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 សេចកដីប្រកាេ 
េដពីី 

ការអស ជ្ ើញចូលរមួសេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់អាហារ 
 

 

ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី សូមប្រកាសស្សែងរកេនកអេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់អាហារអៅសាលអាហារដាា នជូនកមមករ
និអោជិតធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី ការោិល័យកណ្តា ល ស្េលមានលកខណៈជា ប្កុមហ  ន/អាហារដាា ន (គិតទាំង
ឯកតារ គគល) ស្េលបានច ុះរញ្ជ ៊ីអាជ៊ីវកមមប្តឹមប្តូវកន ងប្រុះរាជាណ្តចប្កកមព ជា ដាក់ពាកយចូលរួមអេញថ្លៃសប្មារ់ផ្គត់ផ្គង់
អាហាររយៈអរល០១ឆ្ន ាំ ។ 

 
ពាកយអសនើស ាំចូលរមួអេញថ្លៃ និងលកខខណឌ លមអិតកន ងការផ្គត់ផ្គង់អាហារ នងឹមានស្ចកជូនអដាយឥតគិតថ្លៃអៅ 

ការោិលយ័កណ្តា ល ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី ស្េលមានអាសយដាា ន អគារលេខ៦១ មហាវថិីព្រះមុនីវង្ស 
សង្កា ត់ព្សះចក ខណ្ឌ ដូនលរញ រាជធានីភ្នំលរញ អរៀងរាលអ់មា៉ោងអធែើការចារ់រ៊ីអមា៉ោង ៧:៣០ប្រឹក រហតូេលអ់មា៉ោង ១៦:៣០
រអសៀល ចារ់រ៊ីថ្លៃជូនេាំណឹងអនុះ តអៅ។  

 
កាលររអិចេទឈរ់ទទួលពាកយអៅអមា៉ោង ១៦:៣០ រអសៀល ថ្លៃទ៊ី១៣ ស្ខធនូ  ឆ្ន ាំ២០១៩ ។ 

         េនកផ្គត់ផ្គង់ស្េលមានសមព័នធភារជាមួយគាន  ឬមានប្រភរស្តមួយអាចដាក់ពាកយស ាំអេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់បានស្តមួយរ៉ោ អណ្តណ ុះ។ 
  
រ័ត៌មានរស្នែម សមូទាំនាក់ទាំនងមកការោិលយ័លទធកមម ៖ េនកប្ស៊ី អរប្ជ ដារា៉ោចន័ទ អលខទូរសរ័ទ ០១៥ ៦០០ ៩៥៣។ 

 

ថ្លៃស ប្ក ១០អកើត ស្ខមិគសរិ ឆ្ន ាំក រ ឯកសក័ រ.ស.២៥៦៣ 
រាជធាន៊ីភនាំអរញ, ថ្លៃទ៊ី០៦ ស្ខធនូ  ឆ្ន ាំ២០១៩ 

mailto:acledabank@acledabank.com.kh




ពាក្យស្នើ្  ុំសេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់អាហារ  
្ម្រាប់ក្ម្មក្រនិសោជិត ធនាគារ សេ្ ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិល្ ៊ី (ការោិលយ័ក្ណ្តា ល ) 

 

ខ្ញ ុំបាទ/នាងខ្ញ ុំឈ ម្ ោះ...........................................មញខរបរ ឬមញខងារជា......................................................ថ្ងៃខខឆ្ន ុំកុំឈ ើ ត............................... 
អតតសញ្ញា  ប័ ណសញ្ញា តិខខមរឈេខ : ....................................អាសយដ្ឋា នបច្ចញបបនន ផ្ទោះឈេខ............ផ្លូ វឈេខ.................ឃញុំ/សងាា ត.់................................ 
ស្សុក/ខ ឌ ..........................................ឈខតត/ស្កងុ.......................................ទូរសព័្ទឈេខ............................................. ។ 

្មូ្សគារពជូន 

គណៈក្ាម ធិការផ្គត់ផ្គង់ ម្ហូបអាហារ ថ្នធនាគារ សេ្ ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិល្ ៊ី 
 

ក្ម្មវតថ  ្ុំសណើ្ ុំចូលរមួ្ដាក្ព់ាក្យសេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់អាហារ  
សោង  ឈសច្កតជីូនដុំ ឹង សតពី្ ីការអឈ ា្ ើញច្ូេរមួឈដញថ្ងលផ្គតផ់្គងអ់ាហារ សស្ាប់កមមករនិឈោជតិ ធនាគារ  ឈអសញេីដី្ឋ ភអីិេសញ ី( ការោិេយ័

កណ្តត េ )ច្ញោះថ្ងៃទ០ី៦ ខខធនូ  ឆ្ន ុំ២០១៩។ 
 

តបតាមកមមវតថញ  និងឈោងខាងឈេើ ខ្ញ ុំបាទ/នាងខ្ញ ុំ  សមូអនញញ្ញា តច្ូេរមួឈដញថ្ងលផ្គត់ផ្គង់អាហារ ជូនកមមករនិឈោជិត ធនាគារ ឈអសញេីដី្ឋ  
ភីអិេសញ ីការោិេយ័កណ្តត េ នងិសមូកុំ ត់តថ្មលច្ូេរមួឈដញថ្ងលដចូ្ានកនញងតារាងខាងឈស្កាមឈនោះ ៖ 

្្  ្្   ស្បឈភទអាហារ តថ្មល ឈផ្េងៗ 
I-) អាហារឈព្េស្ព្កឹ 
០១ បាយសាច្់ស្ជូក, បាយសាច្់ស្ជូក+ព្ងទាខ/ព្ងទាឈច្ៀន, បាយផាកឡូវ........... ………………ឈរៀេ / ០១ចាន  

០២ ស ញប គញយទាវ, មីស ញប, បបរេត, បាញស់ ញង, នុំប ច្ញ ក................................... ………………ឈរៀេ / ០១ចាន  

០៣ បបរសាច្់ស្ជូក, បបរសាច្់ាន់......……........................... ………………ឈរៀេ / ០១ចាន  

០៤ ឈភសជាៈ……………………………………………………………… ………………ឈរៀេ / ០១ខកវ  

II-) អាហារឈព្េថ្ងៃស្តង ់(តថ្មលច្ឈនាល ោះព្៦ី,០០០ ឈរៀេ ឈៅ ៨,០០០ ឈរៀេ ) 

០១ 
អាហារឈញត (មហូបឈគាក ៣មញខ + មហូបទកឹ៣មញខ) 
( មហូប ១មញខ + បាយស តាមតស្មូវការ ) 

………………ឈរៀេ / ០១ឈញត  

០២ មហូបខងម  ………………ឈរៀេ / ០១ចាន  

III-) បខងែម 

០១ បខងែម ………………ឈរៀេ / ០១ចាន  

IV-) េកខខ ឌ ទទេួខញសស្តវូរបសអ់នកផ្គតផ់្គង ់

០១ 
ទទួេបនទញកទាុំងស្សុកកនញងការទូទាត់ច្ុំណ្តយថ្ងលឈស្បើស្បាស់ថាមព្េអគគិសនី 
និងទឹកសាែ ត ខដេបានឈស្បើស្បាសក់នញងការច្មែិនមហូប ឈៅសាេអាហារដ្ឋា ន 
ធនាគារ ឈអសញេីីដ្ឋ ។ 

យេស់្ព្ម,     មិនយេស់្ព្ម  

០២ 
រាេក់ារច្មែិនអាហារអនកផ្គត់ផ្គង់ស្តូវឈស្បើស្បាសអ់គគិសនី និងមិនស្តូវឈស្បើស្បាស់
ហាគ សជាដ្ឋច្់ខាត ។ យេស់្ព្ម,     មិនយេស់្ព្ម  

០៣ 
ការខូច្ខាតឈេើឧបករ ៍-សាា រផ្ទោះបាយ កនញងអុំឡញងឈព្េថ្នកិច្ចសនា ជាការ
ទទួេខញសស្តូវរបសអ់នកផ្គត់ផ្គង់ ។ 

យេស់្ព្ម,     មិនយេស់្ព្ម  

០៤ 
ធានាកនញងការឈបាសសាែ ត កាច ត់សតវេែិត និងស្បមូេកាកសុំ េឈ់ផ្េងៗ
កនញងបរឈិវ ផ្ទោះបាយ អាហារដ្ឋា ន ឲ្យសាែ ត ស្ព្មទាុំងបនទប់ទឹក ានអនាម័យ ។ 

យេស់្ព្ម,     មិនយេស់្ព្ម  

សាគ េៈ់ ច្ុំឈ ោះទីតាុំងអាហារដ្ឋា ន ឈៅធនាគារ ឈអសញេីីដ្ឋ អនកផ្គត់ផ្គង់មិនានបង់ស្បាក់ថ្ងលជួេទីតាុំងឈទ ។ 

                      ច្ុំឈ ោះតថ្មលខដេដ្ឋកឈ់សនើមកខាងឈេើគជឺាតថ្មលច្ញងឈស្កាយនងិបកូរមួប ច្ូ េព្នធVAT10% រចួ្ ។ 
        ខ្ញ ុំបាទ/នាងខ្ញ ុំ សមូសនាោ៉ាងមញឺងា៉ាត់ថា នឹងអនញវតតតាមរាេស់្បការ ខដេានខច្ងកនញងេកខខ ឌ  ថ្នការច្ូេរមួឈដញថ្ងល របសធ់នាគារ 
ឈអសញេីដី្ឋ ភអីិេសញ។ី 

សមូ គណៈក្ាម ធកិារ ឈមតាត ទទេួនូវការឈគាររាបអ់ានដស៏្ជាេឈស្ៅអុំព្ខី្ញ ុំបាទ/នាងខ្ញ ុំ ។ 
 

        ឈធវើឈៅ.........ថ្ងៃទី.......ខខ.........ឆ្ន ុំ.......... 
                                                ហតថឈេខា និងឈ ម្ ោះ 

 



 

ផែនទីចង្អុលបង្ហា ញែលូវទៅលំទៅឋានអចិន្ដ្នៃយរ៍បស់អនកែគតែ់គង្:់ 
 

 

លិច 

 

តបូង្ 
 

 

ទកើត 

 

ទ ើង្ 

 

បញ្ជា កសូ់មភ្ជា បម់កជាមយួនូវៈ  
    -បណ័្ណ ប៉ា តង្ ់ឬ អតតសញ្ជា ណ្បណ័្ណ សញ្ជា តិផមែរ 


