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សេចកាីជូនដំណឹង 
 

ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី សូមជម្រាបជូនសាធារណជនទាំងេស់ ឲ្យបានម្រាបថា ធនាគារអ ើងខ្ ាំនឹង
អរៀបចាំអេញថ្លៃលករ់ថយន្ត នងិម ូតូម ួចាំនួន េូចានបញ្ជ ៊ីភ្ជជ បជូ់នមកាម ួ ។ 
 
កាលបរសិចេទននការសដញនលៃ :  ថ្លៃទ៊ី២៣ ខខមករា ឆ្ន ាំ២០២០ អេលាអា ង ០៨:០០ ម្ររកឹ 
ទីកន្នៃងសដញនលៃ                  :  ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេលិស ៊ី ការយិាល័ កណ្តា ល  
                                                ( អរាងចាំណតរល នាធនាគារ ) 
អាេយដ្ឋា ន                          :   េគារអលខ ៦១ មហាេលិ៊ីម្ររះម ន៊ីេងស សង្កា ត់ម្រសះចក ខណឌ េូនអរញ ភនាំអរញ 
 
 លកខខណឌ ននការសដញនលៃ  
  

- សាសភ្ជរថ្នគណៈកមមការ មនិានសិទធចូិលរមួការអេញថ្លៃអទបើ  ។ 
- អៅអរលេអញ្ជ ើញមកចូលរមួអេញថ្លៃ ម្រតូេភ្ជជ បម់កាម ួនូេេតាសញ្ញា ណបណ័ណ សញ្ញជ តិខខមរ ឬអសៀេអៅ 

ម្រគួសារ ឬលិខិតឆ្ៃងខេន ។ 
- េនកចូលរមួអេញថ្លៃទាំងេស់ សូមអមត្តា រកាសណ្តា បធ់ាន បក់ន ងអរលអេញថ្លៃ ។ 
- ការដេញថ្ថៃរថយន្តដ ើងម្តង ចាបព់ី ៥០០ េ លាៃ រអាអមរកិ និងម ូតូដេញថ្ថៃអ ើងមាង ចាបព់ី ២០ 

េ លាៃ រអាអមរកិ ។ 
- ម្របគល់យានយន្តេល់េនកខេលហា៊ា នថ្លៃខពស់ាងអគច ងអម្រកា  ។  
- ម្រតូេទូទតស់ាចម់្របាក ់បនាា បរ់៊ីអេញថ្លៃទទួលបានអាគជ ័ ។ 
- រាល់យានយន្តខេលអេញថ្លៃបាន មនិអាចបាូរ កសាចម់្របាកេ់ញិបានអ ើ  ។ 
- ម្រតូេ កយាន នាខេលអេញថ្លៃបាន អចញរ៊ីកខនៃងអេញថ្លៃអៅអរលអេញថ្លៃចបស់រវម្រគប ់។ 
- រាល់ការចាំណ្ត អលើការអទារកមមសិទធិ (កាតអ់ ម្ ះ) ាបនា កទាំងម្រសុងរបស់ប គគលខេលអេញថ្លៃបាន ។ 
 

 រត័ា៌នបខនែម សូមទាំនាកទ់ាំនងត្តមរ ៈទូរស័រា :  ០១៥ ៨០០ ៩៥៩ និង ០១៥ ៦០០ ១៧៧ ។ 
 

                                                             ថ្លៃពុធ ៦អរាច ខខប សស ឆ្ន ាំកុរ ឯកស័ក រ.ស.២៥៦៣ 
                                                                                                       រាជធាន៊ីភនាំអរញ, ថ្លៃទ៊ី១៥ ខខមករា ឆ្ន ាំ២០២០ 
                                                                                                                           សូមអគាររ និងខលៃងេាំណរគ ណ 

mailto:acledabank@acledabank.com.kh


បញ្ជរីថយន្ត ន្ងិម ៉ូត៉ូដែលត្តូវដែញថ្ថៃលក់

ដៅថ្ថៃទី២៣ ដែមករា ឆ្ន ាំ២០២០

ល.រ លលខកូដ បរិយាយ (  ខ្ខែរ ) បរិយាយ ( អង់លលេស ) តម្លេចាប់ល ត្ើល ល ស្េងៗ រូបភាព

No. Asset Code Description ( Khmer ) Description ( English ) Price Remark Picture

1 0001-201412-001 រថយន្ត Car (RANGE ROVER VOGUE 2014) 77,000.00$     
 ម៉ា ស ៊ីន្សាំង, លេខអូតូ, ពណ៌ស 

ភ្នាំលពញ 2AB-5738

2 0000-200712-016 ម៉ាូតូ Motorbike (HONDA DREAM125 2008) 500.00$           
       ម៉ា ស ៊ីន្សាំង, ពណ៌លមៅ         

ភ្នាំលពញ 1V-1452

3 0000-200712-017 ម៉ាូតូ Motorbike (HONDA DREAM125 2008) 500.00$           
       ម៉ា ស ៊ីន្សាំង, ពណ៌លមៅ         

ភ្នាំលពញ 1V-1454

4 0000-200712-018 ម៉ាូតូ Motorbike (HONDA DREAM125 2008) 500.00$           
       ម៉ា ស ៊ីន្សាំង, ពណ៌លមៅ         

ភ្នាំលពញ 1V-1453

5 0000-200712-019 ម៉ាូតូ Motorbike (HONDA DREAM125 2008) 500.00$           
       ម៉ា ស ៊ីន្សាំង, ពណ៌លមៅ         

ភ្នាំលពញ 1V-1451

6 0000-200805-010 ម៉ាូតូ Motorbike (HONDA DREAM125 2008) 500.00$           
       ម៉ា ស ៊ីន្សាំង, ពណ៌លមៅ         

ភ្នាំលពញ 1Z-8023
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