិជ�កម�/ឧស្សោហកម�

BW

េទសភាព

RG

BI

េបតុង

SP

ករបិទេឈ និងករបូកកំេបាលប

RH

បិទបាំងបង�ួច

SE

ករសមា�តសំណង់ អគ�ីភ័យ ឬទឹក

SQ

CP

ឧបករណ៍មា៉ សុីន្រតជាក់

SF

កររុះេរ  និងករសេ�ង�ះេ�សច�សង

BZ

កំរលឥដ�

RI

SG

ទ�រ ្រចកទ�រ និងេធ�ឱ្យឧបករណ៍សកម�

SR

េរៀបចំផ�ះែដលផលិត/ចល័ត

RJ

េឈ /្រគាប់ និងច�ង�នហ�ស

CG

ករផលិតែដក / ែដកសន�ឹក

WD

ករខួងអណូ� ង

OG

ទ�ររមូរ / ទ�រហ�រ៉ សឡាន

CB

លប និងបិទជ�
� ង
ំ

SS

ករបិទបាំង/ឆ�ូត/ចក់េកស៊ូផូ�វ

PW

ករលងសមា�តេដយសំពធ

RK
BK

ករសមា�តបំពង់បង�ូរលូ និងបំបាត់
ករស�ះលូ

ជ�
� ំងស�ត
ួ

អគ�ិសនី៖ សូមេមល RCW 19.28
BL
SI

ជេណ� រយន�
ករជីកកកយ ករចត់ថា�ក់ និងករ
ឈូសឆាយដី

េម�ង

ចក់េស ្របព័ន�េរទិ៍សុវត�ិភាព និង
្របព័ន�្រពមាន

BN

ដក់របង

CD

ដក់ដំបូល

SJ

ករករពរេភ�ងនិងថា�ំកូត

ST

ករដុសខត់

BO

ករករពរអគ�ីភ័យ

SU

្របព័ន�អនាម័យ និង/ឬលូចំេហៀង

SK

្រគបក្រមាល និងក្រមាលតុ

SV

រនា� និងរនាំងសុវត�ិភាព

SL

ដក់សុម
៊ និងេ្រគាងឆ�ឹង

CF

បរ ិក�រស�នីយ៍េសវកម� និងករែថទំ

BP

ក��ក់ និងតំេឡងក��ក់

SW

បិទជ�
� ំងចំេហៀង

CV

ទរទឹក និងបំពង់បង�ូរទឹក

SX

ស��

RE

អ�កសងសង់ែដក

និងថ�ធម�ជាតិ និងថ�ែកៃច�
ករដកេដមេឈ េចញ
ឧបករណ៍េ្រប្របាស់ និង
ទូរគមនាគមន៍

ករផ្សោរែដក និងេ្រគ�ងតុបែតង
េលហៈ
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