
សេចក្ត ីណែនាំេត ីពីការណេែ ងរក្ការធានរ៉ា ប់រងសោយេន្ត ិវធីិេម្រា

ប់ពលក្របរសេេ 

□ ស ើម្រាក់្ធានរ៉ា ប់រងអេក្ម្មេម្រាប់ពលក្របរសេេជាអែ ី? 

○ ម្រាក់្ធានរ៉ា ប់រងណែលណែន្ក្ាំែ ់េិេធអិាជាា យុកាលម្រ វូាន្បញ្ច ប់ ពីសម្ររោះរយៈសពល

បីឆ្ន ាំាន្ក្ន្លងផុ សៅពីកាលបរសិចេេណែលាន្សក្ើ ស ើង 

សេ ុផលេម្រាប់ការបង់ម្រាក់្ធានរ៉ា ប់រងរបេ់និ្សោជិ បរសេេ (ការធានរ៉ា ប់រងការចាក្សចញ 

និ្ងការធានរ៉ា ប់រងសលើថ្លលសែើម្ម្រ  ប់ម្ក្វញិ) ប ុណន្តមិ្ន្ម្រ វូាន្េេួលសោយក្ម្មក្របរសេេ 

សេើយម្រ វូាន្សផេរសៅសេវាក្ម្មអភិវឌ្ឍន៍្ធន្ធាន្ម្នុ្េសរបេ់ម្របសេេកូ្សរ៉ា (HRDK) 

សោយម្រក្មុ្េ ុន្ធានរ៉ា ប់រង (Samsung Fire & Marine Insurance) ។ 

* ការធានរ៉ា ប់រងសលើការសចញែាំសែើរ (ម្រាក់្សោធន្និ្វ តន៍្) និ្ងការធានរ៉ា ប់រងថ្លលម្រ  ប់ម្ក្វញិ (ថ្លលេាំបុម្រ យន្តស ោះ) 

□ ការោក្េួរតាម្េាំសែើ និ្ង វធីិោតេត ថ្ន្ការសេន ើេុាំ ។ល។ 

○ ក្ណន្លងណែលម្រ វូសេន ើេុាំ 

- សបក្ខជន្ោក់្រក្យសៅសម្រៅម្របសេេ៖ ម្ជឈម្ែឌ ល EPS សម្រៅម្របសេេ (16) 

- សបក្ខជន្សៅម្របសេេកូ្សរ៉ា៖ េីភ្នន ក់្ងារសេវាក្ម្មអភិវឌ្ឍន៍្ធន្ធាន្ម្នុ្េសថ្ន្ម្របសេេកូ្សរ៉ា (27) 

  

○ ការក្ាំែ ់អ តេញ្ញា ែថ្ន្ការធានរ៉ា ប់រងអេក្ម្ម 

  - ការោក្េួរតាម្រយៈ សេេេាំព័រ EPS (ឬក្ម្ម វធីិ) ៖ ចូលរមួ្ និ្ងចូលម្របព័ន្ធ  EPS (www.eps.go.kr) 

េម្រាប់

សេវាក្ម្មការជូន្ែាំែឹងសោយេែ ័យម្របវ ត ិេម្រាប់ការក្ាំែ ់អ តេញ្ញា ែក្ម្មវ ថ ុថ្ន្ការធានរ៉ា ប់រងអេក្

ម្ម (ការអនុ្វ តចាបត់ាាំងពីណែមិ្លុន ឆ្ន ាំ 2016) ។   

* អនក្អាចចូលរមួ្ជាមួ្យសលែចុោះបញ្ជ ីស ម្ ោះជន្បរសេេ (ម្របេិន្សបើមិ្ន្ាន្សេ សលែលិែិ ឆ្លងណែន្) សោយគ្មម ន្លិែិ 

បញ្ញជ ក្ោ់ធារែៈ 

○ ឯក្ោរណែលម្រ វូោក់្ជូន្ (3) ៖ រក្យសេន ើេុាំធានរ៉ា ប់រងអេក្ម្ម , សលែចុោះបញ្ជ ីស ម្ ោះជន្បរសេេ (ឬសលែ

លិែិ ឆ្លងណែន្) និ្ងសេៀវសៅធនគ្មររបេ់អនក្ោក់្រក្យ 

* ឯក្ោរបណន្ែម្អាចម្រ វូាន្ ម្រម្ូវទាម្ទារ េូម្សោងសលើ 

“ឯក្ោរណែលម្រ វូភ្នជ ប់ម្ក្ជាមួ្យេម្រាប់រក្យេុាំធានរ៉ា ប់រងសោយអេក្ម្ម។ 

○  វធីិោតេត ថ្ន្ការសេន ើេុាំ៖ ការសៅជួបសោយាេ ល់, េូរោរ និ្ងការសេន ើេុាំតាម្រយៈេូរេពេចល័  

េឺអាចសធែ ើសៅាន្ (di.hrdkorea.or.kr). 

□ ព័ ៌ាន្េាំនក់្េាំន្ងរបេ់េីភ្នន ក់្ងារថ្ន្សេវាអភិវឌ្ឍន៍្ធន្ធាន្ម្នុ្េសថ្ន្ម្របសេេកូ្សរ៉ា និ្ងម្ជឈម្ែឌ ល 

EPS 

○ េីភ្នន ក់្ងារសេវាក្ម្មអភិវឌ្ឍន៍្ធន្ធាន្ម្នុ្េសថ្ន្ម្របសេេកូ្សរ៉ា (េីភ្នន ក់្ងារចាំនួ្ន្ 27) 

ទីភ្នា ក់ងារ ទំនាក់ទំនង ទីភ្នា ក់ងារ ទំនាក់ទំនង 

ោខា Seoul ខាង បូ ង 02-6097-7129 េីោន ក់្ការក្ណ្តត លម្រេកុ្ 
Daegu 

053-580-2393 

ោខា Gangwon 033-248-8538 ោខា Gyeongbuk  054-840-3016 

ោខា Gangwon ខាង 033-650-5726 ោខា Gyeongbuk ខាង 054-230-3225 

http://www.eps.go.kr/


សក្ើ  សក្ើ  

េីោន ក់្ការក្ណ្តត លម្រេកុ្ 
Incheon 

032-820-8664 
ោខា Gyeongbuk ខាង

លិច 
054-713-3003 

ោខា Gyeonggi 031-249-1246 េីោន ក់្ការក្ណ្តត លម្រេកុ្ 
Gwangju 

062-970-1753 

ោខា Gyeonggi ខាង

សជើង 
031-850-9153 ោខា Jeonbuk 063-210-9202 

ោខា Gyeonggi ខាង

សក្ើ  
031-750-6235 ោខា Jeonnam 061-720-8522 

ោខា Gyeonggi ខាង

លិច 
032-719-0806 ោខា Jeonnam ខាងលិច 061-288-3515 

ោខា Gyeonggi ខាង

 បូ ង 
031-615-9043 ោខា Jeju 064-729-0725 

េីោន ក់្ការក្ណ្តត លម្រេកុ្ 
Busan 

051-330-1832 េីោន ក់្ការក្ណ្តត លម្រេកុ្ 
Daejeon 

042-580-9166 

ោខា Busan ខាង បូ ង 051-620-1938 ោខា Chungbuk 043-279-9025 

ោខា Gyeongnam 055-212-7223 ោខា Chungnam 041-620-7626 

ោខា Gyeongnam ខាង

លិច 
055-791-0712 ោខា Sejong 044-410-8011 

ោខា Ulsan 052-220-3240  

○ ម្ជឈម្ែឌ ល EPS សម្រៅម្របសេេ (េីភ្នន ក្់ងារចាំនួ្ន្ 16) 

ទីភ្នា ក់ងារ ទំនាក់ទំនង ទីភ្នា ក់ងារ ទំនាក់ទំនង 

ម្របសេេេែ ីលីពីន្ 
(001-63) 

2-470-1853 
ម្របសេេក្ម្ព ុជា 

(001-855) 
23-997-822 

ម្របសេេថ្ល 
(001-66) 

2-245-9433 
ម្របសេេចិន្ 

(001-86) 
10-8531-0660 

ម្របសេេឥែឌ សូន្េុី 
(001-62) 

21-7918-6012 

ម្របសេេសវៀ ណ្តម្ 
(001-84) 

24-3773-7273 
ម្របសេេបង់កាល ណែេ 

(001-880) 
2-988-9925 

ម្របសេេម្រេីលងាា  
(001-94) 

112-886-945 
ម្របសេេសក្ៀេសុ ីេុីោែ ន្ 

(001-996) 
555-729-728 

 

ម្របសេេម្ ុងស ោ ល 
070-7431-0193 ម្របសេេសន្ា ល់ 

(001-977) 
1-552-0445 

ម្របសេេអ ូេសបេីោែ ន្ 
(001-998) 

90-346-1834 
ម្របសេេម្ីោ ន្់ា  

(001-95) 
9-4262-17648 

ម្របសេេា េីោែ ន្ 
(001-92) 

51-844-4250 
ម្របសេេេីម្័រខាងសក្ើ  

(001-670) 
331-3328 

 


