


         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

របាយការណ៍ 

ស្តពី ី

លទ្ធផលការងារស្ម្រេចបានក្នងុឆ្ន ាំ២០១៥ 

និង ទ្ិស្ម្ៅអនវុត្តបនតរបស្រ់ក្ុេការងារទ្បស់្កា ត្់ក្រណីស្នលប់ នងិ 
បងាា រម្ររោះថ្នន ក្់ការងាររបស្ក់្េមក្រនមិ្ោជិត្តាេស្ហររស្ រ្ឹោះស្កា ន 

(ទ្.ស្.ប.ក្) 

 
 
 
 

ម្រៀបចាំម្ោយៈ រក្ុេការងារទ្បស់្កា ត្់ក្រណីស្នលប់ និង បងាា រម្ររោះថ្នន ក្់ការងារ 
ននម្បឡាជាត្ិរបបស្នតិស្ខុស្ងគេ 

 
 
 
 
 

ម្បាោះពុេពម្ោយៈ ម្បឡាជាត្ិរបបស្នតិស្ខុស្ងគេ 

 

 ឆ្ន ាំ២០១៥ 

 

ម្បឡាជាត្ិរបបស្នតិស្ខុស្ងគេ 
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ឧបករណ៍វសស់�ង់របស្់រក�មករងរ ទ.ស.ប.ក 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        GasAlertMicro 5           Light Meter Extech  

              (វស់ OR2R, CO, HR2RS, SOR2R, COR2R ...)               (វស់កំរតិពន�ឺ) 
   

  

        

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

                   Anemometer   Sound Level Meter             Oxymeters  

     (វស់សីតុណ� ភាព សំេណ ម     (វស់កំរតិសំេលង)       (វស់ចង� កេ់បះដូង នងិ អ៊កុសីុែសនក�ុងឈម) 

            និង េល្ប�នខ្យល់)  



     

       
 
 
 
 

របាយករណ៍ 

ស�ពីី 
លទ�ផលករងរសេ្រមចបានឆា� ២ំ០១៥  

 និង ទិសេដអនុវត�បន�របស្់រក�មករងរ ទ.ស.ប.ក 

 
េដយមានស�ិរភាពនេយាបាយ និង េសដ�កិច�របស់រជរដ� ភិបាលក�ុងនីតិកលទី៥ ៃនរដ�សភា 

េ្រកមករដឹកនាដ៏ំឈ� សៃវ្របកបេដយគតិបណ�ិ តរបស់ សេម�ចអគ�មហេសនាបតីេតេជា ហ៊ុន ែសន 

នាយករដ�ម�ន� ី ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា និងករដក់េចញនូវយុទ�ស�ស�ចតុេកណដំណាក់
កលទី៣  ៃនអណត�ិរជរដ� ភិបាលនីតិកលទី៥ បានទក់ទញវនិិេយាគិនឱ្យមកវនិិេយាគេនកម�ុជា
យ៉ាងេ្រចីនេលី្រគប់វស័ិយេដយបានបេង�ីតករងរជូនដល់្របជាពលរដ�ទូេទ បានជាេ្រចីនក�ុងមួយឆា� ំៗ  ។ 
តមរយៈកេំណីនៃនករវនិិេយាគទងំក�ុង្រស�ក និង មកពបីរេទសបានេធ�ីឱ្យវស័ិយេសដ�កិច�កម�ុជាមាន
កររកីចំេរនី្រគប់ែផ�ក  ក�ុងេនាះក៏មានែផ�កកត់េដរសំេលៀកបំពក់ និងផលិតែស្បកេជីង ផងែដរ ។  

េយាងេលីករអនុវត�យ៉ាងខ� ប់ខ�ួននូវេគាលនេយាបាយទប់ស� ត់ និងកត់បន�យកម�ករនិេយាជិតសន�ប់ 

្រកសួងករងរ និង បណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ មានេបឡាជាតិរបបសន�ិសុខសង�ម (ប.ស.ស) ជាេសនា
ធិករផា� ល់ ែដលមានតួនាទីជាអ�ក្រគប់្រគង និងចត់ែចងរបបសន�ិសុខសង�មស្រមាប់ជនទងំឡាយ
ែដលស�ិតេនេ្រកមបទប្ប��ត�ិៃនច្បោប់ស�ីពីករងរ និង មាន្រក�មករងរទប់ស� ត់ករណីសន�ប់ និង 
បង� រេ្រគាះថា� ក់ករងររបស់កម�ករនិេយាជិតតមសហ្រគាស ្រគឹះស� ន ។ 

ក�ុងឆា� ២ំ០១៥េនះ ្រក�មករងរទ.ស.ប.ក បានចុះអេង�តែស�ងរកមូលេហតុនិងចត់វធិានករ
ែកលំអេលីេរងច្រកមានករណីកម�ករនិេយាជិតសន�ប់ និងផ្សព�ផ្សោយអប់រ ំដូចខងេ្រកម ៖ 

 

ក. លទ�ផលករងរសេ្រមចបាន  
1 > ស� នភាពករណីកម�ករនិេយាជិតសន�ប ់

១.១ អំពីមូលេហតុបណ� លឱ្យកម�ករនិេយាជិតសន�ប់  
 

ឆា� ២ំ០១៥េនះ ្រក�មករងរទ.ស.ប.ក បានចុះេទតមបណា� េរងច្រកកត់េដរសំេលៀក
បំពក់ នងិ ផលិតែស្បកេជីង ែដលបានជួបឧប្បត�ិេហតុកម�ករនិេយាជតិសន�ប់ ក�ុងេនាះបានរកេឃញី
មូលេហតុ នងិ ចំណុច្របឈមជាេ្រចីន ដូចខងេ្រកម ៖ 

្រពះរជាណាច្រកកម�ជុា 

ជាតិ សសនា ្រពះមហក្ស្រត 
 

េបឡាជាតិរបបសន�ិសខុសង�ម 

ទំពរ័ទី 1                     ្រក�មករងរទប់ស� តក់រណីសន�ប ់និង បង� រេ្រគាះថា� កក់រងរ (ទ.ស.ប.ក) 

 



     

 អំពីលក�ខណ� ករងរ និង លក�ខណ� អនាម័យ សុវត�ិភាពករងរ 
 ប�� គមី ី

- ដុតកំេទចកទំ ី កកសំណល់កំព្ូយរទ័រ និងសំបកកង់ េនខងមុខេរងច្រកេធ�ី
ឱ្យមានែផ្សងហុយចូលេទក�ុងអគារផលិតកម� 

- ធា� ក់្រកណាត់ចូលក�ុងមូ៉ទ័រែដលេធ�ីឱ្យេឆះេន្រតង់ែខ្សទឹកហូរែផ�កសម�ួតែស្បក 
បង�ជាែផ្សង 

- េ្របី្របាស់កវមិន្រតឹម្រត�វ េទីបេធ�ីឱ្យមានករសយភាយក�ិនកវ 
- ធុំក�ិនេឆះក� របន�ះេនែផ�កសម�ួត្រកណាត់ បានសយភាយចូលេទក�ុងអគារ

ផលិតកម�  
- ធុំក�ិនែផ្សងែដលកម�ករែផ�កអនាម័យបានដុតេនក�ុងបរេិវណេរងច្រក េហយី

ហុ៊យចូលក�ុងអគារផលិតកម�  
- កសិករបាញ់ថា� សំមា� ប់សត�ល�ិតដក់ែ្រស បានភាយក�ិនចូលអគារផលិតកម�  
- និេយាជកបាញ់ថា� សំមា� ប់សត�ល�ិតក�ុងអគារផលិតកម�  

 ប�� រូបស�ស�  
- ទុេស្សែខ្សេភ�ីងេលីពិដន 
- ឆ�ងចរន�អគ�សិនីបណា� លឱ្យកម�ករឆក់ែខ្សេភ�ីងេននងឹម៉ាសីុនេដរផា� ល់ែតម�ង 

(មិនបណា� លឱ្យកម�ករសន�ប់េឡយី ្រគាន់ែតភិតភ័យ) 
- កណ�ឹ ង្របកសអសន�េរទិ៍ េដយសរឆ�ងចរន�អគ�សិនី 
- េបីកចំហបង�ួចមនិអស់ 
- បរយិាករណ៍កំេដេក�  និង ហប់ 
- ្របព័ន�ផ�តិទឹកគា� នទឹក 
- ករេរៀបចំផា� ស�ិកមានកម�ស់ខ�ស់ 

 ប�� ចតិ�ស�ស�សង�ម 
- តនតឹងអរម�ណ៍  
- ស�ន់េស�  ្របេ្រជៀតរត់េចញពីេរងច្រក នងិ ភិតភ័យតៗគា�  

 ប�� វទិ្យោស�ស�េរៀបចកំរងរ 
- ករទុកដក់សមា� រផលិតមិនបាន្រតឹម្រត�វ 
- អក់ខនសំអត និង ផា� ស់ប�ូរ្របព័ន�ផ�ិតទឹកមិនបានេទៀងទត់ 
- បន�ប់ទឹករបស់កម�ករមួយចំនួនមិនបានសំអតេទៀតទត់ 

 ប�� េមកនចិ  
- េធ�ស្របែហសក�ុងករ្រត�តពិនិត្យ្របព័ន�អគ�ិសនី  
- មុតៃដនឹងម�ុលម៉ាសីុនេដរ 
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 ប�� ជវីស�ស� 
- សុខភាពកម�ករនិេយាជតិមួយចំននួ មានសភាពទន់េខ្សោយ (ខ�ះជាតិស�រ...) 
- ហូបអហរេពល្រពឹកមនិេទៀងទត់ 

 ប�� ករែថមេម៉ាងេធ�កីរ 
- ែថមេម៉ាងក�ុងមួយៃថ� ២េម៉ាង ភាគេ្រចីនជា្របច ំ

 
កត� ែថមេម៉ាងខងេលី មកពកីម�ករនិេយាជតិបង�ចំតិ�ែថមេម៉ាងេដយសរចង់បាន្របាក់

ឈ�ួលបែន�ម េហយីម�ងមា� លេធ�ីឱ្យគាត់េ្រទលករងរែលងបាន បូករមួនងឹករស្រមាកមិនបាន្រគប់្រគាន់ 
ហូបអហរមនិេទៀងទត់ និង គា� នជីវជាតិក៏ជាេហតុបណា� លឱ្យកម�ករនិេយាជិតសន�ប់ ។ 

  ១.២ អំពីវិធនករដក់ឱ្យនិេយាជកែកលអំ 
េដីម្បធីានាករករពរសុខភាព នងិ សុវត�ិភាពករងរ  ពិេសសករណីកម�ករនិេយាជតិ

សន�ប់ ្រក�មករងរ ទ.ស.ប.ក បានចុះេទពិនិត្យអេង�តែស�ងរកមូលេហតុ  និងបានចត់វធិានករបនា� ន់
ឱ្យមា� ស់េរងច្រក សហ្រគាស ្រគឹះស� ន េធ�ីករែកលំអ េដីម្បទីទួលបាននូវសុខដុមរមនាក�ុងកែន�ង
ករងរ េដយជំរុញឱ្យមានករែកលំអ ដូចតេទ ៖ 

 អំពីលក�ខណ� ករងរ និង លក�ខណ� អនាម័យ សុវត�ិភាពករងរ 
 ករណីប�� គមី ី

- សំអត ឬ ផា� ស់ប�ូរចេង�ីរៃនែខ្សទឹកហូរស្រមាប់កំេដែស្បកេជីង ែដលមាន
កំណកកវេ្រចីន ឱ្យបានេទៀងទត់ នងិ េធ�ីគ្រមបបិទចនកវទងំអស់ែដល
កំពុងេ្របី្របាស់ឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ 

- េ្របី្របាស់កវ្រត�វមានគ្រមប្រគបបិទជិត េដីម្បធីានាថាមិនមានករសយភាយ
ក�ិនដល់ផ�ូវដេង�ីមកម�ករនិេយាជតិ និង្រត�វមានបទិតរង MSDS បកែ្របជា
ភាសជាត ិ េដីម្បឱី្យកម�ករនិេយាជិតងយយល់ពីរេបៀបេ្របី្របាស់សរធាតុ
គីមីទងំេនាះ នងិ ្រត�វផ�ល់ម៉ាស់ែដលមានត្រមង់ពីរជាន់ជូនកម�ករេ្របី្របាស់
ក�ុងអគារផលិតកម� 

- ដកបន�ះក� រែដលេឆះេចញពីកែន�ងម៉ាសីុនសម�ួត េដយផា� ស់ប�ូរដក់បន�ះក� រថ�ី
ជំនួសវញិ  

- ែណនាកំម�ករែផ�កអនាម័យមិនឱ្យដុតសំរមេនក�ុងបរេិវណេរងច្រក 
- េស�ីឱ្យអជា� ធរមូលដ� នចូលរមួសហករណ៍ទប់ស� ត់ចំេពះពលរដ�ែដលរស់េន

ជុំវញិេរងច្រក កុំឱ្យដុត ឬបាញ់ថា� េំផ្សង  ៗ ែដលសយភាយចូលក�ុងអគារ 
ផលិតកម� 

- ្រត�វលងសមា� តផ�តិទឹក ៃន្របព័ន�ទឹកខ្យល់្រតជាក់ និងជូនសមា� តម៉ាសីុន ្រពម
ទងំករ ៉ ូឥដ�ក�ុងអគារផលិតកម�ឲ្យបានស� ត និងយកគនំរ្រកណាត់េទសំដិល
ហលៃថ�េដីម្បធីានាថា ក�និជាតិគីមីទងំេនាះ្រត�វបានសមា� តទងំ្រស�ង។ 
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 ករណីប�� រូបស�ស� 
- េរៀបចំ និង ្រត�តពិនតិ្យែខ្សេភ�ីង 
- េរៀបចំជួសជុលម៉ាសីុនេដរ ែដលមានករណីឆ�ងចរន�អគ�ិសនីឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ 

េចៀសវងករឆក់ដល់កម�ករកំពុងបំេពញករងរ 
- េរៀបចំ្របព័ន�ចរន�អគ�ិសនឱី្យបាន្រតឹម្រត�វ នងិផា� ស់ប�ូរកណ�ឹ ងេរទិ៍ចស់ែដល

មានប�� េចញ  
- ែណនាឱំ្យលងសំអតផ�តិទឹកៃន្របព័ន�ខ្យល់្រតជាក់តមលក�ណៈបេច�កេទស 
- េបីក្របព័ន�ខ្យល់្រតជាក់៣០នាទី មុនកម�ករនិេយាជតិចូលេធ�ីករ  
- បនា� បរបាងំផា� ស�ិកែដលមាន្រសប់េដមី្បឱី្យលំហូរខ្យល់ងយឆ�ងកត់កែន�ង 

កម�ករេធ�ីករ។ 
 ករណីប�� ចតិ�ស�ស�សង�ម 

- ពន្យល់ែណនាអំប់រកុំឱំ្យមានភាពតនតឹងអរម�ណ៍  
- ផ្សព�ផ្សោយអប់រពំីេគាលករណ៍ច្បោប់ នងិ បទប្ប��ត�និានា ។ 

  ករណីប�� វទិ្យោស�ស�េរៀបចកំរងរ 
- ែណនាពំីកររក្សោទុកដក់សមា� រ្រកណាត់កុំឱ្យបាងំលំហូរខ្យល់េចញចូល  
- សំអត និង ផា� ស់ប�ូរ្របព័ន�ផ�ិតទឹកឱ្យបានេទៀងទត់ 
- សំអតបន�ប់ទឹករបស់កម�ករឱ្យបានេទៀងទត់។ 

 ករណីប�� េមកនចិ  
- ្រត�តពិនិត្យឧបករណ៍េ្របី្របាស់ ែដលេ្របី្របព័ន�អគ�សិនី និង េរៀបច្ំរបព័ន�

ែខ្សេភ�ីង តមលក�ណៈបេច�កេទស  
- ែណនាកំម�ករនិេយាជិតេអយមានករ្រប�ង្របយត័�ក�ុងករេ្របី្របាស់ម៉ាសីុនេដរ

ែដលគា� នរបាងំករពរបាក់ម�ុល ឬមុតជាេដីម។ 
 ករណីប�� ជវីស�ស� 

- ែណនាកំម�ករនិេយាជិតបរេិភាគអហរមានអនាម័យ នងិ ជីវជាតិ   
- ែណនាកំម�ករនិេយាជិតឱ្យយល់ដឹងពីរបបអហរទងំបី្រក�ម 
- អប់រសុំខភាពកម�ករនិេយាជិតឱ្យយល់ដងឹអំពីសុខភាពផា� ល់ខ�ួន 

និងករេ្របី្របាស់ឱសថឱ្យមានេវជ�ប��  ឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ ។   
 ករណីករែថមេម៉ាងេធ�កីរ 

- ករែថមេម៉ាង្រត�វេគារពតមច្បោប់ស�ីពកីរងរ 
- ែណនាកំម�ករនិេយាជិតពីអត�្របេយាជន៍ៃនករស្រមាកឱ្យបាន្រគប់្រគាន់ េដីម្បី

ធានាពីសុខភាពថាមពលក�ុងសកម�ភាពករងរែថមេម៉ាង ។ 
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១.៣ ទិន�ន័យកម�ករនិេយាជិតសន�ប់ក�ងុឆ� ២ំ០១៥ 
   

ល.រ 
កលបរេិច�ទ 
េ្រគះថ� ក់ 

េរាងច្រកកត់េដរសេំលៀកបំពាក់ 
 និង ផលតិែស្បកេជ ង 

កម�ករ 
សរបុ 

កម�ករ 
េ្រគះថ� ក់ 

% មូលេហតុ និង ករសន�ដិ� ន អាករៈេ្រគះថ� ក់ 

១ ០៨/០១/២០១៥ 

SUN BEST GARMENT Co., Ltd 
- ផលិតសំេលៀកបំពក់(កូនេក�ង) 
- ផ�ូវជាតិេលខ៤ ភ.អង�ស�ួលទី១          
ឃ.អង�ស�ួល ស.អង�ស�ួល 
េខត�កណា� ល 

១,៧៥០ ៦៩ ៤ 

- ទុេស្សែខ្សេភ�ីងេលីពិដន  
- េផ�ីលេទីបសន�បត់ៗគា�  
- ែថមេម៉ាងមួយែខមុនេ្រគាះថា� ក ់២េម៉ាង 
៥០% និង េលីសពីរេម៉ាង ៣០%  

- ស�ន់េស� រ 
- ភិតភ័យ 
- ទន់ៃដទន់េជីង 

២ ៣០/០១/២០១៥ 

SIX PLUS Industry Co., Ltd  
- ផលិតសំេលៀកបំពក់ 
- ស�ិតេនផ�ូវជាតិ៦A ឃុែំ្រពកអ�� ញ 
្រស�កមុខកំពូល េខត�កណា� ល 

២,២៣២ ១២៣ ៥.៥ 

- ដុតកំេទចកំទី កកសំណល់កំព្ូយរទ័រ និង
សំបកកង ់េនខងមុខេរងច្រកេធ�ីឱ្យមាន
ែផ្សងហុយចូលេទក�ុងអគារផលិតកម�  

- ភយ័ស�នេ់ស� រតៗគា�   

- វលិមុខ 
- ធីងេធាង 
- ទន់ៃដទន់េជីង 

៣ 

១៣/០២/២០១៥ 
យូល ីអិុនេធីេណសណិល  
(េខមបូឌ) ហ� មិន  

- ផលិតសំេលៀកបំពក់ 
- ស�ិតេនភូមិអង�ុញ សង� ត់អង�ុញ ្រក�ង 
បាវតិ េខត�ស� យេរៀង (តំបន់េសដ�កិច�
ពិេសសសនតុងសនែសស) 

១,៨៣០ 

៦៣ 

៥.៦ 

- ករេបីកចំហបង�ួចមិនអស់  
- េឃញីកម�ករនីិ ២នាក ់បានសន�ប ់កភិ៏តភ័យ
តៗគា� រហូតដល់សន�ប ់ 

- ករហូបអហរេពល្រពឹកមិនេទៀងទត ់ 

- ថប់ដេង�ីម 
- ឈឺក្បោល 
- វលិមុខ 
- ធីងេធាង 
- ទន់ៃដទន់េជីង ១៦/០២/២០១៥ ៤១ 

ទំពរ័ទី 5                    ្រក�មករងរទប់ស� តក់រណីសន�ប ់និង បង� រេ្រគាះថា� កក់រងរ (ទ.ស.ប.ក) 

 



      

ល.រ 
កលបរេិច�ទ 
េ្រគះថ� ក់ 

េរាងច្រកកត់េដរសេំលៀកបំពាក់ 
 និង ផលតិែស្បកេជ ង 

កម�ករ 
សរបុ 

កម�ករ 
េ្រគះថ� ក់ 

% មូលេហតុ និង ករសន�ដិ� ន អាករៈេ្រគះថ� ក់ 

៤ ២១/០២/២០១៥ 

Long Lead (Cambodia) Co., Ltd  
- ផលិតែស្បកេជីង 
- ស�ិតេនឃុេំសដ�ី ្រស�កសមគ�ីមានជ័យ 
េខត�កំពងឆ់ា� ងំ 

១,៤៧៧ ៤៤ ២.៩ 

- ធា� ក្់រកណាត់ចូលក�ុងម៉ូទរ័ែដលេធ�ីឱ្យេឆះេន 
្រតង់ែខ្សទឹកហូរែផ�កសម�ួតែស្បក បង�ជាែផ្សង  

- ភយ័រត់ជានេ់ចញពីេរងច្រក និង សន�បត់ៗគា�   

- ថប់ដេង�ីម 
- វលិមុខ 
- ឈឺក្បោល 
- ធីងេធាង 
- ទន់ៃដទន់េជីង 

៥ ២៣/០២/២០១៥ 

Grand East Footwear Int’l Corp  
- ផលិតែស្បកេជីង 
- ស�ិតេនផ�ូវជាតិេលខ៤ សង� តេ់ពីក 
្រស�កអង�ស�ួល េខត�កណា� ល 

១,១៩១ ៦៣ ៥.២ 

- េផ�ីមេចញពីកម�ករនីិមានៃផ�េពះមានអករៈ  
វលិមុខ ធីងេធាង ទនៃ់ដទនេ់ជីង េធ�ីឱ្យកម�ករនីិ
េផ្សងភិតភយ័សន�បត់ៗគា�   

- ករសយភាយក�ិនកវ  
- បរយិាករណ៍កំេដេក� និង ហប ់ 

- វលិមុខ 
- ធីងេធាង 
- ទន់ៃដទន់េជីង 

៦ 

២៧/០២/២០១៥ EINS (Cambodia) Co., Ltd 
- ផលិតសំេលៀកបំពក់ 
- ស�ិតេនភូមិក្បោលដំរ ីសង� ត់កកប 
ខណ� េពធិ៍ែសនជយ័ រជធានីភ�ំេពញ 

២,៤១៣ 

២៦ 

២.៨ 

- េផ�ីមេចញពីកម�ករនីិមានភាព្រតជាកចុ់ងៃដ
ចុងេជីងេទីបសន�បត់ៗគា�  ៗនិងេនៃថ�បនា� ប់ 
មានកម�ករនីិមា� កេ់ទៀត្របតិកម�នឹងថា� ្ំរគ�ន
េពះេវៀនសន�បនិ់ងេធ�ីឱ្យកម�ករេផ្សងៗេទៀត
សន�បត់ៗគា�  

- ករែថមេម៉ាងពីរេម៉ាងជា្របច ំ 

- អស់កំលងំ 
- ឈកឺ្បោល 
- វលិមុខ 
- ធីងេធាង 
- ទនៃ់ដទនេ់ជីង 

២៨/០២/២០១៥ ៤៣ 

ទំពរ័ទី 6                    ្រក�មករងរទប់ស� តក់រណីសន�ប ់និង បង� រេ្រគាះថា� កក់រងរ (ទ.ស.ប.ក) 

 



      

ល.រ 
កលបរេិច�ទ 
េ្រគះថ� ក់ 

េរាងច្រកកត់េដរសេំលៀកបំពាក់ 
 និង ផលតិែស្បកេជ ង 

កម�ករ 
សរបុ 

កម�ករ 
េ្រគះថ� ក់ 

% មូលេហតុ និង ករសន�ដិ� ន អាករៈេ្រគះថ� ក់ 

៧ ០៦/០៣/២០១៥ 

DONGBU SUMMIT (CAMBODIA) 
CO.,LTD 

- ផលិតសំេលៀកបំពក់ 
- ស�ិតភូមិក្បោលដំរ ីសង� ត់កកប 
ខណ� េពធិ៍ែសនជយ័  រជធានីភ�ំេពញ 

១,០៧១ ២១ ១.៩៦ 

- ធំុក�ិនេឆះក� របន�ះេនែផ�កសម�ួត្រកណាត ់
បានសយភាយចូលេទក�ុងអគារផលិតកម�
េទីបេធ�ីឱ្យកម�ករសន�ប់ 

- ករែថមេម៉ាងេធ�ីករជា្របច ំ 

- ឈកឺ្បោល 
- វលិមុខ 
- ធីងេធាង 
- ទនៃ់ដទនេ់ជីង 

៨ ៣១/០៣/២០១៥ 

KUANTECH (CAMBODIA) 
CORPORATION LIMITED 

- ផលិតនិងតេម�ីងឧបករណ៍ប��ូ លេភ�ីង 
កំុព្ូយទរ័ និង ទូរស័ព� 

- ស�ិតភូមិចមពល ឃុពំេពល 
្រស�ក្រតកំក ់េខត�តែកវ 

៨០០ ៤៥ ៥.៦២ 

- ធំុក�ិនែផ្សងែដលកម�ករែផ�កអនាម័យបានដុត
េនក�ុងបរេិវណេរងច្រកេហយីហុ៊យចូលក�ុង
អគារផលិតកម� េទីបកម�ករសន�បត់ៗគា�   

- ករែថមេម៉ាងេធ�ីករជា្របច ំ 

- ឈកឺ្បោល 
- វលិមុខ 
- ធីងេធាង 
- ទនៃ់ដទនេ់ជីង 

៩ ២៦/០៦/២០១៥ 

SOUTHLAND (CAMBODIA) 
CO.,LTD 

- េដរមួក និងេខក�ុង 
- ស�ិតភូមិ្រតពងំថ�ឹង សង� តេ់ចមេច 
ខណ� េពធិ៍ែសនជយ័ រជធានីភ�ំេពញ 

២,១៤១ ១៩ ០.៨៨ 

- កណ�ឹ ងេរទិ៍្របកសអសន� េរទិ៍េឡងីពីរដង    
ជាប់ៗ គា� បណា� លមកពីករឆ�ងចរន�អគ�ីសនី
េនក�ុងបរេិវណអគារផលិតកម� 

- ភិតភយ័សន�ប់តៗគា�   
- ករបែន�មេម៉ាង 

- ឈកឺ្បោល 
- វលិមុខ 
- ធីងេធាង 
- ទនៃ់ដទនេ់ជីង 

ទំពរ័ទី 7                    ្រក�មករងរទប់ស� តក់រណីសន�ប ់និង បង� រេ្រគាះថា� កក់រងរ (ទ.ស.ប.ក) 

 



      

ល.រ 
កលបរេិច�ទ 
េ្រគះថ� ក់ 

េរាងច្រកកត់េដរសេំលៀកបំពាក់ 
 និង ផលតិែស្បកេជ ង 

កម�ករ 
សរបុ 

កម�ករ 
េ្រគះថ� ក់ 

% មូលេហតុ និង ករសន�ដិ� ន អាករៈេ្រគះថ� ក់ 

១០ 

២៩/០៦/២០១៥ 

QUINT MAJOR INDUSTRIAL 
CO.,LTD 

- ផលិតសំេលៀកបំពក់ 
- ស�ិតភូមិ្រតពងំេឈនីាង ឃុេំពីក 
្រស�កអង�ស�ួល េខត�កណា� ល 

២,៨៥៨ 
៤៣ 

៣.១១ 

- ឆ�ងចរន�អគ�ិសនីេននឹងម៉ាសុីនេដរ បណា� ឱ្យ
សន�ប់ 

- ភិតភយ័សន�ប់តៗគា�   
- ករបែន�មេម៉ាងជា្របច ំ

- ឈកឺ្បោល 
- វលិមុខ 
- ធីងេធាង 
- ទនៃ់ដទនេ់ជីង 

៣០/០៦/២០១៥ ៤៦ 

១១ 

៣០/០៦/២០១៥ 
CN PROSPEROUS GARMENT 
(CAMBODIA) CO., LTD 

- កតេ់ដរ និង សំេលៀកបំពក ់
- ស�ិតភូមិៃ្រពកំបុត សង� តេ់ចមេច 
ខណ� េពធិ៍ែសនជយ័ រជធានីភ�ំេពញ 

៦១០ 

៩៥ 

២៤ 

- បរយិាករណ៍កំេដ េក� និងហប ់ 
- តនតឹងក�ុងអម�រណ៍ 
- ករបែន�មេម៉ាងជា្របច ំ

- ឈកឺ្បោល 
- វលិមុខ 
- ធីងេធាង 
- ទនៃ់ដទនេ់ជីង ០២/០៧/២០១៥ ៥២ 

១២ 

០១/០៧/២០១៥ 

Vonammy (Cambodia) Garment 
Co., Ltd 

- កតេ់ដរ និង សំេលៀកបំពក ់
- ស�ិតឃុសូំភី ្រស�កបាទី េខត�តែកវ ៧៥០ 

៦៨ 

១៣ 

- អករៈក�ួតេចញចំណីអហរ េហយីចេង� រ  
- កម�ករេផ្សងៗភិតភយ័ស�នេ់ស� រ ឈនដល់
សន�ប់តៗគា�   

- ករបែន�មេម៉ាងេធ�ីករ 

- ក�ួត 
- ចេង� រ 
- វលិមុខ 
- ធីងេធាង 
- ទនៃ់ដទនេ់ជីង 

០២/០៧/២០១៥     ២៩ 

ទំពរ័ទី 8                    ្រក�មករងរទប់ស� តក់រណីសន�ប ់និង បង� រេ្រគាះថា� កក់រងរ (ទ.ស.ប.ក) 

 



      

ល.រ 
កលបរេិច�ទ 
េ្រគះថ� ក់ 

េរាងច្រកកត់េដរសេំលៀកបំពាក់ 
 និង ផលតិែស្បកេជ ង 

កម�ករ 
សរបុ 

កម�ករ 
េ្រគះថ� ក់ 

% មូលេហតុ និង ករសន�ដិ� ន អាករៈេ្រគះថ� ក់ 

១៣ ០៣/០៧/២០១៥ 

CRISTAL MARTIN (CAMBODIA) 
Co., Ltd 

- កតេ់ដរ និង សំេលៀកបំពក ់
- ស�ិតេនភូមិវហិរសួរគ៍េជីង 
ឃុវំហិរសួគ ៍្រស�កខ្សោច់កណា� ល 
េខត�កណា� ល 
 

៤,៤០០ ១៤ ០.៣ 

- ផ�ុះេសែខ្សេភ�ីងម៉ាសុីនខ្យល់េនខងេ្រកអគារ
ផលិតកម�ែដលមានទីតងំក�ុងបរេិវណរបស់ 
េរងច្រក 

- ករណីផ�ុះេសេនះបង�ឱ្យជាផា� េភ�ីងេហយីបេង�ីត
ជាអគ�ិភយ័េទេលីម៉ាសុីនេនាះ  
 

- ថបដ់េង�ីម 
- ភិតភយ័ 
- ស�នេ់ស� រ 

១៤ ២៤/០៧/២០១៥ 

YU FA GARMENT INDUSTRY 
(CAMBODIA) Co., Ltd 

- កតេ់ដរ និង សំេលៀកបំពក ់
- ស�ិតេនភូមិៃ្រព្រពីងខងេជីង សង� ត់
េចមេច ខណ� ដេង�  រជធានីភ�ំេពញ 
 

៨២០ ១៨ ២.១ 

- ករេរៀបចំ្របព័ន�ខ្យល់ទឹក្រតជាកេ់នពំុទន ់
្រតឹម្រត�វ 

- ែផ្សងហុយចូល្របពន័�ខ្យល់្រតជាក់េពល 
រថយន�េចញចូល  

- ករបែន�មេម៉ាងេធ�ីករជា្របច ំ 
- ខ�ះករែណនាពីំរបបចំណីអហរ  
 

- ថបដ់េង�ីម 
- ឈកឺ្បោល  
- វលិមុខ 

១៥ ២៤/០៧/២០១៥ 
MACOX MANUFACTURING Co., 
Ltd ៣៧៩ ៩ ១២ 

- ករេរៀបចំទុកដក្់រកណាតគ់រខ�ស់េនក�ុង 
សង� កផ់លិតកម� 

- វលិមុខ 
- ថបដ់េង�ីម 

ទំពរ័ទី 9                    ្រក�មករងរទប់ស� តក់រណីសន�ប ់និង បង� រេ្រគាះថា� កក់រងរ (ទ.ស.ប.ក) 

 



      

ល.រ 
កលបរេិច�ទ 
េ្រគះថ� ក់ 

េរាងច្រកកត់េដរសេំលៀកបំពាក់ 
 និង ផលតិែស្បកេជ ង 

កម�ករ 
សរបុ 

កម�ករ 
េ្រគះថ� ក់ 

% មូលេហតុ និង ករសន�ដិ� ន អាករៈេ្រគះថ� ក់ 

២៥/០៧/២០១៥ 

- កតេ់ដរ និង សំេលៀកបំពក ់
- ស�ិតេនភូមិដី្រកហម ឃុរំកេកះ 
្រស�កគងពិសី េខត�កំពងស់�ឺ 

៣៦ 

- កម�ករមា� កស់ន�ប ់កម�ករេផ្សងៗេឃញីភិតភ័យ
សន�បត់ៗគា�   

- ្រគ�េពទ្យអះអងថាកម�ករសន�បខ់�ះជាតិស�រ  
- ករែថមេម៉ាងេធ�កីរជា្របច ំ

- ទនៃ់ដទនេ់ជីង 

១៦ ០៧/០៨/២០១៥ 

Zegna Daidong (Cambodia) 
Electronics Co., Ltd 

- កតេ់ដរ និង សំេលៀកបំពក ់
- ស�ិតេនភូមិដី្រកហម ឃុរំកេកះ 
្រស�កគងពិសី េខត�កំពងស់�ឺ 

៥៥១ ២៨ ៥ 

- ករេរៀបចំទុកដក់ឡាងំផលិតផល គរខ�ស់ 
បាងំលំហូរខ្យល់កម�ករឈរ និងអង�ុយេធ�ីករ 

- កម�ករនីិមិនបានផ�ល់ព័ត៌មាន េដីម្បពី្យោបាល
ឱ្យទន់េពលេវលេធ�ីឱ្យកម�ករេផ្សងៗភិតភ័យ
សន�ប់តៗគា�   

- ករែថមេម៉ាងេធ�ីករជា្របច ំ

- ថបដ់េង�ីម 
- ធីងេធាង 
- ទនៃ់ដ ទន់េជីង 
- េហវហតអ់ស់កំលងំ 

១៧ 

១១/០៨/២០១៥ 
Artnature (Cambodia) Inc 

- ចកស់ក ់
- ស�ិតេនផ�ូវជាតិេលខ៤ សង� តបឹ់ងធំ 
ខណ� េពធិែសនជយ័ រជធានីភ�ំេពញ 
(ក�ុងតំបនេ់សដ�កិច�ពិេសសភ�ំេពញ) 

៧១៤ 

៣៣ 

៦ 

- សុខភាពផា� ល់របស់កម�ករផា� ល(់មុនេកីតេហ
តុមួយៃថ�ពួកគាតប់ានផឹកេ្រគឿង្រសវងឹបូករមួ
នឹងករេ្របី្របាស់ថា� សំ្រមកទម�នេ់ដយគា� ន 
េវជ�ប��   

- មានអរម�ណ៍ភិតភយ័េពលេហតុករណ៍ក ៏
សន�ប់តៗគា�   

- ឈកឺ្បោល  
- វលិមុខ 
- ទនៃ់ដទនេ់ជីង 

១២/០៨/២០១៥ ១២ 

ទំពរ័ទី 10                     ្រក�មករងរទបស់� ត់ករណីសន�ប ់និង បង� រេ្រគាះថា� កក់រងរ (ទ.ស.ប.ក) 

 



      

ល.រ 
កលបរេិច�ទ 
េ្រគះថ� ក់ 

េរាងច្រកកត់េដរសេំលៀកបំពាក់ 
 និង ផលតិែស្បកេជ ង 

កម�ករ 
សរបុ 

កម�ករ 
េ្រគះថ� ក់ 

% មូលេហតុ និង ករសន�ដិ� ន អាករៈេ្រគះថ� ក់ 

១៨ ១០/០៩/២០១៥ 

Moha3 Garment (Cambodia) 
Co., Ltd 

- កតេ់ដរ និង សំេលៀកបំពក ់
- ស�ិតេនសង� ត្់រកងំព្រង ខណ� ដេង�  
រជធានីភ�ំេពញ(សួនឧស្សោហកម�
វឌ្ឍនៈ២ ផ�ូវជាតិេលខ៣) 

៣,៤៨៥ ២៧ ០.៧ 

- សុខភាពផា� ល់របស់កម�ករផា� ល់(មានជម� ឺ
រលក្រកពះ និងជម�ឺរគ បានសុំច្បោបេ់រងច្រក
ឈប់ស្រមាកចំនួន ០២ៃថ� មុនៃថ�េកីតេហតុ 

- មានអរម�ណ៍ភិតភយ័របស់កម�ករ 

- ភិតភយ័ 
- ទនៃ់ដទនេ់ជីង 
- ថបដ់េង�ីម 
- ឈកឺ្បោល វលិមុខ 

១៩ ០៥/១០/២០១៥ 

Winson Int’l Garment 
(Cambodia) Ltd 

- កតេ់ដរ និង សំេលៀកបំពក ់
- ស�ិតេនភូមិរដួំល ឃុ្ំរតពងំគង ្រស�ក
សំេរងទង េខត�កំពងស់�ឺ 
(តំបនឧ់ស្សោហកម� Y Seven) 

១,៤៣១ ៤១ ២.៨ 

- កម�ករនីិមា� ក់បានមុតៃដនឹងម�ុលម៉ាសុីនេដរ 
េទីបកម�ករនីិដៃទេឃញីមានអរម�ណ៍ 
ភិតភយ័ សន�បត់ៗគា�   

- មុតម៉ាសុីនេដរ  
- ករបែន�មេម៉ាងេធ�ីកររយៈេពល២េម៉ាងជា 
្របច ំ

- ភិតភយ័ 
- ទនៃ់ដ ទន់េជីង 

 

ទំពរ័ទី 11                     ្រក�មករងរទបស់� ត់ករណីសន�ប ់និង បង� រេ្រគាះថា� កក់រងរ (ទ.ស.ប.ក) 

 



      

ល.រ 
កលបរេិច�ទ 
េ្រគះថ� ក់ 

េរាងច្រកកត់េដរសេំលៀកបំពាក់ 
 និង ផលតិែស្បកេជ ង 

កម�ករ 
សរបុ 

កម�ករ 
េ្រគះថ� ក់ 

% មូលេហតុ និង ករសន�ដិ� ន អាករៈេ្រគះថ� ក់ 

២០ ០៨/១០/២០១៥ 

CWKH Garment (Cambodia) 
Limited 

- កតេ់ដរ និង សំេលៀកបំពក ់
- ស�ិតេនភូមិ្រតពងំទ 
សង� ត្់រតពងំ្រកសងំ 
ខណ័� េពធិ៍ែសនជយ័ រជធានីភ�ំេពញ 

៤៦៥ ១៣ ២.៧ 

- ្របពន័�ផ�ិតទឹកគា� នទឹកនិងករេរៀបចំផា� ស�ិក 
មាន កំពស់ខ�ស់ េធ�ីឱ្យបរយិាករណ៍កំេដ 
េក�  និងហប ់

 

- ថបដ់េង�ីម  
- ទនៃ់ដ ទន់េជីង 

 

២១ ០៩/១០/២០១៥ 

Golden Apparel (Cambodia) Ltd 
- កតេ់ដរ និង សំេលៀកបំពក ់
- ស�ិតេនភូមិផ្សោរ្រតច ឃុលំែង�ក ្រស�ក
កំពង្់រតឡាច េខត�កំពងឆ់ា� ងំ 

១,២៥៦ ៤៣ ៣.៤ 

- កម�ករនីិអយុ ១៩ឆា� េំទីបែតចូលេធ�ីករដំបូង 
បានសន�ប់េនកែន�ងករងរេហយីកម�ករ 
េផ្សងៗកភិ៏តភ័យសន�បត់ៗគា�  

- ភិតភយ័ 
- ទនៃ់ដ ទន់េជីង 

២២ ០៥/១១/២០១៥ 
R SAMBADH TRADING 
(KAMPUCHEA) Co., Ltd 

- កតេ់ដរ និង សំេលៀកបំពក ់
- ស�ិតេនឃុសំ� យអន�រ ្រស�កស� យអន�រ 
េខត�ៃ្រពែវង 

១,៥៥៧ 

០៤ 
០១(ស� ប)់ 

១.១ 

- កម�ករនីិ រន៉ ្រសីនាងអយុ ១៩ឆា�  ំបានស� ប់
េដយសរស� នភាពសុខភាពចុះេខ្សោយេដយ
មិនដឹងខ�ួនឈេឺធ�ីឱ្យករជួយសេ�ង� ះមិនទន់
េពលេវលេទីប សន�បត់ៗគា�   

- ករបែន�មេម៉ាងេធ�ីកររយៈេពល២េម៉ាងជា 
្របច ំ
 

- ហត់ 
- ថបដ់េង�ីម 
- ញ័រ្រទ�ង 
- ទនៃ់ដ ទន់េជីង 

 
 ០៦/១១/២០១៥ ១៣ 

ទំពរ័ទី 12                    ្រក�មករងរទបស់� ត់ករណីសន�ប ់និង បង� រេ្រគាះថា� កក់រងរ (ទ.ស.ប.ក) 

 



      

ល.រ 
កលបរេិច�ទ 
េ្រគះថ� ក់ 

េរាងច្រកកត់េដរសេំលៀកបំពាក់ 
 និង ផលតិែស្បកេជ ង 

កម�ករ 
សរបុ 

កម�ករ 
េ្រគះថ� ក់ 

% មូលេហតុ និង ករសន�ដិ� ន អាករៈេ្រគះថ� ក់ 

២៣ 

១៩/១១/២០១៥ 
PPNP SOYA TOY CO.,LTD 

- ផលិតតុក�ត 
(តំបនអ់ភិវឌ្ឍន ៍7NG អគារទី ១៣ 
ផ�ូវជាតិេលខ៨ ឃុវំហិរសួគ ៌
្រស�កខ្សោចក់ណា� ល េខត�កណា� ល) 
 

២២៧ 

១១៩ ៥២ 

- សយភាយក�ិនថា� សំត�ល�ិតដកែ់្រសចូលក�ុង
អគារផលិតកម�  

- អរម�ណ៍តនតឹង ភិតភ័យ 
 
 

- ទនៃ់ដទនេ់ជីង 
- ដួលសន�ប់ 

 
 ២០/១១/២០១៥ 

 
៣២៣ 

 
១០.៦ 

២៤ ២០/១១/២០១៥ 

GINWIN INDUSTRY 
(CAMBODIA CO.,LTD) 

- កតេ់ដរ 
(តំបនអ់ភិវឌ្ឍន ៍7NG អគារទី ១៣ 
ផ�ូវជាតិេលខ៨ ឃុវំហិរសួគ ៌
្រស�កខ្សោចក់ណា� ល េខត�កណា� ល) 
 

១៥៣៥ 

ទំពរ័ទី 13                    ្រក�មករងរទបស់� ត់ករណីសន�ប ់និង បង� រេ្រគាះថា� កក់រងរ (ទ.ស.ប.ក) 

 



      

ល.រ 
កលបរេិច�ទ 
េ្រគះថ� ក់ 

េរាងច្រកកត់េដរសេំលៀកបំពាក់ 
 និង ផលតិែស្បកេជ ង 

កម�ករ 
សរបុ 

កម�ករ 
េ្រគះថ� ក់ 

% មូលេហតុ និង ករសន�ដិ� ន អាករៈេ្រគះថ� ក់ 

២៥ 

INDOCHINE APPAREL 
(CAMBODIA) LTD 

- កតេ់ដរ 
(តំបន់អភិវឌ្ឍន៍ 7NG អគារទី ១៣ 
ផ�ូវជាតេិលខ៨ ឃុវំហិរសួគ៌ 
្រស�កខ្សោច់កណា� ល េខត�កណា� ល) 
 

១៦៨៧ 

២៦ 

 

DREAM TOYS INTERNATIONAL 
CO.,LTD 

- ្របដប់្របដរេក�ងេលង 
(តំបន់អភវិឌ្ឍន៍ 7NG អគារទី ១៣ 
ផ�ូវជាតេិលខ៨ ឃុវំហិរសួគ៌ 
្រស�កខ្សោច់កណា� ល េខត�កណា� ល) 

៥៣៩ 

២៧ 

STARLIGHT APPAREL 
MANUFACTURING CO.,LTD 

- កតេ់ដរ 
(តំបន់អភវិឌ្ឍន៍ 7NG អគារទី ១៣ 
ផ�ូវជាតេិលខ៨ ឃុវំហិរសួគ៌ 
្រស�កខ្សោច់កណា� ល េខត�កណា� ល) 

១០៩៣ 

ទំពរ័ទី 14                    ្រក�មករងរទបស់� ត់ករណីសន�ប ់និង បង� រេ្រគាះថា� កក់រងរ (ទ.ស.ប.ក) 

 



      

ល.រ 
កលបរេិច�ទ 
េ្រគះថ� ក់ 

េរាងច្រកកត់េដរសេំលៀកបំពាក់ 
 និង ផលតិែស្បកេជ ង 

កម�ករ 
សរបុ 

កម�ករ 
េ្រគះថ� ក់ 

% មូលេហតុ និង ករសន�ដិ� ន អាករៈេ្រគះថ� ក់ 

២៨  

CAMBO UNISOLL LTD 
- កតេ់ដរ 
(តំបន់អភវិឌ្ឍន៍ 7NG អគារទី ១៣ 
ផ�ូវជាតេិលខ៨ ឃុវំហិរសួគ៌ 
្រស�កខ្សោច់កណា� ល េខត�កណា� ល) 

១៨៥៣ 

២៩  

CAM TAEKANG SPORTECH 
CO.,LTD 

- េរងច្រកផលិតផលិតផលេផ្សងៗ 
(តំបន់អភវិឌ្ឍន៍ 7NG អគារទី ១៣ 
ផ�ូវជាតេិលខ៨ ឃុវំហិរសួគ៌ 
្រស�កខ្សោច់កណា� ល េខត�កណា� ល) 
 

៧៣៣ 

៣០  

NEW ASCENT INTERNATIONAL 
GARMENT LIMITED 

- កតេ់ដរ 
(តំបន់អភវិឌ្ឍន៍ 7NG អគារទី ១៣ 
ផ�ូវជាតេិលខ៨ ឃុវំហិរសួគ៌ 
្រស�កខ្សោច់កណា� ល េខត�កណា� ល) 

១៣០៧ 
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ល.រ 
កលបរេិច�ទ 
េ្រគះថ� ក់ 

េរាងច្រកកត់េដរសេំលៀកបំពាក់ 
 និង ផលតិែស្បកេជ ង 

កម�ករ 
សរបុ 

កម�ករ 
េ្រគះថ� ក់ 

% មូលេហតុ និង ករសន�ដិ� ន អាករៈេ្រគះថ� ក់ 

៣១ 

០៧/១២/២០១៥ 
CERIE (CAMBODIA) Garment 
Co., LTD. 
- ផលិតេខ និងអវ្រទនាប់ 
- ផ�ូវជាតិេលខ៤ ភូមិចំបក ់ឃុវំល�ិ៍សរ 
្រស�កសំេរងទង េខត�កំពង់ស�ឺ 

  

៧០០ 

៤៦ 

១៦ 

- សយភាយក�ិនថា� សំមា� បស់ត�ល�ិតក�ុងអគារ
ផលិតកម�  

- អរម�ណ៍តនតឹង ភិតភ័យ 
- ករងរែថមេម៉ាង 

- វលិមុខ 
- ញ័រេដីម្រទ�ង 
- ភិតភយ័ 
- ទនៃ់ដ ទន់េជីង 

 
០៨/១២/២០១៥ ៧២ 

៣២ 

១៤/១២/២០១៥ 
RICOTEX INDUSTRIAL CO.,LTD 
- ផលិតសំេលៀកបំពក់ 
ផ�ូវជាតិេលខ៣ ភូមិស� យេទៀប 
ឃុអំង�ពេពល ្រស�កគងពិសី 
េខត�កំពងស់�ឺ 

១៤០៥ 

២៧ 

៤.៦ 
- សយភាយក�ិនថា� សំមា� បស់ត�ល�ិតក�ុងបរេិវណ
របស់េរងច្រក  

- អរម�ណ៍តនតឹង  ភិតភ័យ 

- វលិមុខ 
- ធីងេធាង 
- ញ័រេដីម្រទ�ង 
- ទនៃ់ដទនេ់ជីង 

 ១៦/១២/២០១៥ ៣៨ 

 

សរុប ៣២ េរងច្រក 
 

៤៥,២៥៩ ១,៨០៦ ៣.៩%   
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២. វិភាគទិន�ន័យកម�ករនិេយាជិតសន�បក់�ងុឆា� ២ំ០១៥ 

២.១ មូលេហតុៃនកម�ករនិេយាជិតសន�ប់  
 មូលេហតុៃនកម�ករនិេយាជិតសន�ប់ទាងំ ៣២ េរាងច្រកកត់េដរ និង ផលតិែស្បកេជ ង 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 មូលេហតុៃនកម�ករនិេយាជិតសន�ប់ទាងំ ៣២ េរាងច្រក េធៀបនឹងេរាងច្រកកត់េដរ និង ផលតិ
ែស្បកេជ ង ែដលបានចុះប�� កិេន ប.ស.ស ទាងំ ១,០៨៨ េរាងច្រក 
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២.២ េរាងច្រក និង កម�ករនិេយាជិតសន�ប់ េនតមបណ� រាជធនី-េខត�  
  - ចំនួនេរាងច្រករងករសន�ប់ទាងំ ៣២ េរាងច្រក និង  

   - ចំនួនកម�ករនិេយាជិតសន�ប់ ១,៨០៦ នាក់ 
 

 
 
 
 
 
 

    

       

៣.ករវិវត�ៃនទិន�នយ័  

 ៣.១ ទិន�ន័យេរាងច្រក និងកម�ករនេយាជិតសន�ប់ក�ងុឆ� ២ំ០១៤ និង ឆ� ២ំ០១៥  

ល.រ 
រជធានី/េខត� ឆា� ២ំ០១៥ ឆា� ២ំ០១៤ គិតជា % 

េរងច្រក កម�ករ េរងច្រក កម�ករ េរងច្រក កម�ករ 
សរបុរមួ ៣២ ១,៨០៦       ៣៤ ១,៨០៦ -៥.៨ ០ 

១ រជធានីភ�ំេពញ ៨ ៣៥៩ ២១ ១០៣០ -៦១ -៦៥ 
២ េខត�កណា� ល ១៣ ៨០០ ២ ៣៥៧ ៥៥០ ១២៤ 
៣ េខត�កំពង់ស�ឺ ៥ ២៩៧ ៣ ៧២ ៦៦ ៣១២ 
៤ េខត�េកះកុង - - ១ ៧ - - 
៥ េខត�កំពង់ឆា� ងំ ២ ៨៧ ២ ៤៨ ០ ៨១ 
៦ េខត�ស� យេរៀង ១ ១០៤ ៣ ២៥៣ -៦៦ -៥៨ 
៧ េខត�្រពះសីហនុ - - ១ ៣៦ - - 
៨ េខត�តែកវ ២ ១៤២ ១ ៣ ១០០ ៤,៦៣៣ 
៩ េខត�ៃ្រពែវង ១ ១៧ - - - - 
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 ៣.២ ករវិភគ្រ�វត�ទិិន�ន័យជារមួ ក�ងុឆ� ២ំ០១៤ និង ឆ� ២ំ០១៥ 

ល.រ បរយិាយ ឆា� ២ំ០១៥ ឆា� ២ំ០១៤ គិតជា % 

១ េរងច្រកជួបប�� សន�ប ់ ៣២ ៣៤ -៥.៨៨ 
២ កម�ករសន�ប ់ ១,៨០៦ ១,៨០៦ ០ 

៣ 
កម�ករមិនបានសន�បក់�ុង 
េរងច្រកជួបប�� សន�ប់ 

៤៥,២៥៩ ៥២,៨៨៣ -១៤.៤ 

៤ 
េរងច្រកកតេ់ដរ/ែស្បកេជីង 
បានចុះប�� ិក ប.ស.ស 

១,០៨៨ ១,០៧៥ ១.២ 

៥ 
កម�ករកតេ់ដរ/ែស្បកេជីង 
បានចុះប�� ិក ប.ស.ស 

៧១៥,៦៤០ ៦៩៩,១៥៨ ២.៣៥ 

៦ ផលេធៀបរវងល.រ ១ និង ៤ ២.៩៤% ៣.១៦% -៦.៩៦ 
៧ ផលេធៀបរវងល.រ ២ និង ៥ ០.២៥% ០.២៥% ០ 
៨ ផលេធៀបរវងល.រ ២ និង ៣ ៣.៩៩% ៣.៤១% ១៧ 
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ទំពរ័ទី 20                     ្រក�មករងរទបស់� ត់ករណីសន�ប ់និង បង� រេ្រគាះថា� កក់រងរ (ទ.ស.ប.ក) 

 



     

 
 
 
 
 
 
 
 
  
៣.៣ ទិន�ន័យេរាងច្រក និង កម�ករសន�ប់ក�ងុឆ� ២ំ០១៤ បានបន�េកតក�ងុឆ� ២ំ០១៥ 

ល.រ ឆា�  ំ

េរងច្រកជួបប�� សន�ប ់ កម�ករសន�ប ់

េរងច្រក 
មនិបានសន�ប់

ឆា� ២ំ០១៥ 

េរងច្រកសន�ប់
បានបន�េកីត 
 ឆា� ២ំ០១៥ 

សរបុ 
កម�ករមនិ
បានសន�ប់
ឆា� ២ំ០១៥ 

កម�ករសន�ប ់
បានបន�េកីត 
ឆា� ២ំ០១៥ 

សរបុ 

១ ឆា� ២ំ០១៥ ៣២ ១,៨០៦ 
២ ឆា� ២ំ០១៤ ៣១ ៣ ៣៤ ១,៦៤២ ១៦៤ ១,៨០៦ 

 

ក�ុងឆា� ២ំ០១៥  គឺមាន ០៣ េរងច្រក និង ១៦៤ នាក ់ែដលធា� ប់សន�ប់ក�ុង ឆា� ២ំ០១៤ ។ 
 

 

៤. វដ�ៃនកម�ករនេិយាជិតសន�ប់  
 ្រកហ�ចិវដ�ៃនកម�ករនេិយាជតិសន�ប់ មានពរីវដ� 
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 វដ�ទ១ី 
ពីែខមករ ដល់ែខេមស ជារដូវែដលេរងច្រកទទលួបានករប�� ទិញទនំញិថ�ី  
(បេង�ីនសកម�ភាពផលិត)  
- បេង�ីនករបែន�មេម៉ាង េដីម្បទុីករយៈេពលសំរករបស់កម�ករនិេយាជិតេពលបុណ្យ

ចូលឆា� ថំ�ី្របៃពណីជាតិឱ្យបានយូរ  
- ជារដូវេក�  និង ករស្រមាក(ដំេណក) មានរយៈេពលខ�ី ។ 

 

   ែខឧសភា និង ែខមិថុនា មិនសូវមានប�� កម�ករនិេយាជិតសន�ប់ ។ 
 
 

 វដ�ទ២ី 
ពីែខកក�ដ ដល់ែខតុល ជារដូវែដលេរងច្រកទទួលបានករប�� ទញិទំនិញបែន�ម 
(បេង�ីនសកម�ភាពផលិត)  
- បេង�ីនករបែន�មេម៉ាង េដមី្បទុីករយៈេពលសំរករបស់កម�ករនិេយាជិតនាេពលបុណ្យ

ភ�ុ ំបិណ� ឱ្យបានយូរ  
- ជារដូវវស្សោ ដកស�ូង ្រច�តកត់ និងករស្រមាក(ដំេណក) មានរយៈេពលខ�ី ។ 

ែខវចិ�ិក និង ែខធ�ូ មិនសូវមានប�� កម�ករនិេយាជិតសន�ប់ ។ 
 

៥. ករសកិ្សោ្រសវ្រជាវ និង ករករពរករណីកម�ករនិេយាជិតសន�ប ់

Mass Psychogenic illness គឺជាជងំឺមួយ្របេភទែដលេគសំេដេលីជំងឺ Mass hysteria 
ជំងឺេនះ្រត�វបានេគរកេឃញី្របែហល៦០០ឆា� មុំនមកេហយី ។ វជាជំងឺែដលមានលក�ណៈក្រមជួប្របទះក�ុង
អំឡុងេពលសិក្សោ ជំងឺេនះេកីតេឡងីេនក�ុងេរងច្រកឧស្សោហកម�មួយចំនួនក�ុង្របេទសអង់េគ�ស បារងំ 
អលឺ�ម៉ង់ អុតីលី រុស្ស ីសហរដ�អេមរចិ និងសងំហ� ពួរ ...។ 

Mass Psychogenic illness “MPI” = ជំងឺហ�ូងមនុស្សមានអរម�ណ៍ខ� ងំក�  
- M = Mass (្រក�មមនុស្ស ឬ ហ�ូងមនុស្ស) 
- P = Psychogenic (អរម�ណ៍ខ� ងំក� )  
- I   = illness  (ជំង)ឺ 
- Mass Hysteria (ជំងឺេស�ហ៍ហ�ូង) 

 េនេពលែដលមនុស្សេនក�ុង្រក�មចប់េផ�ីមគិតថា ពួកេគបានឆ�ងជំង ឺ ែដលមានេ្រគាះថា� ក់ 
ដូចជា៖ េមេរគមួយ ឬ ក៏ជាតិពុលែដលបេង�ីតេដយអតិសុខុម្របាណ ។ ពួកេគអចមានេរគស�� ឈឺ
ក្បោល វលិមុខ ក�ួតចេង� រ ថប់ដេង�ីម សុខភាពេខ្សោយ មានអរម�ណ៍ទន់ៃដទន់េជីងែលងដឹងខ�ួន ។ ្របសិន
េបីមានមនុស្សេ្រចីនេនក�ុង្រក�មចប់េផ�ីមមានអរម�ណ៍ថាឈេឺនេពលែតមួយ េយងីអចសន�ិដ� នថាពួក
េគអចមានជំងឺ Mass Psychogenic illness ។ េហយីជំងឺ្របេភទេនះ េ្រចីនេកីតេឡងីេលី្រក�មសិស្ស
សល និង ្រក�មកម�ករ ។ េនេពលខ�ះជំង ឺMass Psychogenic illness ក៏្រត�វបានេគេហថាជំងឺ Mass 
hysteria ឬ Epidemic hysteria (ជំងេឺស�ហ៍ហ�ូង) ។ 
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ក. ក�ុងឆា�  ំ១៩៩៩ សិស្សអនុវទិ្យោល័យៃន្របេទសែប៊លហ្សកិ បានផ�ុះេឡងីនូវជំងឺ MPI ែដល
បង�ឱ្យមានជនរងេ្រគាះចំនួន ១២២ នាក់ ្រត�វបានប��ូ នេទកន់មន�ីរេពទ្យ។ ភាគេ្រចីនៃនជនរងេ្រគាះគឺ
ជាមនុស្ស្រសី ។ 

- ករសន�ិដ� នេលីកដំបូងគឺ បណា� លមកពីពុលេភសជ�ៈ Coca Cola 
- ែតេ្រកយករពិនិត្យេដយមន�ីរពិេសធន៍ឯករជ្យេលីផលិតផល CocaCola រចួេហយី

បានប�� កថ់ាគា� នសរធាតុគីមី ែដលបង�ឱ្យមានេរគស�� ទកទ់ងនឹងជំងឺ MPI  េនាះ េទ   
 - អ�កជំនាញែផ�កសុខភិបាលបានប�� ប់េសចក�ីសន�ិដ� នថា វជាកររកីរលដលឆ�ងមក 

ពីជំងឺ MPI ។ 
ខ. មន�ីរពិេសធន៍ៃន្របេទសសងំហ� ពួរបានេធ�ីករសិក្សោេលីកររកីរលដលៃនជំង ឺ MPI 

ក�ុងេរងច្រកជាេ្រចីនក�ុង្របេទសេនចេនា� ះឆា� ១ំ៩៧៣ រហូតដល់ ១៩៧៨ ។ េ្រកយករសិក្សោបាន 
បង� ញលទ�ផលថា ៖  

 - កម�ករនិេយាជិតមានអករៈភ័យខ� ច និង េភ�ចភា� ងំស� រតី   
 - កម�ករនិេយាជិតមានអរម�ណ៍ថា្រតជាក់ (ខ�ួន្របាណ) 
 - កម�ករនិេយាជិតមានអរម�ណ៍ស�ឹក្រសពន់ 
 - កម�ករនិេយាជិតចប់េផ�ីមសន�ប់ 
 - ជំងឺេនះភាគេ្រចីនេកីតេឡងីេលី�ស�ី  

គ. ក�ុងឆា� ១ំ៩៧៩ េរងច្រកែស្បកេជីងមួយៃនសហរដ�អេមរកិបានផ�ុះេឡងីនូវជំង ឺMPI 
នាយកដ� នសុខភាពៃន្របេទសសហរដ�អេមរកិ បានេរៀបចំគេ្រមាងេសីុបអេង�តេលីឧស្សោហកម� ៖ 

 - េដយករសកសួរេលីកម�ករនិេយាជិតចំនួន ៥០-៧៥ នាក់ (ែដលបានឆ�ងនូវជំងឺេនះ)
 -      លទ�ផលបានបង� ញថាកម�ករនិេយាជតិមានេរគស�� ដូចជា ៖ ឈកឺ្បោល វលិមុខ 
ក�ួតចេង� រ ថប់ ដេង�ីម និងមានអរម�ណ៍ទន់ៃដទន់េជងី េដយមូលេហតុធំក�ិនចែម�កនូវនឹងកែន�ងេធ�ីករ  

 - មូលេហតុបណា� លឱ្យេកីតេឡងីនូវជំងឺេនះបណា� លមកពី ៖ បរសិ� នជំវញិខ�ួនមានភាព 
ស�ុគស� ញក�ុងករងរ (Job stress) និង ភាពស�ុគស� ញេនក�ុងជីវតិ (Life stress) ។ 

 
 

      កររកីរលដលឆ�ងេនះនងឹមានករ្រសក្រសន�េទវញិក�ុងរយៈេពល្របែហល១សបា� ហ៍ ។  
 មូលេហតុបង�ឱ្យមានករផ�ុះេឡងីនូវជងំ ឺMPI 

 េនេពលែដលមានបុគ�លណាមួយមានអករៈឈកឺ្បោល វលិមុខ ក�ួតចេង� រ ថប់ដេង�ីម និង
មានអរម�ណ៍ទន់ៃដទន់េជងី េហយីអ�ករមួករងរែដលេនែក្បរជនរងេ្រគាះ គិតថាខ�ួនបានឆ�ងនូវជំងឺេនះ 
ក៏មានអករៈដូចគា� នឹងជនរងេ្រគាះែដរ ជាអទិ៍ ៖  

 - សន�ប់តគា�   
 - ភាពស�ុគស� ញចិត� (Job stress and Life stress) 
 - ករសយភាយក�ិនមិនល� 
 - ករសយភាយនូវជាតិពុល  
 - បរសិ� នមិនល� 
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 - អគ�ិភ័យ (ែផ្សង) 
 - ពុលសរជាតិគីមី  
 - ខ�ះអុកសីុែសន ។ល។ 
 េរគស��   

 - ឈកឺ្បោល វលិមុខ ចេង� រ(ករេភី) ចុកេពះ ក�ក អស់កមា� ងំេហវហត់ ងងុយេគង  
 - ឈ/ឺេក� បំពង់ក ដកដេង�មីដង�ក់ៗ ឬ ពិបាកដកដេង�ីម េក� ក�ុងែភ�ក តឹងែណនេដីម្រទ�ង  
 ដេំណាះ្រសយ  

 - ជេម��សមនុស្សេចញពីទីកែន�ងែដលមានករផ�ុះេឡងីនូវជំងឺ  
 - ែថទអំ�កជំងឺមា� ក់ៗ េដយមានករពិនិត្យពិច�័យពី្រគ�េពទ្យ និង ្របាប់េទពួកគាត់ថា 

(ពួកគាត់អត់មានជំងឺអ�ីធ�ន់ធ�រេទ)  
 - ែថរក្សោ ឬ ជេម��សមនុស្សែដលមានអរម�ណ៍ថាឈ ឺឱ្យេនឆា� យពីតំបន់្រជ�ល្រចបល់ នងិ 

មានសំពធ  
 - បំែបក្រក�មមនុស្សមានជំងឺ និង គា� នជងំឺឱ្យេនដច់េដយែឡកពីគា�  
 - បំែបក្រក�មមនុស្សពីមានចំនួនេ្រចីនឱ្យេនចំនួនតិច (េជៀសវងករ្របមូលផ�ុ ំគា� )  
 - េធ�ីករ្រត�តពិនិត្យតមលក�ណៈបេច�កេទស េនទីកែន�ងែដលមានផ�ុះេឡងីនូវជំងឺ  
 - ព្យោយាមេធ�ីឱ្យ្រក�មកម�ករនិេយាជិតេជឿថា ទីកែន�ងេនាះមានសុវត�ភិាព          និង ្រតលប់េទ

េធ�ីករជាធម�ត (េ្រកយករ្រត�តពិនិត្យចប់) 
 - េធ�ីេរគវនិិច�័យេលី្របេភទជំងឺ នងិ េរគស�� េផ្សងៗ 
 - ្រត�តពិនិត្យេមីលកំរតិអុកសីុែសន និង បរសិ� នជុំវញិ  
 - ្រត�តពិនិត្យរកសរធាតុគីមី ែដលអចមានផលប៉ះពល់ដល់សុខភាព  
 - ព្យោយាមរកមនុស្ស ែដលេកីតជំងឺេនះមុនេគ េនកែន�ងែដលមានផ�ុះេឡងីនូវជំងឺេនះ  
 - េធ�ីករកត់បន�យេលីករព្យោបាលមយួចំនួនែដលមនិមានសរៈសំខន់  
 

េយាងតមេគហទំព័រ ៖ 
 

 

៦. ករផ្សព�ផ្សោយអប់រ ំ

 ករផ្សព�ផ្សោយអប់រេំនះ បាននងិកំពុងេរៀបចំេឡងីតងំពីឆមាសទី២ឆា� ២ំ០១២ មក ែដលមាន
ប.ស.ស ៃន្រកសួងករងរ និង បណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ ជាអ�ក្រគប់្រគងករចំណាយ ក�ុងទិសេដបង� រ
េ្រគាះថា� ក់ករងរ េដយេលីកកម�ស់លក�ខណ� ករងរ លក�ខណ� អនាម័យ សុវត�ិភាពករងរ ពិេសស
ករណីកម�ករនិេយាជិតសន�ប់ ។ ក�ុងកចិ�្របជុំផ្សព�ផ្សោយអប់រេំនះ ្រក�មករងរ ទ.ស.ប.ក ក៏មានឯកសរ
ពក់ព័ន�មួយចំនួន ដូចជា៖ 

- ករេធ�ីបទបង� ញស�ីពីលទ�ផលៃនករសិក្សោ្រសវ្រជាវទប់ស� ត់ករណីសន�ប់ និង វធិានករបង� រ
េ្រគាះថា� ក់ករងរ ៖ 

 លក�ខណ� ករងរ  

http://en.m.wikipedia.org/wiki/mass_psychogenic_illness 
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 លក�ខណ� អនាម័យ សុវត�ិភាពករងរ 
 អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 

 សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

ស្រមាប់ែផ�កលក�ខណ� អនាម័យ សុវត�ភិាពករងរ 
 �ស� ីឬ បុរសែដល្រត�វករថាមពលេ្រចនីរមួមាន អ�កចកំរ អ�កែ្រស អត�ពលករ  

ចនំនួ ២៤០០ កឡូរ/ី១ៃថ� 
  

ល.រ មុខអហរ កឡូរ ី បរយិាយ 
១ បាយ ៧២០ ៦០ ្រក (១២ ស� ប្រពបាយ) 
២ បែន� ២៤០ ៤០ ្រក (៦ ស� ប្រពបាយ) 
៣ ែផ�េឈ ី ... ៥ ែផ� (៥ ចំណិត) 
៤ សចម់ាន ់េគា ្រជ�ក ្រតី ស៊ុត មឹក កំពិស ១៨០ ១២ ្រក (១២ ស� ប្រពសម�) 
៥ ទឹកេដះេគា ... ១ ែកវ (២០០ ml) 
៦ ្រតីឆ�ឹងតូចៗ (្រតីលិញ ឬ ្រតីេរៀល) ៣០ ១៥ ្រក (២ ស� ប្រពសម�) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ករសេ�ង� ះបឋមមុនេពលប��ូ នជនរងេ្រគាះេទមន�រីេពទ្យ (ករណីេ្រគាះថា� ក់្រសល)                              

 ១. ករពិនិត្យេមីលដេង�ីមេចញ ចូល 
- ្រត�វពិនិត្យេមីលជា្របញាប់ថាខ្យល់មានេចញចូលតម្រចមុះ តមមាត់របស់ជនរង

េ្រគាះែដរ ឬេទ? 
- ្របសិនេបីជនរងេ្រគាះសន�ប់បាត់ស� រតី េហយីេដកផា� រេនាះ អចថប់ដេង�ីមបាន

េដយសរអណា� តរបស់េគរមូរចូលេទក�ុងបំពង់ក េហយីេធ�ីឱ្យស�ះខ្យល់ដកដេង�ីម 
- អ្រស័យែបបេនះ េបីជនរងេ្រគាះសន�ប់ ្រត�វដក់ឱ្យេដកេផ��ង មុខចុះេ្រកម ្រត�វ

មានករ្រប�ង្របយត័� ្របសិនេបីេគអចមានរបួសេនក ។ 
 

កំណត់សំគាល់ ៖ 
-  ១ស� ប្រពបាយ មាន្របែហល ៦០្រក 
-  ១ស� ប្រពបាយដំេណីបេស�ីនឹង២ស� ប្រពបាយធម�ត 
-  ១ស� ប្រពនបំ��ុ កេស�ីនឹង ៦០្រក 
-  ១បន�ះនំប័ុងេស�ីនឹង ៣០្រក 
-  ១ស� ប្រពបាយៃនបែន�េស�ីនឹង ៤០្រក 
-  ១ស� ប្រពសម�េស�ីនឹង ១៥្រកសច់ 
-  ១ចំណិតែផ�េឈេីនទីេនះេគចត់ទុកេស�ីនឹងេចក១ែផ� ្រក�ច១ែផ� សវម៉ាវ៤

្រតែបកមួយចំេហៀង ែផ�ល�ុង និង មា� ស់ េគគិតថាពុះ១ែផ�ជា៦ចំណិត ។ 
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២. ករដកដេង�ីមសិប្បនិម�តិ (គា� នដេង�មី) 
- ្របសិនេបីជនរងេ្រគាះ្រគាន់ែតដួល ្រត�វ្រទកេដយៃដមា� ង េហយីៃដមា� ងេទៀតដក់

េលីថា� ស 
- ចប់េភា� កក្បោល ជនរងេ្រគាះេទេ្រកយឱ្យខ� ងំតមែដលអចេធ�ីេទបាន 
- យកមាត់ច្បោមរន�្រចមុះ ឬ ខ�ប់រន�្រចមុះ (យកមាត់ និង មាត់ជនរងេ្រគាះ ច្បោមរន�

្រចមុះ ឬ ខ�ប់រន�្រចមុះេដយបឺតផ�ុ ំខ្យល់តមេនះ) 
- ្រត�វសម�ឹងេមីល្រទ�ងរបស់ជនរងេ្រគាះ េហយីកលណាេឃញីកំេរកីេនាះមានន័យ

ថា សួតចប់េផ�ីមទទួលយកខ្យល់េហយី 
- បន�េធ�ីចលនាបឺតផ�ុ ំែបបេនះក�ុងចេនា� ះរយៈេពល្របាវំនិាទីម�ង 
- បន�េធ�ីករដកដេង�ីមសិប្បនិម�ិតរហូតទល់ែតជនរងេ្រគាះចប់េផ�ីមដកដេង�ីម ឬ 

បុគ�លិកេពទ្យមកដល់ ។ 
 
 

 
 
៣. ករឃាត់ឈម 

- ្របសិនេបីជនរងេ្រគាះមានហូរឈម 
្រត�វព្យោយាមឃាត់ឈមេដយ្រចបាច់ខ�ប់មុខរបួស  
និង ដក់ៃដេជីងអ�ករបួសសណ�ូ ប្រតង់ ។ 

៤. ករបង� រករគាងំេបះដូង 
- ករភ័យតក់ស�ុតចំេពះេ្រគាះថា� ក់ធ�ន់ធ�រអចបណា� លឱ្យស� ប់បាន បុ៉ែន�្របករេនះ

េយងីអចបង� របាន៖ 
• ដំបូង្រត�វពិនតិ្យេមីលថាជនរងេ្រគាះេនមានដេង�ីម ឬ អត់ 
• បនា� ប់មក្រត�វបង� រករភ័យតក់ស�ុតេដយេផ�កជនរងេ្រគាះេទចំេហៀង 
• ្រសយបន�ូរសេម��កបំពក់ែដលចងរតឹតឹង 
• ដណ� ប់ភយួឱ្យជនរងេ្រគាះ 
• កុំឱ្យអ�ីេទជនរងេ្រគាះផឹកឱ្យេសះេលីកែលងែតមានប�� ពី្រគ�េពទ្យ 
• ករពរជនរងេ្រគាះពីពន�ឺ្រពះអទិត្យផា� ល់ 
• យកទឹកេផ្សមីបបូរមាត់ និង អណា� តជនរងេ្រគាះេបីចបំាច់ 
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៥. របួស មុត រលត់ 

- របួសភាគេ្រចីនេ្រចីនែតេកីតេចញពីេ្រគាះថា� ក់ 
េដយសរមុត រលត់ 

- ្របសិនេបីមុត និង រលត់មានភាព្រសលៗ  
េសីៗ ដំបូង្រត�វឃាត់ឈម បនា� ប់មក 
្រត�វលងសំអតមុតរបួសេដយ្រប�ង្របយត័� ។ 
េ្រកយេពលសំអតរចួេហយី្រត�វរុមុំខរបួស 
េដយ្រកណាត់ៃស្បស� ត 

- ជានិច�កលរបួសធ�ន់ និង មុតេ្រជ្រត�វព្យោបាលេដយេវជ�បណ�ិ ត ក�ុងករណីែបប
េនះ ករសេ�ង� ះបនា� ន់គឺ្រគាន់ែតជួយដក់ និង រុមុំខរបួសែតបុ៉េណា� ះ ។ 

៦. កររលក 
- ្របសិនេបីសេម��កបពំក់មនុស្សមា� ក់្រត�វេភ�ីងេឆះវធិីដ៏ល�្របេសីរេដីម្បពីន�ត់េភ�ីងគឺ 

ឱ្យជនរងេ្រគាះ្របេមៀលខ�ួនេនេលីកំរលឥដ� ឬ េនក�ុងភួយ 
- េ្រកយពន�ត់េភ�ីងរចួេហយី ្រត�វយកទឹក្រតជាក់េទចក់េលីកែន�ងរលក ្រត�វ្រគប

មុខរលកេហយីនាយំកជនរងេ្រគាះេទមន�ីរេពទ្យជាបនា� ន់ 
- ដច់ខតមិន្រត�វេ្របីេម្សៅ ខ� ញ់ប័រ ែ្រកម អល់កុល អុីយ៉ូត ឬ ជាតិដូចខងេលីេនះ

េទេលីមុខរលកឱ្យេសះ ។ ដច់ខតកុំបំែបកពងទកឹេនេលីមុខរលកឱ្យេសះ ។ 
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៧. របួសេដយសរវត�ុធាតុកត់ែស្បក 

- ្របសិនេបីនរណាមា� ក់េធ�ីឱ្យកំពប់ទឹកអសីុដ ឬ 
ជាតិអកឡាងំេទេលីែស្បករបស់បងប�ូន  
េនាះបងប�ូន្រត�វលងទឹកភា� ម ។  
បនា� ប់មកមុខរបួសែដលបណា� លមកព ី
ករកត់ែស្បកេដយសរវត�ុរវ កត់សីុែស្បក
ណាមួយេ្រចីនែតមានសភាពអ្រកក់ជាងអ�ី 
ែដលេយងីេមីលមិនេឃញី 

- អ្រស័យេហតុេនះេទះបីមិនេឃញីថាមានសភាពធ�ន់ធ�រយ៉ាងណាក៏េដយ្រត�វែត
េទរកេវជ�បណ�ិ តព្យោបាលដច់ខត 

- ជាតិគីមីដូចជា៖ អសីុដ ឬ ទឹកក្ុបងអចឱ្យរលកយ៉ាងឆាប់រហ័ស និង ធ�ន់ធ�រ
េទៀតផង 

- េបីវត�ុធាតុរវេនាះខ� តេទេលីែភ�ក ឬ េទេលីខ�ួន្របាណរបស់អ�ក េនាះអ�ក្រត�វ
លងទឹកេចលភា� ម ។ ទកឹផា� ឈូក នងិ ទឹកបាញ់លងែភ�ក្រត�វស�ិតេនជិតកែន�ង
េធ�ីករបំផុត ។ 

៨. របួសែភ�ក 
- ធូលីេនក�ុងែភ�ក គឺជាករឈចីប់ជាទូេទ 

្របសិនេបីស្រមាមចូលែភ�កអ�កេហយី 
វស�ិតេនេសីៗខងេលី េនាះអ�កអច 
យកវេចញភា� មេដយលងៃដនឹងទកឹ ឬ  
ផ�ិតេដយេ្របីសំឡេីសីមៗ ឬ េ្របីចុង្រជ�ង 
កែន្សងៃដស� តក៏បាន 
ជាតិអកឡាងំ អសីុដ េនក�ុងែភ�កអចបណា� លឱ្យឈចឺប់យ៉ាងខ� ងំ 
អ�ក្រត�វលងែភ�កនឹងទកឹភា� ម យ៉ាងេហចណាស់ក៏រយៈេពល ១០ នាទីែដរ 
េ្រកយលងរចួេហយី អ�ក្រត�វេទឱ្យ្រគ�េពទ្យពិនិត្យេមីលជាបនា� ន់ ។ 

  ៩. របួសេដយសរអគ�ិសនី 
- ករឆក់េដយអគ�ិសនី   ប៉ះពល់េទេលីេបះដូង   

េហយីអចបណា� លឱ្យស� ប់ភា� មៗ ។  
អ�ក្រត�វអគ�ិសនីឆក់្រត�វរងេ្រគាះបែន�ម 
េដយសរករភា� ក់ធា� ក់ពីេលីរនា� ជេណ�ី រ  
ឬ ពីេលីទីកែន�ងខ�ស់  

- ្របសិនេបីជនរងេ្រគាះេនែតប៉ះជាប់ 
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នឹងេ្រគឿង្របដប់អគ�ិសនី ្រត�វកត់ចរន� 
េដយបិទកុងតក់ ឬ ្របភពអគ�ិសនីភា� ម។ 
្របសិនេបីមិនអចបិទបានេទេនាះ ្រត�វេ្របី 
្របាស់វត�ុណាែដលែវងស�ួត ស� ត និង មនិ 
ចំលងេភ�ីងេដីម្បទីញជនរងេ្រគាះេចញឱ្យឆា� យពីកែន�ងឆក់ 

- េនេពលជនរងេ្រគាះ្រត�វបានទញេចញឆា� យពីកែន�ងឆក់រចួេហយី ្រត�វេធ�ីចលនា
សួត េបះដូង្របសិនេបីចបំាច់ ។ កុំខតេពលេវល និង យកជនរងេ្រគាះេទកែន�ង
ដៃទេទៀត។ តមក្ួបនច្បោប់ េគមិន្រត�វព្យោបាលស� មរលកេដយសរអគ�ិសនីេឡយី។ 

១០. ករបាក់អវៈយវៈ ករេ្រគច ករភា� ត់ឆ�ឹង 
 
 
 
 

- ក�ុងករណីមានសង្សយ័ថាមានបាក់ឆ�ឹងអវៈយវៈ្រតង់កែន�ងណាមយួ ជនរងេ្រគាះ
្រត�វដក់ឱ្យេននឹងមួយកែន�ង កុបំីកំេរកីឱ្យេសះ េដីម្បកីរពរករបាក់កន់ែត
ធ�ន់ធ�រេឡងីែថមេទៀត នងិ េដីម្បបីន�យករឈចឺប់ផង ។ ្រត�វរណបអបឆ�ងឹ
ែដលបាក់េដយដំបងេឈពីីរ ឬ ក៏យក្រកដសកែសតមករុព័ំទ�ដក់ទ្រមរណប
េនខងេ្រកសេម��កបំពក់ េហយីយក្រកណាត់រុបំែន�មមួយជាន់ពីេលីេទៀត។ 
រណប ឬ ទ្រមអចឱ្យែវងបន�ិច េដមី្បអីចទប់ពីេលីពីេ្រកមកែន�ងែដលឆ�ឹង្រត�វ
បាក់េ្រគចភា� ត់េនាះ ។ េដីម្បេីជៀសវងករសង�ត់េដយមិនបាច់េទេលីកែន�ងបាក់
េនាះ េគអចដក់សំឡេីនចេនា� ះេ្រគឿងរណប នងិ អវៈយវៈ ។ 

- េនក�ុងករណីបាក់ៃដ ឬ េជីង ចូរកុឱំ្យរបួសកន់ែតធ�ន់ធ�រេទៀត េដយកររតឹបន�ឹ
ងអវៈយវៈែដលបាក់េនាះ ។ រូបគំនូរខងេ្រកមេនះ បង� ញពីរេបៀបេលីកដក់ក៏
សម្រសបមនុស្សែដលបាក់េជីង។ 

- េជីងបាក់្រត�វ្រទេដយរុភំួយទងំសងខងេដីម្បបីន�យចលនាេនកែន�ងបាក់ ។ 
្រគប់កែន�ងេធ�ីករ និង ្រក�មហុ៊នទងំអស់្រត�វែតមានគំេរងែផនករ និង ករ
េរៀបចំដឹកជ��ូ នឱ្យបានឆាប់រហ័សេទកន់មន�ីរេពទ្យ និង ព្យោបាលរល់របួស
ទងំអស់ែដលអចេកីតេឡងីជាយថាេហតុ ។ 
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១១. របួសលលដ៏ក្បោល និង ឆ�ងឹខ�ង 
 
 
 
 
 

- ករប៉ះទង�ិចខ� ងំេទេលីលលដ៏ក្បោលនាឱំ្យសនា� ប់ និង របួសដល់ឆ�ឹងខ�ង 
- េបីមនុស្សមា� ក់េនមានដេង�ីម នងិ េនដឹងខ�ួនេនេឡយីកុំឱ្យេគកំេរកី េលីកែលង

ែត្រត�វករបេ��ញខ្យល់ឱ្យបាន្រសឡះ 
- ក�ុងករណីេនះ្រត�វ្របយត័�កុំឱ្យរបួសដល់ឆ�ឹងខ�ង េដយដក់ឱ្យេគេដកេផ��ងយក

មុខចុះេ្រកម 
- ក�ុងជំហរែបបេនះ បងប�ូន្រត�វករពរកុំឱ្យឈមែដលេចញពីមុខរបសួណាមួយ

ក�ុងមាត់ ឬបពំង់ក រត់ចូលេទក�ុងបំពង់សួតបាន ។ 
- ដច់ខតកុំញុកសំឡេីទក�ុងរន�្រចមុះជនរងេ្រគាះេដីម្បកីរពរ ករហូរឈមឱ្យ

េសះ ។ កលណាេបីមានឈមហូរតម្រតេចៀក សូមកុំលងឈមេនាះេចញ
ឱ្យេសះ ។ ្របសិនេបីជនរងេ្រគាះសន�ប់ េហយីរងឹថា� មសូមកុំសកល្បងគាស់
េបីកមាត់ឱ្យេសះ ។ 

- សូមកុំព្យោយាមឱ្យអ�ីេទមនុស្សសន�ប់ផឹកឱ្យេសះេ្រពះវអចឱ្យវត�ុរវេនាះហូរ
ចូលេទក�ុងបំពង់ដកដេង�មី និង សួតជាេហតុបណា� លឱ្យស�ះខ្យល់េទវញិេទ ។ 

- េនេពលណាមានករសង្សយ័ថាជនរងេ្រគាះ្រត�វបាក់ឆ�ឹងខ�ង ឬ  ឆ�ងឹ្រតគាកគឺ
មានែតបុគ�លិកែដលមានករបណ�ុ ះបណា� លេទីបអចេលីកជនរងេ្រគាះបាន ។ 

១២. របួសេនេពះ 
- េបីរបួសេនេពះបណា� លមកពីករប៉ះទង�ិច ឬ ក៏មានវត�ុអ�ីមួយធា� ក់មកេលី

មនុស្ស ។ល។ េនាះជនរងេ្រគាះ្រត�វែតនាេំទមន�ីរេពទ្យជាបនា� ន់ ។  
- ហមឱ្យជនែដររងរបួសហូប ឬ ផឹកទកឹអ�ីទងំអស់ 
- របួសេបីកមុខ្រត�វ្រគបឱ្យជិតេដយេ្របី្រកណាត់ៃស្បស� ត និង េសីម ។ េពលដឹក

េទមន�ីរេពទ្យ្រត�វែថទជំនរងេ្រគាះឱ្យែមនែទន ។ 
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១៣. ករេលីកមនុស្ស 
 
 
 
 
 
 

- េនេពលជនរងរបួស្រត�វរងចរំថយន�េពទ្យ ្រត�វដក់ជនេនាះេនកែន�ងសុវត�ិភាព
េហយីរេបៀបេលីកែដលសម្រសបបំផុតគឺ្រត�វេ្របី្របាស់ែ្រគែស�ង ឬ ភួយធំមួយ  

- េដីម្បជីួយសេ�ង� ះជនរងេ្រគាះឱ្យបានឆាប់រហ័សពីកែន�ងេកីតេហតុេនក�ុង 
ករណីេ្រគាះថា� ក់េដយេភ�ីងេឆះវធិីដ៏ល�បំផុតគឺចប់អូសយកជនេនាះេចញេដយ
ចប់ទញសេម��កបំពក់របស់េគ  

- ្របសិនេបីបងប�ូនេនមា� ក់ឯង េហយី្រត�វករជំនួយមិត�ភក�ិេដយយកេគេចញ
យ៉ាងឆាប់រហ័សពីកែន�ងេ្រគាះថា� ក់ ។ ករេលីកដូចខងេ្រកមេនះ គឺជាវធិីងយ
្រស�ល និង ល�បំផុតែដល្រត�វេ្របី ។  

 អគ�ភ័ិយ                              
១.  វក្យសព�សំខន់ៗែដលេ្របីក�ុងច្បោប់ (ច្បោប់ស�ពីីករបង� រ នងិករពន�ត់អគ�ិភ័យ) 

- អគ�ិភ័យសំេដដល់ករណីមានេភ�ីងេឆះមិនអច្រគប់្រគងបានែដលអចបង� 
មហន�រយដល់អយុជីវតិ ្រទព្យសម្បត�ិ និង បរសិ� ន ។ 

- ករបង� រអគ�ិភ័យ សំេដដល់ករេរៀបចំអនុវត�នូវលក�ខណ�  នងិវធិានករនានា
េដីម្បធីានាសុវត�ិភាព មិនឱ្យបានអគ�ិភ័យេកីតេឡងី ។ 

- ្របព័ន�បង� រ និងពន�ត់អគ�ភ័ិយ សំេដដល់ករបំពក់ឧបករណ៍បេច�កេទសក�ុង  
និង/ឬេ្រកេគាលេដ និងវធិានករនានាេដីម្បបីង� រទប់ស� ត់ ពន�ត់អគ�ិភ័យ នងិ 
សេ�ង� ះ ។ 

- មេធ្យោបាយ សំេដដល់យានយន� ឧបករណ៍ សមា� រ បរកិ� រែដលេ្របី្របាស់
ស្រមាប់បង� រ និង ពន�ត់អគ�ិភ័យ ។ 

- ទីកែន�ងងយេឆះ ឬ ងយផ�ុះេឆះ សំេដដល់ទីកែន�ងែដលមានស�ុក េ្របី្របាស់
សរធាតុងយេឆះ ឬ ងយផ�ុះេឆះ ។ 

- សរធាតុងយេឆះ ឬងយផ�ុះេឆះ សំេដដល់សរធាតុរវ រងឹ ឧស�័ន គីមី ទំនញិ 
ឬ វត�ុធាតុេដីមែដលងយេឆះ ឬ ងយផ�ុះេឆះ ។ 

- ករពន�ត់អគ�ភ័ិយ សំេដដល់ករពន�ត់អគ�ិភ័យ និង ទប់ស� ត់ករេឆះរលដល
េដយេ្របី្របាស់កមា� ងំ េ្របី្របាស់មេធ្យោបាយពន�ត់អគ�ិភ័យ និងេ្របី្របាស់្រគប់
វធិានករេផ្សងៗេទៀត ។ 
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- តំបន់ពន�ត់អគ�ិភ័យ សំេដដល់ទីកែន�ងកពុំងេឆះ ឬ្របឈមនឹងករេឆះែដល
សមត�កិច�កំពុង្របតិបត�ិករពន�ត់អគ�ភ័ិយ ។ 

- េគាលេដ សំេដដល់ទីកែន�ងនានា និងមេធ្យោបាយដឹកជ��ូ នទងំឡាយែដល
អចមានអគ�ភ័ិយេកីតេឡងី ។ 

២. មូលេហតុែដលបង�ឱ្យមានេភ�ីងេឆះជាញឹកញាប់ 
- មនុស្សែដលេធ�ីករជាមួយេភ�ីង ដូចជាចុងេភ ជាងផ្សោរ ឬ អ�ក្របកបករងរជា

មួយសរធាតុែដលងយេឆះ ករជក់បារេីចលេ្រសចនឹងចិត� ករតែខ្សេភ�ីង
អគ�ិសនមីិនបាន្រតឹម្រត�វតមលក�ណៈបេច�កេទសេធ�ីឱ្យឆ�ង ឬ ប៉ះគា� បង�
បណា� លឱ្យេចញផា� េភ�ីង ឬខ� តផា� េភ�ីងេចញពីក្បោលរថេភ�ីង ។ល។ 

- ប�� ធម�ជាត ិដូចជាៃ្រពេឈ ីស�ឹកេឈ ីែដលរងកំេដខ� ងំ េហយីមានភាពស�ួត
ខ� ងំ បាតុភូត រន�ះបាញ់ ផ�ុះភ�ំេភ�ីង ។ល។ 

៣. បពំង់ពន�ត់អគ�ិភ័យ 
ក. Dry chemical fire extinguishers ែចកជា៣្របេភទ ៖ 

ក.១. បពំង់សុវត�ិភាពពន�ត់អគ�ិភ័យធម�ត Sodium bicarbonate មាន្របសិទ�ិ
ភាពេ្របី្របាស់ែត Class B and C បុ៉េណា� ះេទ វេធ�ីឱ្យខូចគុណភាពរបស់
ែដល្រត�វេភ�ីងេឆះេនាះតិចជាង្របេភទបំពង់ពន�ត់អគ�ភ័ិយេផ្សងៗេទៀត 
Class B េ្របងថា� លំប... Class C ែខ្សេភ�ីងែដលឆ�ងប៉ះគា� េធ�ីឱ្យេភ�ីងេឆះ
ធម�ត ។ 

ក.២. Ammonium phosphate វមាន្របសិទ�ិភាព សំរប់ class A,B,C ភាគ
េ្រចីន េគេ្របីវែត Class A មួយគត់ (េឈ ី្រកដស សំរម ្រកណាត់...) 

ក.៣.  Perpurple K or Potassium Bicarbonate ស្រមាប់េ្របីេនេពលែដល
េភ�ីងឆាបេឆះខ� ងំជាងធម�ត វេធ�ីឱ្យខូចសំភារៈែដលេឆះេនាះេ្រចីនជាង
្របេភទបំពង់ពន�ត់អគ�ភ័ិយេផ្សងៗេទៀត ែតេគទុកវស្រមាប់េ្របីែត Class 
B and C ។ 

ខ. ១. CO2 fire extinguishers វមានកមា� ងំបាញ់េចញខ� ងំជាងទឹកធម�ត 
េពលបាញ់េចញ ភា� មស�ួតភា� ម ស្រមាប់េ្របីពន�ត់េលីរបស់បរកិ� រេអឡចិ
្រត�និច េ្របីស្រមាប់ Class B and C ។ បំពង់្របេភទេនះ វកត់បន�យ
អុកសីុែសនេនកែន�ងហប់តូចចេង��ត េគមិន្រត�វេ្របីវេទ ។ 

ខ. ២. Class D fire extinguisher divise in 2 ៖ 
a. Sodium chloride កត់បន�យកំេដេលហធាតុែដលេឆះ ដូចជា 

Magnesium, potassium, Uranium Alumium powder 
b. េម្សៅស�ួត មានជាតិស� ន់ កត់បន�យកំេដេនរបស់ែដលកំពង់េឆះ 

េធ�ីឱ្យេភ�ីងរលត់ភា� ម ស្រមាប់េ្របីរបស់ ែដលេឆះដូចជា Lithium ។ 
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គ. Class K fire extinguisher ខ� ញ់ េ្របងឆា... ។ 
 

Comparison of fire classes 

American European Australasian Fuel/Heat source 

Class A Class A Class A Ordinary combustibles 

Class B Class B Class B Flammable liquids 

Class C Class C Flammable gases 

Class C Class F/D Class E Electrical equipment 

Class D Class D Class D Combustible metals 

Class K Class F Class F Cooking oil or fat 

Choosing Fire Extinguishers 
Identify the type of materials in the area 
Class A: SOLIDS such as paper, wood, plastic etc 
Class B: FLAMMABLE LIQUIDS such as paraffin, petrol, oil etc 
Class C: FLAMMABLE GASES such as propane, butane, methane etc 
Class D: METALS such as aluminium, magnesium, titanium etc 
Class E: Fire involving ELECTRICAL APPARATUS 
Class F: Cooking OIL & FAT etc 

 
៤. វធិានករណ៍ករពរនឹងទប់ទល់េពលមានបំពង់ពន�ត់អគ�ភ័ិយ 

 ក. វធិានករណ៍ករពរ 
- េរងច្រក្រត�វេធ�ីករសកល្បងដល់កម�ករទងំអស់យ៉ាងេហចណាស់ 

ក៏១ឆា� ឱំ្យបាន១ដងែដរនូវវធិានករណ៍ចកេចញពីេរងច្រកជាបនា� ន់េន
េពលឮកណ�ឹ ង្របកសអសន� ។ 

- ្រត�វបេ្រងៀនកម�ករនិេយាជតិទងំអស់ឱ្យេចះពីរេបៀបេ្របី្របាស់បំពង់ពន�ត់
អគ�ិភ័យ េនេពលមានេភ�ីងេឆះធម�ត ពកួេគអចជួយបាន ។ 

- អ�ក្រគប់្រគង ឬ អ�កទទលួខុស្រត�វទងំអស់្រត�វេចះរេបៀបេ្របីបំពង់ពន�ត់
អគ�ិភ័យ នងឹជាអ�កនាកំម�ករចកេចញពីេរងច្រកេនេពលមានេភ�ីងេឆះ ។ 

- ្រត�វបេ្រងៀនអ�កេធ�ីករទងំអស់ឱ្យយល់ពីមូលេហតុ នឹងស� ល់ពីសរធាតុ
ែដលងយេឆះ ។ 

 ខ. ចណុំចែដល្រត�វ្រត�តពិនិត្យ 
- េតីេនកែន�ងេធ�ីករមានបិទ នឹងេធ�ីករផ្សព�ផ្សោយស�ីពីនីតិវធិី ែដល្រត�វ

អនុវត�ជាចបំាច់េនេពលមានអគ�ិភ័យេកីតេឡងីឬេទ? 
- េតីកម�ករនិេយាជិតទងំអស់យល់ដឹង នឹងេចះអនុវត�តមនីតិវធិីែដលបាន

បង� ត់បេ្រងៀនឬេទ? 
- េតីេរងច្រកមានបានេធ�ីករសកល្បងតមកលកំណត់ែដលឬេទ? 
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- េតីទ� រស្រមាប់ចកេចញមាន្រគប់្រគាន់នឹងមានភាពងយ្រស�លែដរេទ? 
- េតីទ� រស្រមាប់ចកេចញមានដក់ស��  ឬ េភ�ងីសំគាល់ឬេទ? 
- េតីបំពង់ពន�ត់អគ�ិភ័យែដលដក់តមែផ�ក មានដក់តម្រក�មស្រមាប់ពន�ត់

របស់ែដល្រត�វេឆះឬេទ? 
- េតីបំពង់ពន�ត់អគ�ិភ័យមាន្រគប់្រគាន់ឬេទ? 
- េតីមានស�� បង� ញពីកែន�ងដក់បំពង់ពន�ត់អគ�ិភ័យឬេទ? 
- េតីបំពង់ពន�ត់អគ�ិភ័យែដលដក់ជាប់ជ�� ងំ មានផ�ូវ្រសឡះនឹងងយ្រស�ល

យកមកេ្របី្របាស់ឬេទ? 
- េតីមានបានសកល្បង ប�� ក់ថាបំពង់ពន�ត់អគ�ិភ័យទងំអស់សុទ�ែតេ្របី

បានឬេទ? 
- េតីបំពង់ពន�ត់អគ�ិភ័យ បាន្រត�តពិនិត្យនងឹែថរក្សោជា្របចបំានល�ឬេទ? 
- េតីមានែផនទីបង� ញពីកែន�ងទុកបំពង់ពន�ត់អគ�ិភ័យឬេទ? 
- េតីបំពង់ពន�ត់អគ�ិភ័យ្រត�វមានពណ៌ប�� ក់ពី្របេភទៃនបំពង់ពន�ត់ 

អគ�ិភ័យែដលឬេទ? 
- ្រត�តពិនិត្យេមីលសរធាតុែដលងយេឆះ ្រត�វដក់ឱ្យដច់ពីគា�  នឹងឱ្យឆា� យ

ពីរបស់េផ្សងៗេទៀត ។ 
- ្រត�វកត់បន�យនាចូំលសរធាតុែដលងយេឆះ ក�ុងេម៉ាងេធ�ីករ ។ 
- ្រត�វេចះសំអតកែន�ងេធ�ីករឱ្យបានស� តជានិច� ជាពិេសសកែន�ងែដលបង�

ឱ្យេឆះ េ្រពះកន�ងមកប�� ែដលបណា� លឱ្យេឆះែតងមានេកីតេឡងីជា
ដែដលៗ ។ 

- េតីមានែផនករចកេចញពីេរងច្រក េទតមជាន់របស់វែដលឬេទ? 
៥. នីតិវធិីែដល្រត�វអនុវត� ជាបនា� ន់េនេពលមានអគ�ភ័ិយេកីតេឡងី 

- េពលមានេភ�ីងេឆះេកីតេឡងី េតីេយងី្រត�វេធ�ីដូចេម�ច ? 
- កុំឱ្យភ័យស�ន់េស� រ ឬរត់េឆ�រឆា�  ឬែ្រសកេផ�ីលេឆាេឡាឱ្យេសះ ។ 
- ភា� មៗ ្រត�វចុចកណ�ឹ ង្របកសអសន�ែដលេនជិត (្របអប់ពណ៌្រកហម) ។ 
- ទូរស័ព�េទភា� ក់ងរពន�ត់អគ�ិភ័យ ្របាប់េឈ� ះ ទីកែន�ងឱ្យបានច្បោស់លស់ េបីអច

្របាប់បាន្រត�វ្របាប់ពីមូលេហតុ ៃនេភ�ីងេឆះ េតីេឆះរបស់អី�ខ�ះ េឆះមានទំហតូំច ឬ
ធំ េតីរលដលេលឿនឬេទ? 

- េបីមានេភ�ីងេឆះ ទហំ ំឬ ្រទង់្រទយតូច េបីអចពន�ត់បាន្រត�វពន�ត់ភា� មេដយមនិ
បាច់ទូរស័ព� េហយីេបីេ្របីអស់ ១បំពង់មនិរលត់ ្រត�វទូរស័ព�ភា� ម ។ 

- ្រត�វរត់េចញពីអគារភា� មតមស�� សុវត�ិភាព នឹងតមទ� រែដលេនែក្បរ េបីអចេធ�ី
បាន្រត�វទ� របនា� ប់ែដលេឆះ មុនរត់េចញ ។ 
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៦. សកម�ភាពេពលឮកណ�ឹ ង្របកសអសន� 
- កុំឱ្យភ័យស�ន់េស� រ ឬ រត់េឆ�រឆា�  នាឱំ្យេផ�ីលដល់េគទងំអស់គា�  ។ 
- េដីរេចញភា� ម តមទ� រែដលេនែក្បរ េដយយករបស់សំខន់ជាប់មកជាមួយ ្រត�វ

េដីរតមស�� សុវត�ិភាព មិន្រត�វរត់េឆ�រឆា� េឡយី ។ េបីេនជាន់េលី្រត�វចុះតមកំ
ជេណ�ី រហមចុះតមជេណ�ី រយន�្រត�វបិទទ� របន�ប់ ែដលេឆះមុនចកេចញេបីអច
េធ�ីេទបាន ។ 

- ្រត�វេធ�ីតមប��  ភា� ក់ងរពន�ត់អគ�ភ័ិយ ។ 
- កលណាឮកណ�ឹ ង្រត�វដឹងថាជាកណ�ឹ ង ្របកសអសន�ែមនែទន រចួ្រត�វេធ�ីតម

នីតវិធិីែដលេគធា� ប់បានសកល្បង កន�ងមកេដយចកេចញភា� មៗហមចុះតម
ជេណ�ី រយន� ។ 

- ្រត�វេដីរតៗគា�  មិន្រត�វរត់ ឬ្របែជងគា� េចញេឡយី គឺ្រត�វេដីរេចញតមលំដប់លំ
េដយចំេពះអ�កែដលេចញេ្រកយេគ េបីអចេធ�ីបាន្រត�វបិតទ� របន�ប់េឆះមុនចក
េចញ ។ 

- កំពុងែតេដីរ េបីមានដុំេភ�ីងេឆះ ធា� ក់ពីេលីចំពីមុខ ្រត�វេដីរវងេទផ�ូវេផ្សងភា� ម ។ 
- េពលេចញផុតពីអគារ ្រត�វេដីរេទឱ្យឆា� យពីអគារ ទុកកែន�ងឱ្យអ�កែដលេដីរមកពី

េ្រកយេយងី ។ 
- េបីអចសេ�ង� ះបាន សូមជួយសេ�ង� ះជនពិករ ឬ អ�កែដល្រត�វរបួសផង ។ 
- កុំចូលេទក�ុងអគារវញិដច់ខត េទះជាមានករបាច់យ៉ាងណាក៏េដយរហូតដល់

មានប�� ពីអ�កពន�ត់អគ�ិភ័យ េទីបអចចូលបាន ។ 
- េពលែលងឮកណ�ឹ ងេរទិ៍្របកសអសន� កុំេដីរចូលមកក�ុងអគារវញិឱ្យេសះ ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ទំពរ័ទី 35                    ្រក�មករងរទបស់� ត់ករណីសន�ប ់និង បង� រេ្រគាះថា� កក់រងរ (ទ.ស.ប.ក) 

 



     

- ផា� ងំរបបអហរទងំបី្រក�ម 

 រូបភាពផា� ងំរបបអហរទងំបី្រក�ម  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ទំពរ័ទី 36                    ្រក�មករងរទបស់� ត់ករណីសន�ប ់និង បង� រេ្រគាះថា� កក់រងរ (ទ.ស.ប.ក) 

 



     

- ពក្យេស� កអប់រ ំ
 ផា� ងំពក្យេស� កអប់រ ំ

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ទំពរ័ទី 37                    ្រក�មករងរទបស់� ត់ករណីសន�ប ់និង បង� រេ្រគាះថា� កក់រងរ (ទ.ស.ប.ក) 

 



     

- ខតិ�ប័ណ� 
 រូបភាពខតិ�ប័ណ�អប់រ ំ

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ទំពរ័ទី 38                    ្រក�មករងរទបស់� ត់ករណីសន�ប ់និង បង� រេ្រគាះថា� កក់រងរ (ទ.ស.ប.ក) 

 



     

- ស�តអប់រសំ�ីពី៖ 

 អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 

 របបអហរទងំបី្រក�ម 

 ករងរែថមេម៉ាង 

 ករបង� រេ្រគាះថា� ក់ចររណ៍របស់កម�ករនិេយាជិត 

 ែណនាពំីបេច�កេទសែថទយំាន�យន� 
 សរសំខន់ៃនបណ�េបីកបរ 
 សេ�ង� ះបឋម 

 

 អំពីកិច�្រ�ជំុផ្សព�ផ្សោយអប់រ ំក�ងុឆ� ២ំ០១៥ 
 អនុេលមតមអនុសសន៍របស់ ឯកឧត�មរដ�ម�ន� ី្រកសួងករងរ និង បណ�ុ ះបណា� ល វជិា� ជីវៈ 

ក�ុងឱកសេបីកពិធី្របជុំបូកសរុបលទ�ផលករងររបស់គណៈកម�ករ ទ.ស.ប.ក និង េបីកពិធ្ីរបជុំបូក
សរុបលទ�ផលករងររបស់ ប.ស.ស ឆា� ២ំ០១៤ និង ទិសេដអនុវត�បន�ឆា� ២ំ០១៥ ជាមួយនឹងករយក
ចិត�ទុកដក់ពេីលកនាយក ប.ស.ស គេ្រមាងបង� រេ្រគាះថា� ក់ករងរ្រត�វបានអនុវត� ។ ករេរៀបចចុំះ
ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងនិេយាជកេរងច្រក េដីម្បេីរៀបចំកិច�្របជុផំ្សព�ផ្សោយអប់រដូំចេភ��ងរលឹម េដីម្បឱី្យ
និេយាជក ឬ តំណាងសហ្រគាស ្រគឹះស� ន និង កម�ករនិេយាជិតទទួលបាននូវចំេណះដឹង ស�ីពីលក�ខណ�
ករងរ, លក�ខណ� អនាម័យ សុវត�ិភាពករងរ (ករទប់ស� ត់កម�ករនិេយាជិតសន�ប់), អត�្របេយាជន៍ៃន
ករអនុវត�របបសន�ិសុខសង�ម និង ករបង� រេ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍របស់កម�ករនិេយាជិត ក�ុងន័យទប់ស� ត់  

និង  បង� រេ្រគាះថា� ក់ករងរ ពិេសសករចូលរមួកត់បន�យកម�ករនិេយាជិតសន�ប់ឱ្យស�ិតេនកំរតិែក្បរនឹង
េលខសូន្យ ។  

េទះបីករេកីនេឡងីចំននួេរងច្រកកត់េដរ នងិ ផលិតែស្បកេជីង ដល់ចំនួន ១,០៨៨ េរងច្រក 
និង កម�ករនេិយាជិត ក៏េកីនដល់ចំនួន ៧១៥,៦៤០នាក់ គឺ្រសបនឹងករេកីនេឡងីេនះ េរងច្រកសន�ប់
ក�ុងឆា� ២ំ០១៥េនះ មាន ៣២ េរងច្រក និង កម�ករនិេយាជិតសន�ប់ ១,៨០៦ នាក់ ។ 

តមករវភិាគរកេឃញីថា ប�� គីម,ី ប�� រូបស�ស�, ប�� ចិត�ស�ស� និង ប�� ែថមេម៉ាង 
ក�ុងចំេណាមប�� ទងំ្របាពំីរ គឺជាេដីមេហតុែដលបណា� លឱ្យកម�ករនិេយាជិតសន�ប់ ពិេសសប�� ចិត�
ស�ស�សង�ម ែដលមានភាគរយេ្រចីន ។  

ទន�ឹមនឹងេនះ ករផ្សព�ផ្សោយអប់រេំនក�ុងឆា� ២ំ០១៥េនះ ្រក�មករងរ ទ.ស.ប.ក បានេរៀបចំ
បានចនំួន ៩០ េលីក េស�ីនឹង ៩០ េរងច្រក និង កម�ករនិេយាជិតចូលរមួ្របមាណជា ១៣,៤៥០ នាក់ 
(និេយាជក/តំណាងនិេយាជក/រដ�បាល, តំណាងសហជីពមូលដ� ន, ្របតិភូបុគ�លិក, ្របធាន្រក�ម/ែផ�ក, 
កម�ករនិេយាជិត និង ្រគ�េពទ្យគិលនដ� ន និង សន�ិសុខេរងច្រក ) ែដលមានទីតងំ នងិ កលបរេិច�ទ
លម�ិតក�ុងតរងខងេ្រកម ៖ 

ទំពរ័ទី 39                    ្រក�មករងរទបស់� ត់ករណីសន�ប ់និង បង� រេ្រគាះថា� កក់រងរ (ទ.ស.ប.ក) 

 



      

 
 

ល.រ 
កលបរេិច�ទ 

្រ�ជំុផ្សព�ផ្សោយ 
េឈ� ះ និង អាសយដ� ន  

េរាងច្រកកត់េដរសេំលៀកបំពាក់ និង ផលតិែស្បកេជ ង 
មុខវិជា� ្រត�វបាន្រ�ជំុផ្សព�ផ្សោយ េផ្សងៗ 

១ ៣១/០១/២០១៥ 

HENIEMO (CAMBODIA) HOME TEXTILE Co., Ltd  
- ផលិតកំរលពូក 
- តំបនេ់សដ�កិច�ពិេសសេខត�្រពះសីហនុ ភ.ពូេធឿង ឃ.បិត្រតងំ 

ស.ៃ្រពនប ់ េខត�្រពះសីហនុ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ  

លក�ខណ� ករងរ 

អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

២ ០៧/០២/២០១៥ 

JTH TEXTILE (CAMBODIA) INC 
- ផលិតសំេលៀកបំពក់ 
- បេណា� យផ�ូវជាតិេលខ៤ ស.កំបូល  ខ.េពធិ៍ែសនជយ័        

រជធានីភ�ំេពញ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ  

លក�ខណ� ករងរ 

អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 

សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

៣ ១៣/០២/២០១៥ 

Tak Fook (CAMBODIA) Garment Ltd 
- ផលិតសំេលៀកបំពក់ 
- បេណា� យផ�ូវជាតិេលខ៥ ភ.ស� នេពធិ៍ ឃ.េសដ�ី                    

ស.សមគ�ីមានជយ័ េខត�កំពងឆ់ា� ងំ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ  

លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

៤ 
០៦/០៣/១៥ 

៨:០០-១០:៣០ 
្រពឹក 

GingKo (CAMBODIA) CO.,LTD 
- ផលិតសំេលៀកបំពក់ 
- ភូមិៃ្រពេផ�  សង� ត្់រចកេម�ស ្រក�ងបាវតិ េខត�ស� យេរៀង 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ  
លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

ទំពរ័ទី 40                     ្រក�មករងរទប់ស� តក់រណីសន�ប ់និង បង� រេ្រគាះថា� កក់រងរ (ទ.ស.ប.ក) 

 



      

ល.រ 
កលបរេិច�ទ 

្រ�ជំុផ្សព�ផ្សោយ 
េឈ� ះ និង អាសយដ� ន  

េរាងច្រកកត់េដរសេំលៀកបំពាក់ និង ផលតិែស្បកេជ ង 
មុខវិជា� ្រត�វបាន្រ�ជំុផ្សព�ផ្សោយ េផ្សងៗ 

៥ 
០៦/០៣/១៥ 

១:០០–៣:៣០ 
រេសៀល 

TOWA Industry (Cambodia) Co., Ltd 
- ផលិតសំេលៀកបំពក់ 
- សង� តប់ាទី ្រក�ងបាវតិ េខត�ស� យេរៀង 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ  

លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

៦ 
០៧/០៣/១៥ 

៨:០០-១០:៣០ 
្រពឹក 

You Li international (Cambodia) Garments Co., Ltd 
- ផលិតសំេលៀកបំពក់ 
- ភូមិៃ្រពអង�ុញ សង� តៃ់្រពអង�ុញ ្រក�ងបាវតិ េខត�ស� យេរៀង  

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ  
លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

៧ 
១៩/០៣/១៥ 

៩:០០-១១:៣០ 
្រពឹក 

T & K Garment Industry Co.,Ltd 
- ផលិតសំេលៀកបំពក់ 
- ភូមិទួលព្រង ស.េចមេច ខ.េពធិ៍ែសនជ័យ រជធានីភ�ំេពញ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ  
លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

៨ 
១៩/០៣/១៥ 

១:០០–៣:៣០ 
រេសៀល 

Din Han Enterprise Co.,Ltd 
- ផលិតសំេលៀកបំពក់ 
- ផ�ូវឌួងេងៀប២ ស.ដំណាក់ធំ៣ ខ.មានជ័យ រជធានីភ�ំេពញ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ  

លក�ខណ� ករងរ 

អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 

សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

ទំពរ័ទី 41                     ្រក�មករងរទបស់� ត់ករណីសន�ប ់និង បង� រេ្រគាះថា� កក់រងរ (ទ.ស.ប.ក) 

 



      

ល.រ 
កលបរេិច�ទ 

្រ�ជំុផ្សព�ផ្សោយ 
េឈ� ះ និង អាសយដ� ន  

េរាងច្រកកត់េដរសេំលៀកបំពាក់ និង ផលតិែស្បកេជ ង 
មុខវិជា� ្រត�វបាន្រ�ជំុផ្សព�ផ្សោយ េផ្សងៗ 

៩ 
២១/០៣/១៥ 
២:០០–៤:០០ 

រេសៀល 

EINS (Cambodia) Co., Ltd 
- ផលិតសំេលៀកបំពក់ 
- ភូមិក្បោលដំរ ីសង� តក់កប ខណ� េពធិ៍ែសនជយ័ 

រជធានីភ�ំេពញ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ  

លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

១០ 
២៥/០៣/១៥ 

៨:០០-១០:៣០ 
្រពឹក 

META BIOMED (CAMBODIA) CO., LTD 
- ផលិតសំេលៀកបំពក់ 
- សង� តេ់ចមេច ខ.េពធិ៍ែសនជយ័ រជធានីភ�ំេពញ  

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ  
លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

១១ 
២៥/០៣/១៥ 

១:០០–៣:៣០ 
រេសៀល 

PAPILLION TEXTILE (CAMBODIA) CO., LTD 
- ផលិតសំេលៀកបំពក់ 
- សួនឧស្សោហកម�វឌ្ឍនៈ២ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ  
លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

១២ 
២៦/០៣/១៥ 

៨:០០-១០:៣០ 
្រពឹក 

SMART PEA 1 GARMENT LTD 
- ផលិតសំេលៀកបំពក់ 
- សង� តទឹ់កថា�  ខណ� ែសនសុខ រជធានីភ�ំេពញ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ  

លក�ខណ� ករងរ 

អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 

សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

ទំពរ័ទី 42                    ្រក�មករងរទបស់� ត់ករណីសន�ប ់និង បង� រេ្រគាះថា� កក់រងរ (ទ.ស.ប.ក) 

 



      

ល.រ 
កលបរេិច�ទ 

្រ�ជំុផ្សព�ផ្សោយ 
េឈ� ះ និង អាសយដ� ន  

េរាងច្រកកត់េដរសេំលៀកបំពាក់ និង ផលតិែស្បកេជ ង 
មុខវិជា� ្រត�វបាន្រ�ជំុផ្សព�ផ្សោយ េផ្សងៗ 

១៣ 
២៦/០៣/១៥ 

១:០០–៣:៣០ 
រេសៀល 

NYAN KIDS (CAMBODIA) LTD 
- ផលិតសំេលៀកបំពក់ 
- ផ�ូវជាតិេលខ៤ សង� តកំ់បូល ខណ� េពធិ៍ែសនជយ័  

រជធានីភ�ំេពញ 
 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ  

លក�ខណ� ករងរ 

អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 

សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

១៤ 
៣០/០៣/១៥ 

៨:០០-១០:៣០ 
្រពឹក 

Long Lead (Cambodia) 
- ផលិតសំេលៀកបំពក់ 
- ផ�ូវជាតិេលខ៥ ឃុេំសដ�ី ្រស�កសមគ�ីមានជ័យ េខត�កំពង់ឆា� ងំ 

 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ  

លក�ខណ� ករងរ 

អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 

សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

១៥ 
៣០/០៣/១៥ 
១:០០–៣:៣០ 

រេសៀល 

M & V International Manufacturing Ltd 
- ផលិតសំេលៀកបំពក់ 
- ភូមិ្រតពងំចិក្សោ សង� តកំ់ពងឆ់ា� ងំ េខត�កំពងឆ់ា� ងំ 

 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ  

លក�ខណ� ករងរ 

អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 

សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

ទំពរ័ទី 43                    ្រក�មករងរទបស់� ត់ករណីសន�ប ់និង បង� រេ្រគាះថា� កក់រងរ (ទ.ស.ប.ក) 

 



      

ល.រ 
កលបរេិច�ទ 

្រ�ជំុផ្សព�ផ្សោយ 
េឈ� ះ និង អាសយដ� ន  

េរាងច្រកកត់េដរសេំលៀកបំពាក់ និង ផលតិែស្បកេជ ង 
មុខវិជា� ្រត�វបាន្រ�ជំុផ្សព�ផ្សោយ េផ្សងៗ 

១៦ 
៣១/០៣/១៥ 

៨:០០-១០:៣០ 
្រពឹក 

LeadWind Shoes (CAMBODIA) Co., Ltd 
- ផលិតសំេលៀកបំពក់ 
- ខ. េចមេច រជធានីភ�ំេពញ 

 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ  

លក�ខណ� ករងរ 

អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 

សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

១៧ 
៣១/០៣/១៥ 
១:០០–៣:៣០ 

រេសៀល 

SMART PEA GARMENT LTD 
- ផលិតសំេលៀកបំពក់ 
- សង� តឃ់�ួញ ខណ� ែសនសុខ រជធានីភ�ំេពញ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ  

លក�ខណ� ករងរ 

អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 

សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

១៨ 
០៦/០៤/១៥ 

៨:០០-១០:៣០ 
្រពឹក 

KENNETEX INTERNATIONAL (CAMBODIA) CO.,LTD 
- ផលិតសំេលៀកបំពក់ 
- សង� តស់�ឹងមានជយ័ ខណ� មានជ័យ រជធានីភ�ំេពញ 

 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ  

លក�ខណ� ករងរ 

អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 

សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

ទំពរ័ទី 44                    ្រក�មករងរទប់ស� តក់រណីសន�ប ់និង បង� រេ្រគាះថា� កក់រងរ (ទ.ស.ប.ក) 

 



      

ល.រ 
កលបរេិច�ទ 

្រ�ជំុផ្សព�ផ្សោយ 
េឈ� ះ និង អាសយដ� ន  

េរាងច្រកកត់េដរសេំលៀកបំពាក់ និង ផលតិែស្បកេជ ង 
មុខវិជា� ្រត�វបាន្រ�ជំុផ្សព�ផ្សោយ េផ្សងៗ 

១៩ 
០៦/០៤/១៥ 

១:០០–៣:៣០ 
រេសៀល 

CHOUNG HAO GARMENT CO., LTD 
- ផលិតសំេលៀកបំពក់ 
- ផ�ូវេលខមុន�ីេរត៉ សង� តស់�ឹងមានជ័យ ខណ� មានជ័យ 

រជធានីភ�ំេពញ 
 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ  

លក�ខណ� ករងរ 

អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 

សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

២០ 
០៧/០៤/១៥ 

៨:០០-១០:៣០ 
្រពឹក 

YING DONG SHOES CO., LTD 
- ផលិតែស្បកេជីង 
- ផ�ូវជាតិេលខ៤ សង� តដ់េង�  ខណ� ដេង�  រជធានីភ�ំេពញ 

 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ  

លក�ខណ� ករងរ 

អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 

សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

២១ 
២៤/០៤/១៥ 

៨:០០-១០:៣០ 
្រពឹក 

Win Tai Sock Manufacture Ltd 
- ផលិតែស្បកេជីង 
- ឃុបំាទី ្រស�កពតស់រ េខត�តែកវ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ  

លក�ខណ� ករងរ 

អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 

សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

ទំពរ័ទី 45                    ្រក�មករងរទប់ស� តក់រណីសន�ប ់និង បង� រេ្រគាះថា� កក់រងរ (ទ.ស.ប.ក) 

 



      

ល.រ 
កលបរេិច�ទ 

្រ�ជំុផ្សព�ផ្សោយ 
េឈ� ះ និង អាសយដ� ន  

េរាងច្រកកត់េដរសេំលៀកបំពាក់ និង ផលតិែស្បកេជ ង 
មុខវិជា� ្រត�វបាន្រ�ជំុផ្សព�ផ្សោយ េផ្សងៗ 

២២ 
២៤/០៤/១៥ 
២:០០–៤:០០ 

រេសៀល 

NISHIKU ENTERPRISE CO., LTD  
- ផលិតែស្បកេជីង 
- ឃុបំាទី ្រស�កពតស់រ េខត�តែកវ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ  

លក�ខណ� ករងរ 

អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

២៣ 
០៨/០៥/១៥ 

៨:០០-១០:៣០ 
្រពឹក 

HAITAN GARMENT (CAMBODIA) CO., LTD  
- ផលិតែស្បកេជីង 
- សង� តទួ់លសែង� ខណ� ឫស្សែីកវ រជធានីភ�ំេពញ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 

 លក�ខណ� ករងរ 

អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

២៤ 
០៨/០៥/១៥ 

១:០០–៣:៣០ 
រេសៀល 

ZHENG YONG GARMENT FACTORY CO., LTD  
- ផលិតែស្បកេជីង 
- សង� តទួ់លសែង� ខណ� ឫស្សែីកវ រជធានីភ�ំេពញ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 

 
លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

២៥ 
០៩/០៥/១៥ 

៨:០០-១០:៣០ 
្រពឹក 

GOLDEN PROSPER FOOTWEAR CO., LTD 
- ផលិតែស្បកេជីង 
- ផ�ូវជាតិេលខ៤ សង� តក់េនា� ក ខណ� េពធិ៍េសនជយ័ 

រជធានីភ�ំេពញ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 

 
លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

ទំពរ័ទី 46                    ្រក�មករងរទបស់� ត់ករណីសន�ប ់និង បង� រេ្រគាះថា� កក់រងរ (ទ.ស.ប.ក) 

 



      

ល.រ 
កលបរេិច�ទ 

្រ�ជំុផ្សព�ផ្សោយ 
េឈ� ះ និង អាសយដ� ន  

េរាងច្រកកត់េដរសេំលៀកបំពាក់ និង ផលតិែស្បកេជ ង 
មុខវិជា� ្រត�វបាន្រ�ជំុផ្សព�ផ្សោយ េផ្សងៗ 

២៦ 
០៩/០៥/១៥ 

១:០០–៣:៣០ 
រេសៀល 

K.A.M GARMENT CO., LTD 
- ផលិតែស្បកេជីង 
- ផ�ូវេវងេ្រសង សង� តស់�ឹងមានជយ័ ខណ� មានជ័យ 

រជធានីភ�ំេពញ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 

 
លក�ខណ� ករងរ 

អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 

សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

២៧ 
២២/០៥/១៥ 

៨:០០–១០:៣០ 
្រពឹក 

C SQUARE GARMENT FINISHING CO., LTD 
- េបាកគកស់េម��កបំពក ់

- ផ�ូវេលខ៦អ សង� តែ់្រពកេលៀប ខណ� េ្រជាយចង� រ 
រជធានីភ�ំេពញ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 

 
លក�ខណ� ករងរ 

អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 

សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

២៨ 
២៣/០៥/១៥ 

៨:០០-១០:៣០ 
្រពឹក 

BODYKIDS FASHION WEAR CO., LTD 
- ផលិតសេម��កបំពក ់

- សង� តេ់ចមេច ខណ� េពធិ៍ែសនជយ័ រជធានីភ�ំេពញ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 

 
លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 

សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

២៩ 
២៣/០៥/១៥ 

១:០០–៣:៣០ 
រេសៀល 

CAM FOREVER CO., LTD  
- ផលិតសេម��កបំពក់ 
- សង� តស់�ឹងមានជយ័ ខណ� មានជ័យ រជធានីភ�ំេពញ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 

 
លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

ទំពរ័ទី 47                    ្រក�មករងរទបស់� ត់ករណីសន�ប ់និង បង� រេ្រគាះថា� កក់រងរ (ទ.ស.ប.ក) 

 



      

ល.រ 
កលបរេិច�ទ 

្រ�ជំុផ្សព�ផ្សោយ 
េឈ� ះ និង អាសយដ� ន  

េរាងច្រកកត់េដរសេំលៀកបំពាក់ និង ផលតិែស្បកេជ ង 
មុខវិជា� ្រត�វបាន្រ�ជំុផ្សព�ផ្សោយ េផ្សងៗ 

៣០ 
២៨/០៥/១៥ 

៨:០០-១០:៣០ 
្រពឹក 

DongBu Summit (CAMBODIA) CO., LTD  
- ផលិតសេម��កបំពក ់

- សង� តក់កប ខណ� េពធិ៍ែសនជយ័ រជធានីភ�ំេពញ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 

 
លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 

សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

៣១ 
៣០/០៥/១៥ 

៨:០០-១០:៣០ 
្រពឹក 

WINMAG SHOES MANUFACTURING CO., LTD  
- ផលិតែស្បកេជីង 

- ្រស�ក្រតកំក ់េខត�តែកវ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 

 
លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

៣២ 
៣០/០៥/១៥ 

១:០០–៣:៣០ 
រេសៀល 

KUAN TECH (CAMBODIA) COPERATION CO.,LTD 
- ផលិតែស្បកេជីង 

- ភូមិចមពល ឃុពំេពល ្រស�ក្រតកំក ់េខត�តែកវ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 

 
លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 

សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

៣៣ 
០៥/០៦/១៥ 

៨:០០-១០:៣០ 
្រពឹក 

GDM ENTERPRISE CO., LTD  
- ផលិតសេម��កបំពក ់

- សង� តេ់ចមេច ខណ� េពធិ៍ែសនជយ័ រជធានីភ�ំេពញ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 

 
លក�ខណ� ករងរ 

អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 

សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

ទំពរ័ទី 48                    ្រក�មករងរទបស់� ត់ករណីសន�ប ់និង បង� រេ្រគាះថា� កក់រងរ (ទ.ស.ប.ក) 

 



      

ល.រ 
កលបរេិច�ទ 

្រ�ជំុផ្សព�ផ្សោយ 
េឈ� ះ និង អាសយដ� ន  

េរាងច្រកកត់េដរសេំលៀកបំពាក់ និង ផលតិែស្បកេជ ង 
មុខវិជា� ្រត�វបាន្រ�ជំុផ្សព�ផ្សោយ េផ្សងៗ 

៣៤ 
០៦/០៦/១៥ 

៨:០០-១០:៣០ 
្រពឹក 

SCANDINAVIAN TEXTILE (CAMBODIA) CO., LTD  
- ផលិតែស្បកេជីង 
- សង� តទួ់លសែង� ខណ� ឫស្សែីកវ រជធានីភ�ំេពញ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 

 
លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 

សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

៣៥ 
០៦/០៦/១៥ 

១:០០–៣:៣០ 
រេសៀល 

QUICKSEW(CAMBODIA) LTD 
- ផលិតែស្បកេជីង 

- សង� តស់�ឹងមានជយ័ ខណ� មានជ័យ រជធានីភ�ំេពញ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 

 
លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 

សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

៣៦ 
១១/០៦/១៥ 

៨:០០-១០:៣០ 
្រពឹក 

NEX-T APPAREL (CAMBODIA) CO., LTD  
- ផលិតែស្បកេជីង 
- សង� តទួ់លសែង� ខណ� ឫស្សែីកវ រជធានីភ�ំេពញ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 

 
លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 

សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

៣៧ 
១២/០៦/១៥ 

៨:០០–១០:៣០ 
្រពឹក 

NANTAI GARMENT FACTORY (CAMBODIA) LIMITED  
- ផលិតែស្បកេជីង 

- សង� តស់�ឹងមានជយ័ ខណ� មានជ័យ រជធានីភ�ំេពញ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 

 
លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 

សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

ទំពរ័ទី 49                    ្រក�មករងរទប់ស� តក់រណីសន�ប ់និង បង� រេ្រគាះថា� កក់រងរ (ទ.ស.ប.ក) 

 



      

ល.រ 
កលបរេិច�ទ 

្រ�ជំុផ្សព�ផ្សោយ 
េឈ� ះ និង អាសយដ� ន  

េរាងច្រកកត់េដរសេំលៀកបំពាក់ និង ផលតិែស្បកេជ ង 
មុខវិជា� ្រត�វបាន្រ�ជំុផ្សព�ផ្សោយ េផ្សងៗ 

៣៨ 
១២/០៦/១៥ 

១:០០–៣:៣០ 
រេសៀល 

YUAN QUAN SHOES CO., LTD 
- ផលិតែស្បកេជីង 
- សង� តទួ់លសែង� ខណ� ឫស្សែីកវ រជធានីភ�ំេពញ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 

 
លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

៣៩ 
១៣/០៦/១៥ 

១:០០–៣:៣០ 
រេសៀល 

GALEY GLOBAL (CAMBODIA) CO.,LTD  
- ផលិតែស្បកេជីង 

- សង� តស់�ឹងមានជយ័ ខណ� មានជ័យ រជធានីភ�ំេពញ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 

 
លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 

សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

៤០ 
១៥/០៦/១៥ 

៨:០០-១០:៣០ 
្រពឹក 

CHU HSING GARMENT (CAMBODIA) CO., LTD  
- ផលិតែស្បកេជីង 
- សង� តទួ់លសែង� ខណ� ឫស្សែីកវ រជធានីភ�ំេពញ 

 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 

 
លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

៤១ 
១៩/០៦/១៥ 

៨:០០-១០:៣០ 
្រពឹក 

NAN KUANG GARMENT (CAMBODIA) CO., LTD  
- ផលិតែស្បកេជីង 

- សង� តស់�ឹងមានជយ័ ខណ� មានជ័យ រជធានីភ�ំេពញ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 

 
លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

ទំពរ័ទី 50                     ្រក�មករងរទប់ស� តក់រណីសន�ប ់និង បង� រេ្រគាះថា� កក់រងរ (ទ.ស.ប.ក) 

 



      

ល.រ 
កលបរេិច�ទ 

្រ�ជំុផ្សព�ផ្សោយ 
េឈ� ះ និង អាសយដ� ន  

េរាងច្រកកត់េដរសេំលៀកបំពាក់ និង ផលតិែស្បកេជ ង 
មុខវិជា� ្រត�វបាន្រ�ជំុផ្សព�ផ្សោយ េផ្សងៗ 

៤២ 
២០/០៦/១៥ 

៨:០០-១០:៣០ 
្រពឹក 

HAI XIN WANDOU GARMENT INTERNATIONAL CO., LTD  
- ផលិតែស្បកេជីង 
- សង� តទួ់លសែង� ខណ� ឫស្សែីកវ រជធានីភ�ំេពញ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 

 
លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

៤៣ 
២៦/០៦/១៥ 

៨:០០-១០:៣០ 
្រពឹក 

SPLENDOR INDUSTRY CO., LTD 
- ផលិតែស្បកេជីង 

- សង� តស់�ឹងមានជយ័ ខណ� មានជ័យ រជធានីភ�ំេពញ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 

 
លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

៤៤ 
២៦/០៦/១៥ 

១:០០–៣:៣០ 
រេសៀល 

CINKAMP APPAREL CORP  
- ផលិតែស្បកេជីង 
- សង� តទួ់លសែង� ខណ� ឫស្សែីកវ រជធានីភ�ំេពញ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 

 
លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

៤៥ 
០៣/០៧/១៥ 

៨:០០–១០:៣០ 
្រពឹក 

HAND SEVEN APPAREL CO., LTD  
- ផលិតែស្បកេជីង 
- សង� តក់កប ខណ័� េពធិ៍ែសនជយ័ រជធានីភ�ំេពញ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 

 
លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

៤៦ 
០៣/០៧/១៥ 
១:០០–៣:៣០ 

រេសៀល 

COLUMBUS APPAREL (CAMBODIA) INC 
- ផលិតែស្បកេជីង 
- ផ�ូវ្រតេដក សង� តព់ងទឹក ខណ� ដេង�  រជធានីភ�ំេពញ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 
 លក�ខណ� ករងរ 

អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 
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ល.រ 
កលបរេិច�ទ 

្រ�ជំុផ្សព�ផ្សោយ 
េឈ� ះ និង អាសយដ� ន  

េរាងច្រកកត់េដរសេំលៀកបំពាក់ និង ផលតិែស្បកេជ ង 
មុខវិជា� ្រត�វបាន្រ�ជំុផ្សព�ផ្សោយ េផ្សងៗ 

សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

៤៧ 
០៤/០៧/១៥ 

៨:០០–១០:៣០ 
្រពឹក 

LEAN GLOBAL TEXTILE (CAMBODIA) CO., LTD  
- ផលិតែស្បកេជីង 
- សង� តក់កប ខណ� េពធិ៍ែសនជយ័ រជធានីភ�ំេពញ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 

 
លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

៤៨ 
០៤/០៧/១៥ 

១:០០–៣:៣០ 
រេសៀល 

SIXPLUS INDUSTRY CO., LTD  
- ផលិតែស្បកេជីង 
- ផ�ូវជាតិេលខ៦ ឃុែំ្រពកអ�� ញ ្រស�កមុខកំពូល េខត�កណា� ល 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 

 
លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

៤៩ 
១១/០៧/១៥ 

៨:០០–១០:៣០ 
្រពឹក 

HI-TECH APPAREL (CAMBODIA) CO., LTD 
- ផលិតែស្បកេជីង 
- ឃុនិំមិត� ្រស�កអូេ្រជ 

េខត�បនា� យមានជយ័(តំបនេ់សដ�កិច�ពិេសសឆាយឆាយ) 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 

 
លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

៥០ 
១៧/០៧/១៥ 

៨:០០-១០:៣០ 
្រពឹក 

HO HSIN TAI LIMITED 
- ផលិតែស្បកេជីង 
- សង� តេ់ចមេច ខណ័� េពធិ៍ែសនជយ័ រជធានីភ�ំេពញ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 

 
លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

៥១ 
១៧/០៧/១៥ 

១:០០–៣:៣០ 
AKEENTEX PTE. LTD 
- ផលិតែស្បកេជីង 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 
 

លក�ខណ� ករងរ 

ទំពរ័ទី 52                    ្រក�មករងរទបស់� ត់ករណីសន�ប ់និង បង� រេ្រគាះថា� កក់រងរ (ទ.ស.ប.ក) 

 



      

ល.រ 
កលបរេិច�ទ 

្រ�ជំុផ្សព�ផ្សោយ 
េឈ� ះ និង អាសយដ� ន  

េរាងច្រកកត់េដរសេំលៀកបំពាក់ និង ផលតិែស្បកេជ ង 
មុខវិជា� ្រត�វបាន្រ�ជំុផ្សព�ផ្សោយ េផ្សងៗ 

រេសៀល - សង� តស់�ឹងមានជយ័ ខណ័� មានជ័យ រជធានីភ�ំេពញ អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

៥២ 
១៨/០៧/១៥ 

៨:០០-១០:៣០ 
្រពឹក 

SMART SHIRTS GARMENTS MANUFACTURING 
(CAMBODIA) CO., LTD 
- ផលិតែស្បកេជីង 
- សង� តស់�ឹងមានជយ័ ខណ័� មានជ័យ រជធានីភ�ំេពញ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 

 
លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

៥៣ 
១៨/០៧/១៥ 

១:០០–៣:៣០ 
រេសៀល 

YU DA GARMENT INDUSTRY (CAMBODIA) CO., LTD 
- ផលិតែស្បកេជីង 
- សង� តេ់ចមេច ខណ័� េពធិ៍ែសនជយ័ រជធានីភ�ំេពញ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 

 
លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

៥៤ 
២៤/០៧/១៥ 

៨:០០-១០:៣០ 
្រពឹក 

PEACE GLORY (CAMBODIA) MANUFACTURING CO., LTD 
- ផលិតែស្បកេជីង 
- សង� តេ់ចមេច ខណ័� េពធិ៍ែសនជយ័ រជធានីភ�ំេពញ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 

 
លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

៥៥ 
២៤/០៧/១៥ 

១:០០–៣:៣០ 
រេសៀល 

MENG IENG GARMENT FACTORY LTD 
- ផលិតែស្បកេជីង 
- សង� តបឹ់ងកក់ទី ១ ខណ័� ទួលេគាក រជធានីភ�ំេពញ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 

 
លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

៥៦ ២៥/០៧/១៥ SUMI (CAMBODIA) WIRING SYSTEMS CO., LTD លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ  

ទំពរ័ទី 53                    ្រក�មករងរទបស់� ត់ករណីសន�ប ់និង បង� រេ្រគាះថា� កក់រងរ (ទ.ស.ប.ក) 

 



      

ល.រ 
កលបរេិច�ទ 

្រ�ជំុផ្សព�ផ្សោយ 
េឈ� ះ និង អាសយដ� ន  

េរាងច្រកកត់េដរសេំលៀកបំពាក់ និង ផលតិែស្បកេជ ង 
មុខវិជា� ្រត�វបាន្រ�ជំុផ្សព�ផ្សោយ េផ្សងៗ 

៨:៣០-១១:០០ 
្រពឹក 

- ផលិតែស្បកេជីង 
- សង� តក់េនា� ក ខណ� េពធិ៍ែសនជយ័ រជធានីភ�ំេពញ 

(តំបនេ់សដ�កិច�ពិេសស) 

លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

៥៧ 
២៥/០៧/១៥ 

១:០០–៣:៣០ 
រេសៀល 

RELIABLE SOURCE INDUSTRIAL (CAMBODIA) CO., LTD 
- ផលិតែស្បកេជីង 
- សង� តក់កប ខណ� េពធិ៍ែសនជយ័ រជធានីភ�ំេពញ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 

 
លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

៥៨ 
៣១/០៧/១៥ 

៨:០០-១0:៣០ 
្រពឹក 

TANAWAY LEATHER GOODS MANUFACTURER CO., LTD 
- ផលិតែស្បកេជីង 
- សង� តេ់ចមេច ខណ� េពធិ៍ែសនជយ័ រជធានីភ�ំេពញ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 

 
លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

៥៩ 
៣១/០៧/១៥ 
១:០០–៣:៣០ 

រេសៀល 

SEDUNO INVESTMENT CAMBO FASHION CO., LTD 
- ផលិតែស្បកេជីង 
- សង� តដ់េង�  ខណ័� ដេង�  រជធានីភ�ំេពញ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 

 
លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

៦០ 
 ០១/០៨/១៥ 

៨:០០-១០:៣០ 
្រពឹក 

YUAN DA RONG FONG (CAMBODIA) TEXTILE CO., LTD 
- ផលិតែស្បកេជីង 
- សង� តរ់កេ្រក ្រស�កដូនែកវ េខត� តែកវ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 

 
លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

ទំពរ័ទី 54                    ្រក�មករងរទប់ស� តក់រណីសន�ប ់និង បង� រេ្រគាះថា� កក់រងរ (ទ.ស.ប.ក) 

 



      

ល.រ 
កលបរេិច�ទ 

្រ�ជំុផ្សព�ផ្សោយ 
េឈ� ះ និង អាសយដ� ន  

េរាងច្រកកត់េដរសេំលៀកបំពាក់ និង ផលតិែស្បកេជ ង 
មុខវិជា� ្រត�វបាន្រ�ជំុផ្សព�ផ្សោយ េផ្សងៗ 

៦១ 
០១/០៨/១៥ 

១:០០–៣:៣០ 
រេសៀល 

VONAMMY (CAMBODIA) GARMENT CO., LTD 
- ផលិតសេម��កបំពក់ 
- សង� តសូ់ភី ្រស�កបាទី េខត�តែកវ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 

 
លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

៦២ 
 ០៧/០៨/១៥ 

៨:០០-១០:៣០ 
្រពឹក 

CAN SPORTS SHOES CO., LTD 
- ផលិតសេម��កបំពក់ 
- សង� តេ់សដ�ី ្រស�កសមគ�ីមានជយ័ ្រក�ងកំពងឆ់ា� ងំ 

េខត�កំពងឆ់ា� ងំ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 

 
លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

៦៣ 
០៧/០៨/១៥ 

១:០០–៣:៣០ 
រេសៀល 

CHIARE KONG CHHANG 
- តម្បោញ 
- សង� តកំ់ពង់ឆា� ងំ ្រក�ងកំពងឆ់ា� ងំ េខត�កំពងឆ់ា� ងំ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 

 
លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

៦៤ 
០៨/០៨/១៥ 

៨:០០-១០:៣០ 
្រពឹក 

NEW MINGDA (CAMBODIA) CO., LTD 
- ផលិតសេម��កបំពក់ 
- សង� តេ់ចមេច ខណ័� េពធិ៍ែសនជយ័ រជធានីភ�ំេពញ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 

 
លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

៦៥ 
០៨/០៨/១៥ 

១:០០–៣:៣០ 
រេសៀល 

QUALITY TEXTILES CO., LTD 
- ផលិតែស្បកេជីង 
- សង� តេ់ចមេច ខណ័� េពធិ៍ែសនជយ័ រជធានីភ�ំេពញ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 
 លក�ខណ� ករងរ 

អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 

ទំពរ័ទី 55                    ្រក�មករងរទប់ស� តក់រណីសន�ប ់និង បង� រេ្រគាះថា� កក់រងរ (ទ.ស.ប.ក) 

 



      

ល.រ 
កលបរេិច�ទ 

្រ�ជំុផ្សព�ផ្សោយ 
េឈ� ះ និង អាសយដ� ន  

េរាងច្រកកត់េដរសេំលៀកបំពាក់ និង ផលតិែស្បកេជ ង 
មុខវិជា� ្រត�វបាន្រ�ជំុផ្សព�ផ្សោយ េផ្សងៗ 

សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

៦៦ 
១៤/០៨/១៥ 

៨:០០-១០:៣០ 
្រពឹក 

កំចយមារ េ្រតឌីង (កម�ុជា) ខូ អិលធីឌី 
- តម្បោញ 
- ភូមិេស� ងខងេជីង ្រស�កកំចយមារ េខត�ៃ្រពែវង 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 

 
លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

៦៧ 
១៤/០៨/១៥ 

១:០០–៣:៣០ 
រេសៀល 

CRISTAL MARTIN (CAMBODIA) Co., Ltd 
- ផលិតសេម��កបំពក ់
- ភូមិវហិរសួរគ៍េជីង ឃុវំហិរសួគ ៍្រស�កខ្សោចក់ណា� ល 

េខត�កណា� ល 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 

 
លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

៦៨ 
១៥/០៨/១៥ 

៨:០០–១០:៣០ 
្រពឹក 

THE ONE (CAMBODIA) INDUSTRIES CO.,LTD 
- ផលិតសេម��កបំពក់ 
- សង� តេ់ចមេច ខណ� េពធិ៍ែសនជយ័ រជធានីភ�ំេពញ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 

 
លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

៦៩ 
១៥/០៨/១៥ 

១:០០–៣:៣០
រេសៀល  

SAE HAN INTERNATIONAL (CAMBODIA) Co., Ltd 
- ផលិតសេម��កបំពក់ 
- សង� តេ់ចមេច ខណ� េពធិ៍ែសនជយ័ រជធានីភ�ំេពញ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 

 
លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

៧០ 
២១/០៨/១៥ 

៨:០០-១០:៣០ 
CN PROSPEROUS GARMENT (CAMBODIA) CO., LTD 
- ផលិតសេម��កបំពក ់

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 
 

លក�ខណ� ករងរ 

ទំពរ័ទី 56                    ្រក�មករងរទបស់� ត់ករណីសន�ប ់និង បង� រេ្រគាះថា� កក់រងរ (ទ.ស.ប.ក) 

 



      

ល.រ 
កលបរេិច�ទ 

្រ�ជំុផ្សព�ផ្សោយ 
េឈ� ះ និង អាសយដ� ន  

េរាងច្រកកត់េដរសេំលៀកបំពាក់ និង ផលតិែស្បកេជ ង 
មុខវិជា� ្រត�វបាន្រ�ជំុផ្សព�ផ្សោយ េផ្សងៗ 

្រពឹក - សង� តេ់ចមេច ខណ� េពធិ៍ែសនជយ័ រជធានីភ�ំេពញ អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

៧១ 
២១/០៨/១៥ 

១:០០–៣:៣០ 
រេសៀល 

SOUTHLAND (CAMBODIA) CO.,LTD 
- ផលិតមួក និងេខក�ុង 
- សង� តក់កប ខណ� េពធិ៍ែសនជយ័ រជធានីភ�ំេពញ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 

 
លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

៧២ 
២២/០៨/១៥ 

៨:០០-១០:៣០ 
្រពឹក 

DAYUP GLOBAL CO., LTD 
- ផលិតសេម��កបំពក់ 
- សង� តក់កប ខណ� េពធិ៍ែសនជយ័ រជធានីភ�ំេពញ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 

 
លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

៧៣ 
២២/០៨/១៥ 

១:០០–៣:៣០ 
រេសៀល 

QUINT MAJOR INDUSTRIAL CO.,LTD 
- ផលិតសេម��កបំពក់ 
- ្រស�កអង�ស�ូល េខត�កណា� ល 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 

 
លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

៧៤ 
២៤/០៨/១៥ 

៨:០០-១០:៣០ 
្រពឹក 

CANTERAN APPAREL (CAMBODIA) CO., LTD 
- ផលិតសេម��កបំពក់ 
- ខណ� េពធិ៍ែសនជយ័ រជធានីភ�ំេពញ 

 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 

 
លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

ទំពរ័ទី 57                    ្រក�មករងរទបស់� ត់ករណីសន�ប ់និង បង� រេ្រគាះថា� កក់រងរ (ទ.ស.ប.ក) 

 



      

ល.រ 
កលបរេិច�ទ 

្រ�ជំុផ្សព�ផ្សោយ 
េឈ� ះ និង អាសយដ� ន  

េរាងច្រកកត់េដរសេំលៀកបំពាក់ និង ផលតិែស្បកេជ ង 
មុខវិជា� ្រត�វបាន្រ�ជំុផ្សព�ផ្សោយ េផ្សងៗ 

៧៥ 
២៩/០៨/១៥ 

៨:០០-១០:៣០ 
្រពឹក 

MIKASA SPORTS (CAMBODIA) CO., LTD 
- ផលិតបាល់ 
- ្រស�កមណ� លសីមា េខត�េកះកុង 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 

 
លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

៧៦ 
២៩/០៨/១៥ 

១:០០–៣:៣០ 
រេសៀល 

KKN APPAREL CO., LTD 
- ផលិតសេម��កបំពក់ 
- ្រស�កមណ� លសីមា េខត�េកះកុង 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 

 
លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

៧៧ 
៣១/០៨/១៥ 
១:០០-៣:៣០ 

រេសៀល 

ZEGNA-DAIDONG (CAMBODIA) ELECTRONICS CO., LTD 
- ផលិតកសទូរស័ព� 
- ្រស�កអង�ស�ូល េខត�កណា� ល 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 

 
លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

៧៨ 
០៤/០៩/១៥ 

៨:០០-១០:៣០ 
្រពឹក 

ARTNATURE (CAMBODIA) INC 
- ចកស់ក ់

- តំបនេ់សដ�កិច�ពិេសសភ�ំេពញ ផ�ូវេលខជាតិេលខ៤ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 

 
លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

៧៩ 
០៤/០៩/១៥ 

១:០០–៣:៣០ 
រេសៀល 

SAN FONG INTERNATIONAL CO., LTD 
- ផលិសេម��កបំពក ់

- សង� តភ់�ំេពញថ�ី ខណ� ែសនសុខ រជធានីភ�ំេពញ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 
 លក�ខណ� ករងរ 

អត�្របេយាជនរ៍បបសន�ិសុខសង�ម 

ទំពរ័ទី 58                    ្រក�មករងរទបស់� ត់ករណីសន�ប ់និង បង� រេ្រគាះថា� កក់រងរ (ទ.ស.ប.ក) 

 



      

ល.រ 
កលបរេិច�ទ 

្រ�ជំុផ្សព�ផ្សោយ 
េឈ� ះ និង អាសយដ� ន  

េរាងច្រកកត់េដរសេំលៀកបំពាក់ និង ផលតិែស្បកេជ ង 
មុខវិជា� ្រត�វបាន្រ�ជំុផ្សព�ផ្សោយ េផ្សងៗ 

សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

៨០ 
០៥/០៩/១៥ 

៨:០០-១០:៣០ 
្រពឹក  

INKYUNG WONDANG APPAREL CO., LTD 
- ផលិតសេម��កបំពក ់

- សង� តភ់�ំេពញថ�ី ខណ� ែសនសុខ រជធានីភ�ំេពញ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 

 
លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

៨១ 
០៥/០៩/១៥ 

១:០០–៣:៣០ 
រេសៀល 

TINO BELLINI INDUSTRY INC 
- ផលិតសេម��កបំពក ់

- សង� តស់�ឹងមានជយ័ ខណ� មានជ័យ រជធានីភ�ំេពញ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 

 
លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជនរ៍បបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

៨២ 
១១/០៩/១៥ 

៨:០០-១០:៣០ 
្រពឹក 

HENG SHING (CAMBODIA) GARMENT MANUFACTURING 
LTD 
- ផលិតសេម��កបំពក ់

- សង� តេ់ចមេច ខណ� េពធិ៍ែសនជយ័ រជធានីភ�ំេពញ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 

 
លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

៨៣ 
១១/០៩/១៥ 

១:០០–៣:៣០ 
រេសៀល 

WIN SHINGTEX (CAMBODAI) CO., LTD 
- ផលិតែស្បកេជីង 

- សង� តេ់ចមេច ខណ� េពធិ៍ែសនជយ័ រជធានីភ�ំេពញ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 

 
លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

៨៤ 
១២/០៩/១៥ 

៨:០០-១០:៣០ 
TENG XUN LIMITED 
- ផលិតសេម��កបំពក ់

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 
 

លក�ខណ� ករងរ 

ទំពរ័ទី 59                    ្រក�មករងរទប់ស� តក់រណីសន�ប ់និង បង� រេ្រគាះថា� កក់រងរ (ទ.ស.ប.ក) 

 



      

ល.រ 
កលបរេិច�ទ 

្រ�ជំុផ្សព�ផ្សោយ 
េឈ� ះ និង អាសយដ� ន  

េរាងច្រកកត់េដរសេំលៀកបំពាក់ និង ផលតិែស្បកេជ ង 
មុខវិជា� ្រត�វបាន្រ�ជំុផ្សព�ផ្សោយ េផ្សងៗ 

្រពឹក - ផ�ូវ៤១ ឃុែំសនដី ្រស�កសំេរងទង េខត�កំពងស់� ឺ អត�្របេយាជនរ៍បបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

៨៥ 
១២/០៩/១៥ 

១:០០–៣:៣០ 
រេសៀល 

WINNING DRAGON LEATHER WARE (CAMBODIA) Co., 
Ltd 
- ផលិតកបូប 

- ផ�ូវេលខ៤១  ភ.ដូនែកវ ឃ.ែសនដី  ស.សំេរងទង 
េខត�កំពងស់�ឺ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 

 
លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 

សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

៨៦ 
១៨/០៩/១៥ 

១:០០–៣:៣០
រេសៀល 

AURORA APPAREL (CAMBODIA) CO., LTD 
- ផលិតសេម��កបំពក ់

- សង� តេ់ចមេច ខណ� េពធិ៍ែសនជយ័ រជធានីភ�ំេពញ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 

 
លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

៨៧ 

១៩/០៩/១៥ 
៨:០០-១០:៣០ 

្រពឹក 
 

VAST APPAREL (CAMBODIA) LTD 
- ផលិតសេម��កបំពក ់

- សង� តក់កប ខណ� េពធិ៍ែសនជយ័ រជធានីភ�ំេពញ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 

 
លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

៨៨ 
១៩/០៩/១៥ 

១:០០–៣:៣០ 
រេសៀល 

YORKMARS (CAMBODIA) GARMENT MFG CO., LTD 
- ផលិតសេម��កបំពក ់

- សង� តក់កប ខណ� េពធិ៍ែសនជយ័ រជធានីភ�ំេពញ 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 

 
លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

ទំពរ័ទី 60                     ្រក�មករងរទបស់� ត់ករណីសន�ប ់និង បង� រេ្រគាះថា� កក់រងរ (ទ.ស.ប.ក) 

 



      

ល.រ 
កលបរេិច�ទ 

្រ�ជំុផ្សព�ផ្សោយ 
េឈ� ះ និង អាសយដ� ន  

េរាងច្រកកត់េដរសេំលៀកបំពាក់ និង ផលតិែស្បកេជ ង 
មុខវិជា� ្រត�វបាន្រ�ជំុផ្សព�ផ្សោយ េផ្សងៗ 

៨៩ 
២៦/០៩/១៥ 

៨:០០-១០:៣០ 
្រពឹក 

NAKAYAMA (CAMBODIA) CO., LTD 
- ផលិតសេម��កបំពកកូ់នេក�ង 

- ្រក�ងបាវតិ េខត�ស� យេរៀង 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 

 
លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

៩០ 
២៦/០៩/១៥ 

១:០០–៣:៣០ 
រេសៀល 

SHEICO (CAMBODIA) CO., LTD 
- ផលិតកង ់

- ្រក�ងបាវតិ េខត�ស� យេរៀង 

លក�ខណ� អនាមយ័ សុវត�ិភាពករងរ 

 
លក�ខណ� ករងរ 
អត�្របេយាជន៍របបសន�ិសុខសង�ម 
សុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់កម�ករនិេយាជិត 

សរបុ ៩០ េរងច្រក ១៣,៤៥០ នាក ់

 ករវិភគ្រ�វត�ទិិន�ន័យផ្សព�ផ្សោយជារមួ ក�ងុឆ� ២ំ០១៤ និងឆ� ២ំ០១៥ 

ល.រ បរយិាយ ឆា� ២ំ០១៥ ឆា� ២ំ០១៤ គិតជា % 

១ ចំនួនេលីក ៩០ ១៩ ៣៧៣ 

២ ចំនួនេរងច្រក ៩០ ២៧ ២៣៣ 

៣ ចំនួនអ�កចូលរមួ ១៣,៤៥០ ៣,១០០ ៣៣៣ 

ទំពរ័ទី 61                     ្រក�មករងរទបស់� ត់ករណីសន�ប ់និង បង� រេ្រគាះថា� កក់រងរ (ទ.ស.ប.ក) 

 



     

ខ. ប�� ្របឈម 

 កត� កម�ករនិេយាជិត 
- េធ�ីករែថមេម៉ាងេ្រចីនេលីសពីករអនុ�� តរបស់្រកសួង បានេធ�ីឱ្យសុខភាពចុះេខ្សោយ 
- បរេិភាគអហរមិនមានជីវជាតិ កង�ះអនាម័យ េហយីជួនកលខកខនបរេិភាគអហរេទៀត 
- ស្រមាកមិនបាន្រគប់្រគាន់ 
- មានស� នភាពតនតឹងក�ុងអរម�ណ៍ 

 កត� និេយាជក 
- េរងច្រកមួយចនំួនមិន្រពមចូលរមួសហកររយករណ៍ចំនួនកម�ករនិេយាជិតពិត្របាកដមក

ឱ្យ ប.ស.ស េនាះេឡយី 
- េរងច្រកមយួចំនួនឱ្យកម�ករនិេយាជិតែថមេម៉ាងេលីសពីករអនុ�� តរបស់្រកសួង 
- េរងច្រកមយួចំនួនមានបរយិាករណ៍កេំដ េក�  និង ហប់ 
- ករេធ�ស្របែហស្រត�តពិនិត្យែផ�កសុខភាព និង សុវត�ិភាពករងរជា្របចរំបស់និេយាជក 
- និេយាជកបានែកលំអវធិានកររបស់្រក�មករងរ ទ.ស.ប.ក មានសភាពយតឺយ៉ាវ 

 កត� ្រកសងួ 
- េរៀបចំផ្សព�ផ្សោយអប់រ ំនិង ្រត�តពិនិត្យលក�ខណ� ករងរ លក�ខណ� អនាម័យ សុវត�ិភាពករងរ

តមបណា� េរងច្រកកត់េដរសំេលៀកបំពក់ និង ផលិតែស្បកេជីង េនពុំទន់បានេឆ�ីយតប
េទនឹងបរមិាណៃនចំនួនេរងច្រកែដលដំេណីរករបច�ុប្បន�  

- ផ្សព�ផ្សោយករអនុវត�ច្បោប់ស�ីពីករងរ និង ច្បោប់ស�ីពីរបបសន�ិសុខសង�មស្រមាប់ជនទងំ
ឡាយណាែដលស�ិតេនេ្រកមបទប្ប�� ត�ៃិនច្បោប់ស�ីពីករងរ េនតមបណា� សហ្រគាស 
្រគឹះស� ន មិនទន់បានទូលំទូលយេនេឡយី ។ 
 

គ. ដំេណាះ្រសយ 

 ចំេពាះមុខ 
- ប�� ឱ្យេរងច្រកែដលមានេ្រគាះថា� ក់ ផា� កករងរជាបេណា� ះអសន� 
- ចត់ម�ន�ីជំនាញជួយសេ�ង� ះ និង តមដនឃា� េំមីលសភាពកម�ករនិេយាជតិេននឹងកែន�ង

េ្រគាះថា� ក់ទន់េពលេវលនិងជាប់ជា្របចរំហូតដល់កែន�ងេធ�ីករវលិមកស� នភាព្រប្រកតីវញិ 
- ទទួលរ៉ប់រងព្យោបាលេដយឥតគិតៃថ�ដល់ជនរងេ្រគាះទងំអស់ តមរយៈ ប.ស.ស 
- ចត់វធិានករែកត្រម�វលក�ខណ� បេច�កេទសនានាែដលបានពិនិត្យេឃញីថាមិន្រតឹម្រត�វតម

លក�ណៈបេច�កេទស 
- ចត់ម�ន�ីតមដនពិនិត្យអពំីស� នភាពេរងច្រកមុននងឹអនុ�� តឱ្យដំេណីរករេឡងីវញិ 
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 ជាយទុ�ស�ស� 
- ្រកសួងបានបេង�ីត្រក�មករងរទប់ស� ត់ករណីសន�ប់ និង បង� រេ្រគាះថា� ក់ករងររបស់កម�ករ

និេយាជិត (ទ.ស.ប.ក) ែដល្រក�មករងរេនះ មានភារកិច�ចបំងក�ុងករសិក្សោ្រសវ្រជាវ
កំណត់ឱ្យបានច្បោស់លស់នូវមូលេហតុែដលនាឱំ្យមានបាតុភាពសន�ប់ជារមួេនកែន�ងេធ�ីករ 

និង កំណត់វធិានករបង� របាន្រតឹម្រត�វ សំេដធានាករពរសុខមាលភាពកម�ករនិេយាជិត 
- ្រកសួងបានព្រងឹងបែន�មករអនុវត�ច្បោប់ និង បទប្ប��ត�ិជាធរមាន ជាពិេសសចំេពះបណា�

េរងច្រកសហ្រគាសកត់េដរ និង ែស្បកេជីងែដលមានកម�ករនិេយាជិតេ្រចីនជាងវស័ិយដៃទ
េផ្សងេទៀត 

- េរៀបចំយុទ�នាករផ្សព�ផ្សោយអប់រដំល់និេយាជក នងិ កម�ករនិេយាជិតឱ្យយល់ដឹងពលីក�ខណ�
ករងរ លក�ខណ� អនាម័យសុវត�ិភាពករងរ ករែថទសុំខភាព ករករពរបរសិ� នេនកែន�ង
េធ�ីករជាេដីម  

- ្រកសួងេស�ីឱ្យេរងច្រកបេង�ីតឱ្យមានគណៈកម�ករសុខភាព សុវត�ិភាពករងរេននឹងកែន�ង
ករងរ 
 

ឃ. ករងរអនុវត�បន� 
- េរៀបចំ្របជុំៃផ�ក�ុង្រក�មករងរ ទ.ស.ប.ក 

- េរៀបចំចុះតមេរងច្រក សហ្រគាស្រគឹះស� ន ែដលមានករណីកម�ករនិេយាជិតសន�ប់ 

- សិក្សោ្រសវ្រជាវមូលេហតុែដលបណា� លឱ្យកម�ករនិេយាជិតសន�ប់ 

- េរៀបចំផ្សព�ផ្សោយអប់រតំមេរងច្រក សហ្រគាស ្រគឹះស� ន  
- េរៀបចំឯកសរពក់ព័ន�ស្រមាប់ផ្សព�ផ្សោយអប់រ ំ
- អនុវត�ភារកិច�េផ្សងៗតមករ្របគល់ជូនរបស់ថា� ក់ដឹកនា ំ។ 

 

ង. េសចក�សីន�ិដ� ន 

 ក�ុងឆា� ២ំ០១៥ ្រក�មករងរ ទ.ស.ប.ក ្រត�វបានអនុវត�ករងរយ៉ាងស្រសកស្រសកំ�ុងទិសេដ
បេ្រមីកម�ករនិេយាជិត េដយឆន�ៈទទួលខុស្រត�វខ�ស់ តមរយៈករចុះេទស្រមបស្រម�ល ពិនិត្យ អេង�ត 

ែស�ងរកមូលេហតុដ៏ជាក់លក់ េដីម្បចីត់វធិានករឱ្យនិេយាជកេរងច្រក សហ្រគាស ្រគឹះស� ន េរៀបចំ
េធ�ីករែកលំអបានចំេគាលេដ និង ទន់េពលេវល ។  

ទន�មឹនឹងេនាះ ្រក�មករងរ ទ.ស.ប.ក  ក៏បាននិងកពុំងេរៀបចំយុទ�នាករផ្សព�ផ្សោយអប់រេំននឹង
កែន�ងករងរេនតមបណា� រជធាន-ីេខត� ស�ីពីលក�ខណ� ករងរ  លក�ខណ� អនាម័យ សុវត�ិភាពករងរ 
(ករទប់ស� ត់ករណីកម�ករនិេយាជិតសន�ប់) អត�្របេយាជន៍ៃនករអនុវត�របបសន�ិសុខសង�ម និង ករ
បង� រេ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍របស់កម�ករនិេយាជតិ ក�ុងន័យករពរ និង បង� រហនិភ័យករងរ (េ្រគាះ      
ថា� ក់ករងរ) ។ េនក�ុងកចិ�្របជុំេនះែដរ ្រក�មករងរ ទ.ស.ប.ក បានេធ�បីទបង� ញលំអិត និង ែចកជូន
កម�ករនិេយាជិតនូវឯកសរេមេរៀន ខិត�បណ� ទកឹសុទ� នំប័ុង(នំែផ�ម) នងិ ្របាក់ឧបត�ម� េលីសពីេនាះ 
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្រក�មករងរបានបិទបង� ញបដពក្យេស� ក, ផា� ងំរូបភាពរបបអហរ  និង េសវសេ�ង� ះបនា� ន់ ១២៨៦ 
ផងែដរ ។  

ក�ុងន័យខងេលី  ្រក�មករងរ ទ.ស.ប.ក  នងិ  ប.ស.ស  សង្ឃមឹយ៉ាងមុតមាថំា  ករផ្សព�ផ្សោយ
អប់រេំនះ នឹងមានករចូលរមួអនុវត�របស់កម�ករនិេយាជិត និង និេយាជកបានយ៉ាងខ� ប់ខ�ួនជាក់ជាពុំខន 

ែដលជា្របេយាជន៍យ៉ាងធំេធង និង ្របៃពៃថ�ថា�  ក�ុងករធានាបាននូវ “សុខដុមរមនាេនកែន�ងករងរកន់
ែត្របេសីរេឡងី ពេិសសករណីកម�ករនេិយាជតិសន�ប់នងឹ្រត�វបានកត់បន�យក�ុងករំតិខ�ស់” ៕ 
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 ឯកសរេយាង 

- ច្បោប់ស�ីពីករងរ 
- ច្បោប់ស�ីពីរបបសន�ិសុខសង�មស្រមាប់ជនទងំឡាយែដលស�ិតេនេ្រកមបទប្ប��ត�ិៃនច្បោប់ស�ីពី

ករងរ 
- េសចក�ីសេ្រមច ស�ីពកីរបេង�ីត្រក�មករងរទប់ស� ត់ករណីសន�ប់ និង បង� រេ្រគាះថា� ក់ករងររបស់

កម�ករនិេយាជិតតម សហ្រគាស ្រគឹះស� ន ៃនេបឡាជាតិរបបសន�ិសុខសង�ម។ 

- ែផនករសកម�ភាពរបស់្រក�មករងរ ទ.ស.ប.ក ឆា� ២ំ០១៥ 

- របាយករណ៍បូកសរុបរបស់គណៈកម�ករស.ទ.ប.ក ឆា� ២ំ០១៤ និង ទិសេដអនុវត�ឆា� ២ំ០១៥ 

- កំណត់េហតុចុះេរងច្រករបស់គណៈកម�ករស.ទ.ប.ក ក�ុងឆា� ២ំ០១៤ និងកំណត់េហតុ្រក�ម
ករងរ ទ.ស.ប.ក ក�ុងឆា� ២ំ០១៥  

 ទំនាក់ទំនងផា� ល ់

 ១. ប.ស.ស  
- េលខទូរស័ព�៖     ០២៣ ៨៨២ ៤៣៤ / ០២៣ ៩៩៨ ៤១៨ 

                ០២៣ ៩៩៨ ៤១៧ / ០២៣ ៩៩៨ ៤១៩ 
- េលខទូរសរ៖      ០២៣ ៨៨២ ៦២៣ 
- េគហទំព័រ (Website)៖   www.nssf.gov.kh 
- Page Facebook ប.ស.ស  facebook.com/nssfpage 
- សេអឡចិ្រត�និច (E-mail)៖  info@nssf.gov.kh  
- េលខទូរស័ព�ទនំាក់ទនំងបនា� ន់  (Hotline) ១២៨៦ 

 

២.េលខទូរស័ព�្រក�មករងរ នងិ េលខធកិរដ� ន (ទ.ស.ប.ក) 
- ្រក�មករងរ ទ.ស.ប.ក 

០១២ ៨៩៨ ៧៨៥ / ០១២ ៩៨៣ ៧១០ / ០១២ ២២៤ ២២២  
០១២ ៥៧៩ ៤១១ / ០១២ ៩៨៨ ៤១៨ / ០១២ ៥០២ ១៤៩  

- េលខ ទ.ស.ប.ក 
០១២ ៧៩០ ៧១២ / ០១២ ៩០៣ ៩២៨ 
០៧០ ៨៨១  ២២២ / ០៨៨ ៨៧៧ ៦៧ ៦៧ 

ទំពរ័ទី 65                    ្រក�មករងរទបស់� ត់ករណីសន�ប ់និង បង� រេ្រគាះថា� កក់រងរ (ទ.ស.ប.ក) 

 

http://www.nssf.gov.kh/
mailto:info@nssf.gov.kh
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