ក្រសួងសុខាភិបាល

អគ្គនាយរដ្ឋានបច្ចេរច្េសសុខាភិបាល

នាយរដ្ឋានឱសថ ចំណីអាហារ បរក្ខ
ិ ា រច្េេយ នង
ិ ច្ក្គ្ឿងសំអាង

េ័ត៌មានេំនារ់េំនងក្រុមក្ខរងារបច្ចេរច្េសក្បេ័នធ CamPORS

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងក្កុមការងារបច្ចេកច្ទសក្បព័នធ CamPORS
I.

ឯកសារបច្ចេកច្ទសចុះច្្មុះច្ក្បើក្បព័នធ (Local Company Account)

ល.រ
1
2
II.

1
2

1
2

1
2

ច្្មោះមន្តនរីបច្ចេរច្េស
ច្ោរ លុរ សាភី

ច្ោរក្សី តារ់ វ ីដ្ឋ

ច្លខេូរស័េទ
012 940 085
012 797 790

ច្្មោះមន្តនរីបច្ចេរច្េស
ច្ោរក្សី ឆាយ រតន័ ធានី
ច្ោរ មុី សុភ័ក្រ

ច្លខេូរស័េទ
012 797 900
012 950 391

ច្្មោះមន្តនរីបច្ចេរច្េស

ច្ោរក្សី ឆាយ រតន័ ធានី
ច្ោរ ច្េៀម សុច្ខម

ច្លខេូរស័េទ
012 797 900
092 567 898

ឯកសារបច្ចេកច្ទសអាហារបំប៉នសខភាព (Health Supplements)

ល.រ
1
2
VI.

092 507 355

ឯកសារបច្ចេកច្ទសឱសថសម័យ (Therapeutic)

ល.រ

V.

ច្ោរ ច្េង សញ្ញា

012 950 391

ឯកសារបច្ចេកច្ទសចុះបញ្ជ ច្ី ោងចក្ក (Manufacture)

ល.រ

IV.

ច្ោរ មុី សុភ័ក្រ

ច្លខេូរស័េទ

ឯកសារបច្ចេកច្ទសចុះបញ្ជ ពា
ី ណិជ្ជនាម (Brand Name and Label Clearance)

ល.រ

III.

ច្្មោះមន្តនរីបច្ចេរច្េស

ច្្មោះមន្តនរីបច្ចេរច្េស
ច្ោរក្សី ក្ខន ដ្ឋលី
ច្ោរ គ្ួច វ ីរយ
ី ៉ា

ច្លខេូរស័េទ
012 535 347
012 829 070

ឯកសារបច្ចេកច្ទសឱសថបោណ (Traditional Medicine)

ល.រ
1
2

ច្្មោះមន្តនរីបច្ចេរច្េស
ច្ោរក្សី ក្ខន ដ្ឋលី
ច្ោរ គ្ួច វ ីរយ
ី ៉ា

ច្លខេូរស័េទ
012 535 347
012 829 070

ររៀបររៀងរោយ៖ មន្ត្ប
រី រចេករេសព័តមា
៌ ្វ ិេា ន្នាយកោា្ឱសថ ចំណីអាហារ បរក្ខ
ិ ា ររពេយ ្ង
ិ រ្រឿងសំ អាង
កកស្មួលនថៃេី ២២ កែ រមសា ឆ្ន ំ ២០២០
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ក្រសួងសុខាភិបាល

អគ្គនាយរដ្ឋានបច្ចេរច្េសសុខាភិបាល

នាយរដ្ឋានឱសថ ចំណីអាហារ បរក្ខ
ិ ា រច្េេយ នង
ិ ច្ក្គ្ឿងសំអាង

េ័ត៌មានេំនារ់េំនងក្រុមក្ខរងារបច្ចេរច្េសក្បេ័នធ CamPORS

VII. ឯកសារបច្ចេកច្ទសឧបករណ៍បរ ិកាារច្ពទយ និងក្បតិករ (Medical Device and Reagent)

ល.រ

ច្្មោះមន្តនរប
ី ច្ចេរច្េស

ច្លខេូរស័េទ

1

ច្ោរ ករវ រុសល

012 918 628

2

ច្ោរក្សី ជា ចាន់សុវណ្ណា

012 936 176

VIII. ឯកសារបច្ចេកច្ទសច្ក្រឿងសំអាង (Cosmetic Notification)

ល.រ
1
2
3
IX.

1
2

012 887 806

ច្ោរ ជួន វ ិបុល

017 595 954

ច្ោរក្សី រង ច្សាភ័ណឌ

092 976 647

ច្្មោះមន្តនរីបច្ចេរច្េស
ច្ោរ លុរ សាភី
ច្ោរ ករ សារក្ខ
ិ

ច្លខេូរស័េទ
012 940 085
012 608 973

ឯកសារបង់ក្ាក់ (Payment Receipt)

ល.រ
1
2
XI.

ច្ោរក្សី សុវី វួច

ច្លខេូរស័េទ

ឯកសារបច្ចេកច្ទសផលិតផលជ្ំនួយសខភាព (Health Support)

ល.រ

X.

ច្្មោះមន្តនរីបច្ចេរច្េស

ច្្មោះមន្តនរីបច្ចេរច្េស
ច្ោរក្សី ដួង ដ្ឋរ ី

ច្ោរក្សី អា៊ាន ផារ ី

ច្លខេូរស័េទ
012 213 523
012 954 767

បច្ចេកច្ទសច្ក្បើក្ាស់ក្បព័នធ (IT)

ល.រ
1
2
3
4

ច្្មោះមន្តនរីបច្ចេរច្េស

ច្លខេូរស័េទ

ច្ោរ ជាតិ សូហាន

099 999 218

ច្ោរ បាន មររា

085 616 109

ច្ោរ េួត បូរន
ិ

012 651 227

ច្ោរ ញឹម សុធារេធ
ិ

077 719 917

ររៀបររៀងរោយ៖ មន្ត្ប
រី រចេករេសព័តមា
៌ ្វ ិេា ន្នាយកោា្ឱសថ ចំណីអាហារ បរក្ខ
ិ ា ររពេយ ្ង
ិ រ្រឿងសំ អាង
កកស្មួលនថៃេី ២២ កែ រមសា ឆ្ន ំ ២០២០
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