


១. ព័តមានសង្ខេបអពំវីទិ្យាស្ថា នសតខ់ដារកម្ពុជា
២. ដងំ្ ីរការអភវិឌ្ឍសតខ់ដារជាតិ
៣. ប្បង្ភទ្យនខិចនំនួសតខ់ដារដដលបានអនុម័្តជាសតខ់ដារជាតិ
ទ្យប្ម្ខ់ទូ្យង្ៅរបស់សតខ់ដារកម្ពុជា

៤.  សតខ់ដារដដលជាប់បទ្យបបញ្ញតតបិង្ចេកង្ទ្យស
៥.  នតិវិធិនីនការផ្តល់វញិ្ញញ បនបប្តផ្លិតផ្លនខិអាជាា ប័ ណសប្មាប់បញ់្ញក់ផ្លិតផ្ល



➢១៩៩៥៖ បានបង្ខកីតការយិាល័យសតខ់ដារ សាិតង្ៅង្ប្កាម្នាយកដាា ន
បង្ចេកង្ទ្យសឧសាហកម្មននអគ្គនាយកដាា នឧសាហកម្ម ប្កសួខឧសាហកម្មដរ ៉ែនិខ
ថាម្ពល

➢១៩៩៩៖ការយិល័យសតខ់ដា បានតង្ម្លខីង្ៅជា នាយកដាា នសតខ់ដារឧសាហកម្មកម្ពុជា
ននអគ្គនាយកដាា នឧសាហកម្ម ប្កសួខឧសាហកម្ម ដរ ៉ែនិខថាម្ពល

➢២០០៧៖ នាយកដាា នសតខ់ដាឧសាហកម្មកម្ពុជា បានតង្ម្លីខង្ៅជាវទិ្យាស្ថា នសតខ់ដារ
កម្ពុជា (ថាា ក់ង្សមីអគ្គនាយកដាា ន) ននប្កសួខឧសាហកម្ម ដរ ៉ែនិខថាម្ពល

➢២០១៤- ដលប់ចេុបបនា៖ វទិ្យាស្ថា នសតខ់ដាកម្ពុជា សាិតង្ៅង្ប្កាម្ប្កសួខឧសាហកម្ម និខ
សិបបកម្ម



វទិ្យាស្ថា នសតខ់ដារកម្ពុជាបង្ខកតីង្ ខីង្ប្កាម្ចាប់សតខ់ដារកម្ពុជា
វទិ្យាស្ថា សតខ់ដារមានតនួាទ្យសំីខាន់ៗធចំនំនួ៦មាន៖
១. បង្ខកីតសតខ់ដារប្គ្ប់ដផ្ាកជាសតខ់ដារជាតិ
២. វាយតនម្លភាពអនុង្ោម្
៣. ផ្តល់ការប តុ ុះបណ្តត លនិខពិង្ប្រុះង្យាបល់
៤. ផ្តល់ព័តមានពាក់ព័នធនខឹសតខ់ដារនិខបទ្យបបញ្ញតតបង្ចេកង្ទ្យសកាុខការង្ធវីពា ិជ្់កម្មអនតរជាតិ
៥. ង្ធវីអធិការកិចេចំង្ពាុះផ្លិតផ្លជាប់បញ្ញតតិ
៦. ផ្តល់ង្សវាង្ធវីង្តសតផ្លិតផ្ល
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នាយកដ្ឋា នពត័ម៌ាន នាយកដ្ឋា ន
បញ្ញតតកម្ម

នាយកដ្ឋា នអភវិឌ្ឍស្ដងដ់្ឋរ បណ្ដដដ ុះបណ្ដដ ល និងពិគ្រុះគោបល់ នាយកដ្ឋា នវញិ្ញញ បនប្ត
កម្ម

អគ្គនាយករខ

ISC-Administration and 
personnel

Information and TBT 
Enquiry point

Library

Standards Office 1

Standards Office 2

Standards Office 3

Standards Promotion

Training and 
Consultancy

Product Certification

Administration Unit

System Certification 2

System Certification 1

Administration Unit

Regulatory 

Inspection

Chemical substance 
Management

ម្ជ្ឈម្ណ្ឌ ល
ម្នទីរពិគោធន៍

Micro

Adm. M.

Chemical  W

Chemical  F

Mechanic

Chemical  N



ការអភវិឌ្ឍស្ដងដ់ានៅកម្ពជុា



សតខដ់ារជាអវី ? 
យោងតាមនយិមនយ័ស្តងដ់ារអនតរជាតិ - ISO/IEC Guide 2:1986

✓ជាឯកស្ថរដដលប្តូវបានបង្ខកតីង្ ខីង្ដាយការប្ពម្ង្ប្ពៀខរា
✓បានអនុម័្តង្ដាយស្ថា ប័នដដលប្តូវបានង្គ្ទ្យទួ្យលស្ថគ ល់
✓ ផ្តល់សប្មាប់ ការង្ប្បបី្បាស់ជារមួ្នខិ ការង្ប្បបី្បាស់
ង្ ខីវញិជាបនតបនាា ប់
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ចំណ្តតថ់ាា កស់ដខដ់ារ
✓សដខ់ដាប្កុម្ហ ុន(ង្ោខចប្ក,ប្កសួខ,ស្ថា ប័ននានា...)

✓សដខ់ដាជាតិ

✓សដខ់ដាតំបន់

✓សដខ់ដាអនដរជាតិ
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9

បញ្ញតដករ អខគការង្ប្ៅរដាា ភិបាល ឧសាហកម្ម អាកង្ប្បីប្បាស់

។ល។

ង្សាសំុីបង្ខកតីសដខ់ដារ

ISC ទ្យទ្យលួនិខវាយតនម្លអាទិ្យភាពននសំង្ ីបង្ខកតីសដខ់ដារ

ដំ ណ្ត
ក់កា

ល
ដា
ក់ស

ង្ ី
រ

NSCយល់ប្ពម្សំង្ ីង្រៀបចំសដខ់ដារ

ISC = វទិ្យាស្ថា នសតខ់ដារកម្ពុជា
NSC = ប្កុម្ប្បឹកាសតខ់ដារជាតិ

ដងំ្ ីរការននការង្រៀបចសំដខ់ដារកម្ពុជា
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គ្ ៈកម្មការបង្ចេកង្ទ្យសពាកព់ន័ធ

(បង្ខកតីប្កុម្ការងារបង្ចេកង្ទ្យស)

ង្រៀបចំង្សចកតបី្ពាខសដខ់ដារ

ផ្សពវផ្ាយសប្មាបក់ារតវា៉ែ ឬការផ្ដល់ម្តិង្យាបល់

ពិនិតយង្មី្លការតវា៉ែ ង្ ខីវញិ

ដំ ណ្ត
ក់កា

ល
ង្រៀ
បច
ង្ស
ចក
ដប្ពា
ខ

ដំ ណ្ត
ក់កា

ល
ពនិ
តិយ
ង្ 
ខីវ
ញិ
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ប្បកាសជាសដខ់ដារកម្ពុជាផ្លូវការង្ដាយរដាម្ន្ដនដី

ការង្បាុះពុម្ពផ្ាយសដខ់ដារកម្ពុជា

អនុម្ត័ង្សចកតបី្ពាខសដខ់ដារង្ដាយ NSC

ដំ ណ្ត
ក់កា

ល
អនុ
ម្ត

ដំណ្ត
ក់កា

ល
ង្បា
ុះពុ
ម្ពនិ
ខ

ផ្ស
ពវផ្
ាយ



National Standards Council

TC1

Building & 

Construction 

materials

Institute of Standards of Cambodia

WGs

TC2

Chemical & 

chemical 

items 

TC3

Food and 

prepared 

Foodstuff

TC4

Fruit, 

vegetable and 

cereals 

product

TC5

Management 

systems

TC6

Electrontechni

ical product

TC7

Rubber and 

rubber based

TC8

Automotive 

products

TC9

Cosmetic  

products

TC10

Wood and 

wood based 

products

WGs WGs WGs WGs WGs WGs WGs WGs WGs
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1 Foods 372

2 Electronics 159

3 Test Methods 172

4 Chemical 13

5 Contruction 28

6 Automotive 20

7 Rubber 46

8 Wood 46

9 Code 8

10 Vocabulary 1

11 System 9

Total 874 



១. វសិ្ថលភាព
២. និយម្ន័យ
៤. ការតប្ម្ូវ
៥. អនាម័្យ
៦. ការង្វចខ្េប់
៧. ការង្ធវីមា៉ែ កនិខស្ថល កសញ្ញញ
៨. ការយកគ្ំរូរផ្លិតផ្ល
៩. ឧបសម្ព័នធ
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ល.រ ចរតឹលក្ខណៈ ការតម្រូវ

១ សំណ ើម គិតជាភាគរយនៃម៉ា ស់ 10.០

២ ណ េះ អតិបរម គិតជាភាគរយនៃម៉ា ស់សង តួ 02
៣ Crude fiber អតិបរមិ គិតជាភាគរយនៃម៉ា ស់សង តួ 01
៤ pH 4.5 – 6.5
៥ Sulphur dioxide, ppm max 10.0
៦ ព ៍ 90.0
៧ Particle size (% residue on 125 Sieve អតិបរមិ គិត

ជាភាគរយនៃម៉ា ស់

1.0

៨ Total plate count 1x104

៩  សិត អតិបរមិ 100
១០ Coliform អតិបរមិ គិតជាចំៃួៃក្ន ុង១ក្រាម 10.0



ល.រ ន ម្ ោះស្តង់ដារបញ្ជា នលខស្តង់ដារ បទបញ្ញត្តិបន្ចកនទស្

1 មីក្ញ្ចប់ CS 194:2015 CTR 002:2015
2 ទឹក្ក្ក្ពិសា CS 182:2011 CTR 005:2015
3 ទឹក្ខៃិជធមមជាតិ CS 193:2011 CTR 006:2015
4 ទឹក្ពិសាដប CS 009:2005
5 ទឹក្ណខម េះ CS 004:2003
6 ទឹក្ណមេស CS 0051:2005
7 អំបិល CS 0055:2007
8 ទឹក្ក្រតី CS 005:2003, Rev.1.2015 CTR 009:2015

9 ទឹក្ស ីអ ីវ CS 066:2011,
Rev.1:2015

CTR 010:2015

10 សារធាត បន្ៃែមណលើមហ បូអាហារ CS 193:2011 CTR 008:2015
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ល.រ ន ម្ ោះស្តង់ដារបញ្ជា នលខស្តង់ដារ បទបញ្ញត្តបិន្ចកនទស្

11 ារចមលងភាពក្ខវក្់ៃិងភាពព លក្ន ុង
មហ បូអាហារ

CS 078:2012 CTR 007:2015

12 សំបក្ដបក្របណេទ PET CS 115:2010 CTR 004:2015
13 ស ីម៉ាង់ត៍ តន្ទែៃធមមតាក្របណេទទី១ CS 073:2015 CTR 001:2015
14 មួក្ស វតែ ិភាពសក្រមប់ណោចក្រក្យាៃយៃត CS 105:2010 CTR 003:2015
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ត្ម្ម្ូវការម្ុននឹងដាក់ពាកយ

1. ការង្ប្តៀម្ខ្លួនមុ្នរបស់ប្កុម្ហ ុនង្ោខចប្កសហប្រសនិខសិបបកម្មង្តីខ្លួនអាចអនុង្ោម្តាម្សតខ់ដារដដលបានតប្ម្វូរចួ
ឬង្ៅ?

2. ឯកស្ថរង្យាខដដលតប្ម្វូឲ្យមាន៖

ក/ ចាប់ចម្លខប្បកាស/ង្សចកតសីង្ប្ម្ចអនុញ្ញញ តង្បកីប្កមុ្ហ ុនឬសិបបកម្មរបស់ប្កសួខឧសាហកម្មនិខសិបបកម្ម
ខ្/ គ្ំនូសបលខ់ទ្យីតាខំផ្លិតកម្មនិខទ្យីតាខំឧបករ ៍ផ្លិត
គ្/ គ្ំនូសបំប្ពួញដខ្សសងាវ ក់ផ្លិតកម្ម
ឃ/ បញី់្ង្ ម្ ុះង្ប្គ្ឿខចប្ក-មា៉ែ សីុននិខឧបករ ៍ង្ប្បបី្បាស់កាុខការផ្លិត
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ខ/ បញី់្ោយង្ ម្ ុះវតាុធាតុង្ដមី្ដដលង្ប្បីប្បាស់កាុខការផ្លិត
ច/ គ្ំរូស្ថល កសញ្ញញ ដដលមានបំ ខង្ប្បបី្បាស់សញ្ញញ សតខ់ដារ
ឆ/ ចាប់ចម្លខវញិ្ញញ បនបប្តចុុះបញី់្ពា ិជ្ក់ម្មននផ្លិតផ្ល
ជ្/ ចាប់ចម្លខវញិ្ញញ បនបប្តពីGS1 Cambodia ង្ចញង្ដាយសភាពា ិជ្់កម្មកម្ពុជា

ត្ម្ម្ូវការម្ុននឹងដាកព់ាកយ (ត្)
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និត្ិវិធីននការផ្ដលវ់ិញ្ជញ បនបម្ត្ផ្លតិ្ផ្ល 
និង អាជាា ប័ណ្ណ ស្ម្រាបប់នម្បសស្ញ្ជញ បញ្ជា ក់ផ្លតិ្ផ្ល

ពាកយនស្នសស្ុុំ ម្្កន្ញ្ូលតត្ម្ួយ វាយតនម្លពាកយង្សាីសំុ

ចុុះប្តួតពិនិតយនិខវាយតនម្លង្លីកទី្យ
១

ចុុះប្តួតពិនិតយនិខវាយតនម្លង្លីកទី្យ
២ចុុះវាយតនម្លង្ ខីវញិ

នាយកដាា នជុំនាញ

ង្ធវីការវាយតនម្លង្លីរបាយការ ៍និខលទ្យធផ្លង្តសត(ផ្លិតផ្ល)

ង្រៀបចំប្បជំុ្គ្ ៈកម្មការវញិ្ញញ បនបប្តផ្លិតផ្ល

បានអនុង្ោម្តាម្ការតប្ម្វូននសតខដ់ារ

ផ្ដល់វញិ្ញញ បនបប្តផ្លតិផ្លនិខអាជាា ប័ ណសប្មាប់ង្ប្បី
សញ្ញញ បញ់្ញក់ផ្លតិផ្ល

មិ្នអនុង្ោម្តាម្ការតប្មូ្វននសតខ់ដារ

ដសវខរកជំ្នូយបង្ចេកង្ទ្យសបដនាម្
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ផ្លម្បនោជន៍ននការទទួលបានវិញ្ញបនបម្ត្ផ្លតិ្ផ្ល និងអាជាា ប័ណ្ណ ស្ម្រាបប់
នម្បសស្ញ្ជញ បញ្ជា ក់ផ្លតិ្ផ្ល

1. ផ្លិតផ្លរបស់ពកួរត់មានទំ្យនុកចិតតពីអាកង្ប្បីប្បាស់
2. ចូលរមួ្ចំដ កកាុខការពារសុខ្មាលភាពសខគម្
3. អាចប្បកតួប្បដជ្ខបាន ទខំទី្យផ្ារកាុខប្សុក និខង្ប្ៅប្សុក
4. ភាពប្សបចាប់ននការង្ប្បីប្បាស់សញ្ញញ សតខ់ដារង្ៅង្លីផ្លិតផ្លរបស់ពកួរត់
5. មិ្នមានការរខំានង្ដាយចាប់ង្ៅង្ពលផ្លិតផ្លង្ធវីចោចរ ៍ង្ៅង្លីទី្យផ្ារ
6. ចូលរមួ្ង្លីកកំពស់កិតតិយសប្បង្ទ្យស
❖ ដ ើម្បវីាយតម្ម្ៃផលិតផលមួ្យឲ្យអនុដោម្តាម្ស្តង់ដារឬបទបញ្ញតតិបដចេកដទស្នាយកដាា ន
វញិ្ញញ បនបត្តកម្មបានដរៀបចំជានិតិវធីិ ដ ើយដ លនិតិវធីិដនេះអនុដោម្ដៅតាម្ស្តង់ដារ ISO/IEC 17065 ។
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សញ្ញា ចាស់

CS 009: 2005 CS 009: 2005

00X – Y ISC

00X គឺជាអត្ថលេខ ដែេបានផ្តេ់លោយវទិ្យាស្ថថ នសតង់ោរកម្ពុជា។
អត្តលេខលនេះត្ត្ូវបានអនុញ្ញា ត្ឲ្យលត្រើត្បាស់ជាអចិន្រ្នតយ៍ មានដត្មួ្យ
គត់្សត្មារ់សិរបកម្ម លោងចត្ក សហត្ាសនិងត្កុម្ហ ុនមួ្យដែេ
ទ្យទួ្យេអាជាា រ័ណ្ណលត្រើត្បាស់សញ្ញា សតង់ោរត្តឹ្ម្ត្ត្ូវ លៅកនុងត្រេះោជា
ណាកត្ចកម្ពុជា ។

Y ISC៖ Y គឺជាលេខលរៀងេំោរ់ន្រន
ផ្េិត្ផ្េររស់សិរបកម្ម លោងចត្ក
សហត្ាស និងត្កុម្ហ ុនដែេទ្យទួ្យេ
បានសញ្ញា សតង់ោរជាែំរូងនិងជារនត
រន្ទា រ់ ។

Gñkkan;GaCJab½NÑmansiTiVeRbIR)as;sBaØas
þg;darkm<úCa
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00X – Y ISC



CS 009: 2005088 – 1 ISC

ឧទាហរណ៏្សិរបកម្ម លោងចត្ក សហ
ត្ាសឬ ត្កុម្ហ ុន សំុអនុលោម្សតង់
ោរកម្ពុជា រីត្រលេទ្យ គឺទឹ្យករិស្ថែរ
ទឹ្យកសីុអីុវ និងទឹ្យកត្តី្។
សិរបកម្ម លោងចត្ក សហត្ាស ឬ
ត្កុម្ហ ុន ទ្យទួ្យេបានអាជាា រ័ណ្ណលត្រើ
សញ្ញា សតង់ោរកម្ពុជាលោយទ្យទួ្យេអត្ត
លេខ គឺ 088 ISC

CS 066: 2011088 – 2 ISC

CS 005: 2003088– 3 ISC

TwkBIsadb m:ak

A
plitplTI1

1-

2-

3-

TwksIuGIuv m:ak

B
plitplTI2

TwkRtI m:ak

C
plitplTI3
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Gñkkan;GaCJab½NÑmansiTiVeRbIR)as;sBaØasþ
g;darkm<úCa (ត)



គុំរវូិញ្ជញ បនបម្ត្ផ្លតិ្ផ្ល និងអាជាា ប័ណ្ណ នម្បសស្ញ្ជញ ស្តង់ដារ

ស្ពុលភាពននវញិ្ជញ បនបម្ត្ និងអាជាា បណ័្ណ នម្បសស្ញ្ជញ ស្តងដ់ារកម្ពជុារាបនរយៈនពល ៣ឆ្ន ុំ25
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ស្ញ្ជញ ្ុោះបញ្ាផី្លតិ្ផ្ល



27

ស្ញ្ជញ ស្តង់ដារស្វុត្ថិភាព





អរគណុ

វទិ្យាស្ថា នសតខ់ដារកម្ពុជា


