
ការរបឹអូស
↓

លក់
↓

ចែកែំចែក

＊ដក
＊ផ្អា ក・លុបចោល
＊បណ្តឹ ងតវ៉ា
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ឯកសារភ្ជា បជ់ាមយួពាកយសុុំ
１．ឯកសារចមលងយថាភតូនៃលិខតិអៃុវតត
２．របូមៃតអៃុវតត
３．លិខិតបញ្ជា កអ់ុំពីការបញ្ាូ ៃ
４．ឯកសារចមលងដដលមាៃចសចកតបីញ្ជា កន់ៃចសៀវចៅចុុះបញ្ា ីអចលៃវត ុ
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ក្កមៃីតិវធីិរដឋបបចវណី្ មាក្ា ៤៩៦
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សាលក្កមសា ពរ→ោុំបាចក់្តូវដាកព់ាកយបណ្តឹ ងមុៃអៃុវតតហុីប៉ាូដតក

លិខិតយថាភូត→ មៃិោុំបាចដ់ាកព់ាកយបណ្តឹ ងមៃុអៃុវតតហុីប៉ាដូតកចេ

4



ក្បកាសអៃតរក្កសួង សដីពីៃីតិវធិីនៃការចុុះបញ្ា ី
អុំពីសិេធិក្បតយកស ទាកេ់ងៃឹងក្កមរដឋបបចវណី្ មាក្ា ១៣៩-៣ , ៤
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ការដាកព់ាកយសុុំ

１．ពាកយសុុំ
２．ឯកសារភ្ជា ប់
３．ពៃធដាកព់ាកយសុុំ ១មុ៉ឺៃចរៀល
４．បងច់សាហ ុយជាមុៃ

＊មៃិក្តូវការបណ័្ណ កមមសិេធិ！
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ក្កមៃីតិវធិីរដឋបបចវណី្ មាក្ា ៣៧៥-១, ២
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１．បងច់សាហ ុយជាមុៃ

＄



ក្កមៃីតិវធីិរដឋបបចវណី្ មាក្ា ៣៧៦-១ 
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10

１．បងច់សាហ ុយជាមុៃ

２．ក្បមូលចសាហ ុយនលលអៃុវតត

＄

＄



ក្កមៃីតិវធីិរដឋបបចវណី្ មាក្ា ៤១៩-១
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លិខិតអៃុវតត

Vanny

ចសៀវចៅចោលបញ្ា ីដីធលី

Mata
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ក្កមៃីតិវធីិរដឋបបចវណី្ មាក្ា៣៥៦-២
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លិខិតអៃុវតត

Vanny

Vanny Mata

ចសៀវចៅចោលបញ្ា ីដីធលី

Mata
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លិខិតអៃុវតត

Vanny

ចសៀវចៅចោលបញ្ា ីដីធលី

Vany
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ដី

X1
(ោម ៃហីុប៉ាូដតក)

Y

X2
(ហីុប៉ាូដតក)

1 2

16



ក្កមៃីតិវធីិរដឋបបចវណី្ មាក្ា ៥១១-១
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ចសៀវចៅចោលបញ្ា ីដីធលី
Y

X2  ហីុប៉ាូដតក

X1  ការរបឹអូស

X2  ការរបឹអូស
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ក្កមៃីតិវធីិរដឋបបចវណី្ មាក្ា៥១១-២
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ចសៀវចៅចោលបញ្ា ីដីធលី
Y       

X2 ហីុប៉ាូដតក
X1   ការរបឹអូស
X2 ការរបឹអូស
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ក្កមៃីតិវធីិរដឋបបចវណី្ មាក្ា ៤១៩-២

21



ក្កមៃីតិវធីិរដឋបបចវណី្ មាក្ា  ៤២០-១ 
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23

ផ្ទុកផ្តា ក់ឲ្យចុុះបញ្ជ ី （CCP ４２０－１）

បង់សោហ ុយចុុះបញ្ជ ី（ពីសោហ ុយបង់ជាមុន）

មិនទាន់ស្វើការបញ្ជូ នដីកាសសរមចចាប់
សផ្ាើមលក់សោយបងខំសេ （CCP４１９－２）



ចសៀវចៅចោលបញ្ា ីដីធលី
Y

X ហីុប៉ាូដតក
X ការរបឹអូស
A ហីុប៉ាូដតក???
B កមមសិេធិ ???
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ចសៀវចៅចោលបញ្ា ីដីធលី
Y

X ហីុប៉ាូដតក
X ការរបឹអូស
A ហីុប៉ាូដតក
B កមមសិេធិ
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ចសៀវចៅចោលបញ្ា ីដីធលី
Y       

X  ហីុប៉ាូដតក
X ការរបឹអូស
A ហីុប៉ាូដតក
B កមមសិេធិ 
Y Z 26



ក្កមៃីតិវធីិរដឋបបចវណី្ មាក្ា ៤២០-២
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１．ផ្ទុកផ្តា ក់ឲ្យចុុះបញ្ជ ី （CCP ４２０－１）
３． បញ្ជូ នដីកាសសរមចចាប់សផ្ាើមលក់

សោយបងខំ（CCP ４１９－２）

２．បញ្ជូ នឯកោរចមលងដដលមានសសចកាី
បញ្ជជ ក់ននសសៀវសៅចុុះបញ្ជ ីអចលនវត្ថុ
（CCP ４２０－２）



ចនែកទី ២ការលក់
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30

ចតើមាៃមាា ស់បុំណុ្លណាចងប់ាៃចុំដណ្កចេ? 
ដុំណាកក់ាលេី១១ ដល់ ១៣

ចតើមាៃៃរណាចងេិ់ញដីចេ?
ដុំណាកក់ាលេី ១៤ ដល់ ១៨

មាា ស់បុំណុ្ល

ក្បជាជៃេូចៅ



31

ចតើមាៃៃរណាចងច់ធវើការទាមទារឲ្យដចក
ចុំដណ្កចេ?

ដុំណាកក់ាលេី ១១

មាា ស់បុំណុ្លទាុំងអស់
ចុំៃៃួសិេធិចលើបុំណុ្លរបស់អនកមាៃប៉ាុន្មម ៃ?

ដុំណាកក់ាលេី ១៣

មាា ស់បុំណុ្លដដល
តុលាការអៃុវតតសាា ល់



ក្កមៃីតិវធីិរដឋបបចវណី្ មាក្ា ៤២៦-១
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33

លិខិតអៃុវតត

របឹអូសជាបចណាត ុះ
អាសៃន

ឯកសិេធិេូចៅ



ក្កមៃីតិវធីិរដឋបបចវណី្ មាក្ា ៤២៦-១
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ចសៀវចៅចោលបញ្ា ីដីធលី
Y      

X1 ហីុប៉ាូដតក
X2 ហីុប៉ាូដតក
X2 ការរបឹអូស
Y         Z
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ក្កមៃីតិវធិីរដឋបបចវណី្ មាក្ា ៤២៦-១
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ចសៀវចៅចោលបញ្ា ីដីធលី
Y   

X1 ហីុប៉ាូដតក
X2 ការរបឹអូសជាបចណាដ ុះអាសៃន
X1 ការរបឹអូស
X3 ការរបឹអូសជាបចណាដ ុះអាសៃន
Y        Z

37

426-1-ខ , 453-ខ



ក្កមៃីតិវធីិរដឋបបចវណី្ មាក្ា ៤៥៣ 
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ចសៀវចៅចោលបញ្ា ីដីធលី
Y   

X1 ហីុប៉ាូដតក
X2 ការរបឹអូសជាបចណាដ ុះអាសៃន
X1 ការរបឹអូស
X3 ការរបឹអូសជាបចណាដ ុះអាសៃន
Y        Z
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426-1-ខ , 453-ខ

453-គ



តុលាការអៃុវតតៃឹងមាៃឯកសារចមលងដដលមាៃចសចកតីបញ្ជា កន់ៃចសៀវចៅចុុះ
បញ្ា ីអចលៃវត ុ ២ ចាប់
‐ អនកដាកព់ាកយសុុំដាកច់ៅតុលាការអៃុវតត
‐ មន្តៃតីចុុះបញ្ា ីច ញ្ើចៅក្កឡាបញ្ា ី

↓

កនុងន្មមជាតុលាការអៃុវតតឯកសារចមលងដដលមាៃចសចកតបីញ្ជា កន់ៃ
ចសៀវចៅចុុះបញ្ា ីអចលៃវត ុ គ៉ឺោុំបាចខ់្ល ុំងណាស់!
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41

ចតើមាៃៃរណាចងច់ធវើការទាមទារឲ្យដចកចុំដណ្កចេ?
ដុំណាកក់ាលេី ១១

មាា ស់បុំណុ្លទាុំងអស់
ចុំៃៃួសិេធិចលើបុំណុ្លរបស់អនកមាៃប៉ាុន្មម ៃ?

ដុំណាកក់ាលេី ១៣

មាា ស់បុំណុ្លដដល
តុលាការអៃុវតតសាា ល់



ក្កមៃីតិវធិីរដឋបបចវណី្ មាក្ា ៤២២-២
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ក្កមៃីតិវធិីរដឋបបចវណី្ មាក្ា ៤២២-២-ក
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ចសៀវចៅចោលបញ្ា ីដីធលី
Y

X1 ហុីប៉ាូដតក
X2 ការរបឹអូសជាបចណាដ ុះអាសៃន
X1 ការរបឹអូស
X3 ការរបឹអូសជាបចណាដ ុះអាសៃន
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ក្កមៃីតិវធីិរដឋបបចវណី្ មាក្ា ៤៤២-២-ខ
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ចសៀវចៅចោលបញ្ា ីដីធលី
Y

X1 ហុីប៉ាូដតក
X2   ហុីប៉ាូដតក
X1 ការរបឹអូស
X3   ហុីប៉ាូដតក
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ចតើមាៃមាា ស់បុំណុ្លណាចងប់ាៃចុំដណ្កចេ? 
ដុំណាកក់ាលេី១១ ដល់ ១៣

ចតើមាៃៃរណាចងេ់ិញដីចេ?
ដុំណាកក់ាលេី ១៤ ដល់ ១៨

មាា ស់បុំណុ្ល

ក្បជាជៃេូចៅ
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សា ៃភ្ជពអចលៃវត ុ 
(របាយការណ៍្វយតនមល ៃិង ឯកសារលុំអិតអុំពីវត ុ)

តនមលអចលៃវត ុ
(តនមលលកអ់បបបរមា)

ក្បជាជៃេូចៅ

កាលបរចិចេេ ៃិងេីកដៃលងនៃការលក់



របាយការណ៍្វយតនមល

‐ ចតើតុលាការអៃុវតតចក្ជើសចរ ើសអនកណាចធវើជាអនកវយតនមល？

‐ េុំហុំនៃអចលៃវត ុ េីកដៃលង ៃិង ៃរណាជាអនកកាៃក់ាប.់....

‐ ការវយតនមលចៅក្បចេសជប៉ាុៃ គ៉ឺចថាកជាងតនមលេី្ារក្បដហល៣០%

‐ អនកវយតនមលចធវើរបាយការណ៍្វយតនមល ចហើយដាកច់ៅតុលាការ
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ឯកសារលុំអិតអុំពីវត ុ
‐ របាយការណ៍្
‐ ឯកសារចមលងដដលមាៃចសចកតីបញ្ជា កន់ៃចសៀវចៅចុុះបញ្ា ី អចលៃវត ុ
‐ របាយការណ៍្វយតនមល
‐ ក្សាវក្ជាវចដាយអាជាញ សាលា（CCP ４３４－２）
‐ សួរគូភ្ជគី ៃិង ជៃច្សងចេៀត（CCP ３３５、１１４－２、３３７－２）
‐ េេលួរបាយការណ៍្ក្កសួងមាៃសមត កិចា（CCP ３４２）
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តនមលលកជ់ាអបបបរមា

‐ ជាចោលការណ៍្ តនមលលក ់គ៉ឺដូចោន ៃឹងការវយតនមលរបស់អនកវយតនមល

‐ តុលាការអៃុវតតអាចបង្គា បឲ់្យអនកវយតនមល វយតនមលមតងចេៀតបាៃ
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ក្បកាសចដាយក្កឡាបញ្ា ី
‐ សញ្ជា ណ្នៃអចលៃវត ុដដលក្តូវលក់
‐ តនមលលកជ់ាអបបបរមា
‐ កាលបរចិចេេ ៃិង េីកដៃលងលក់

រកាេុកចដាយតុលាការអៃុវតត
‐ ឯកសារចមលងនៃឯកសារលុំអិតអុំពវីត ុ
‐ ឯកសារចមលងនៃរបាយការណ៍្វយតនមល

52



ការលក់
‐ ក្បាកក់្បាតិចភ្ជគ（CCP ４３７－１）

‐ អនកចសនើសុុំេិញកនុងតនមលអតបិរមា（ មៃិទាៃក់ាល យជាអនកេញិចេ）

‐ កុំណ្តច់ហតុលកច់ដាយចក្សាមសុំបុក្ត ៃិង ចដាយផ្អា ល់មាត់
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ក្កមៃីតិវធីិរដឋបបចវណី្ មាក្ា ៤៣៨

54



‐ ចតើក្តូវបញ្ាុ ុះតនមលលកជ់ាអបបបរមាដដរ ឬចេ？
‐ ចតើអាចចក្បើក្បាស់វធិីច្សងចក្ៅពី លកច់ដាយចក្សាមសុំបុក្ត ៃិង ចដាយ
ផ្អា ល់មាតច់េ？
‐ ចតើៃឹងចៅជាយ៉ា ងណា ក្បសិៃចបើចធវើការបញ្ាុ ុះតនមលលកជ់ាអបបបរមា？

→ CCP４３５－１
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ក្កមៃីតិវធីិរដឋបបចវណី្ មាក្ា ៤៣៦-២
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ក្កមៃីតិវធីិរដឋបបចវណី្ មាក្ា ៤៣៥

57



អនកចសនើសុុំេិញកនុងតនមលអតបិរមា

អនកេិញ

58

ដីកាសចក្មចអៃុញ្ជា តឲ្យលក់



ក្កមៃីតិវធីិរដឋបបចវណី្ មាក្ា ៤៤២-២
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ក្កមៃីតិវធីិរដឋបបចវណី្ មាក្ា ៤៤៣-១

60



A
$2,000

B
$4,000

C
$6,000

សិេធិចលើបុំណុ្ល : $4,000

ចសាហ ុយអៃុវតត : $500

សរុប : $4,500
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ក្កមៃីតិវធីិរដឋបបចវណី្ មាក្ា ៤៤៨-៣

62



‐ ក្បាកប់ាៃពីការលកដី់
‐ ចសាហ ុយ ា្ុកផ្អត កឲ់្យចុុះបញ្ា ី

‐ ចមលងៃូវលិខិតឆ្លងដដៃ ៃិង អតតសញ្ជា ណ្បណ័្ណ
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ក្កមៃីតិវធីិរដឋបបចវណី្ មាក្ា ៤៤៧-៣-ក្បចយគេី១
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$10,000

X

Y

$1,000

$3,000
$9,000

$3,000

$7,000
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$10,000

X

Y

$1,000

$3,000
$6,000 

$7,000
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ក្កមៃីតិវធិីរដឋបបចវណី្ មាក្ា ៤៥១-១

67



ក្កមៃីតិវធិីរដឋបបចវណី្ មាក្ា ៤៤៨-១

68



ចសៀវចៅចោលបញ្ា ីដីធលី
Y         

X0 ការរបឹអូសជាបចណាដ ុះអាសៃន
X1 ហុីប៉ាូដតក
X2 ហុីប៉ាូដតក
X3 សិេធិជួលជាអចិនន្តៃតយ៍
X4 ការោតដ់ចងជាបចណាដ ុះអាសៃន (P.D.O.)

X1 ការរបឹអូស 
Y Z
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ក្កមៃីតិវធីិរដឋបបចវណី្ មាក្ា ៤៤៨-១-ខ 
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ក្កមៃីតិវធិីរដឋបបចវណី្ មាក្ា ៥១០-១, ២
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ចសៀវចៅចោលបញ្ា ីដីធលី
Y         

X0 ការរបឹអូសជាបចណាដ ុះអាសៃន
X1 ហុីប៉ាូដតក
X2 ហុីប៉ាូដតក
X3 សិេធិជួលជាអចិនន្តៃតយ៍
X4 ការោតដ់ចងជាបចណាដ ុះអាសៃន (P.D.O.)
X1 ការរបឹអូស 
Y           Z
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ក្កមៃីតិវធីិរដឋបបចវណី្ មាក្ា ៤៤៨-១-គ
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ក្កមៃីតិវធីិរដឋបបចវណី្ មាក្ា ៥១០-៣

74



ចសៀវចៅចោលបញ្ា ីដីធលី
Y         

X0 ការរបឹអូសជាបចណាដ ុះអាសៃន
X1 ហុីប៉ាូដតក
X2 ហុីប៉ាូដតក
X3 សិេធិជួលជាអចិនន្តៃតយ៍
X4 ការោតដ់ចងជាបចណាដ ុះអាសៃន (P.T.O.)

X1 ការរបឹអូស 
Y        Z
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ក្កមៃីតិវធីិរដឋបបចវណី្ មាក្ា ៤៤៨-១-ឃ
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ចសៀវចៅចោលបញ្ា ីដីធលី
Y         

X0 ការរបឹអូសជាបចណាដ ុះអាសៃន
X1 ហុីប៉ាូដតក
X2 ហុីប៉ាូដតក
X3 សិេធិជួលជាអចិនន្តៃតយ៍
X4 ការោតដ់ចងជាបចណាដ ុះអាសៃន (P.T.O.)
X1 ការរបឹអូស 
Y        Z
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ចនែកទី ៣ ចែកែំចែក
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ចបើបាៃកុំណ្តក់ាលបរចិចេេដចកចុំចណ្ក.....

１．ជូៃដុំណឹ្ងពចីពលចវលា ៃិង េីកដៃលងនៃកាលបរចិចេេដចក
ចុំដណ្កចៅជៃដដលពាកព់ៃ័ធ

２．ចកាុះចៅជៃដដលពាកព់ៃ័ធ
３．ដាស់ចតឿៃឲ្យមាា ស់បុំណុ្លដាកលិ់ខិតគណ្ន្ម

79



ចសចកតីក្ពាងចដើមនៃារាងដចកចុំដណ្ក

ារាងដចកចុំដណ្ក

80

ក្បសិៃចបើមាា ស់បុំណុ្ល ៃិង កូៃបុំណុ្ល
មៃិបាៃដាកប់ណ្តឹ ងតវ៉ា



１．គណ្ន្មចុំៃួៃេឹកក្បាកន់ៃក្បាកច់ដើមដដលក្តូវដចកចុំដណ្ក

２．បញ្ជា កអ់ុំពីវសិាលភ្ជពនៃមាា ស់បុំណុ្លដដលក្តូវេេួលចុំដណ្ក

３．គណ្ន្មអុំពីចុំៃួៃេឹកក្បាកន់ៃចសាហ ុយសក្មាបអ់ៃុវតត

４．បញ្ជា កអ់ុំពីលុំដាបន់ៃការដចកចុំដណ្ក ៃិង គណ្ន្មចុំៃួៃេកឹ
ក្បាកដ់ចកចុំដណ្ក
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Z

82

Y
$1,000

$9,000$10,000

$10,000



Z1
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Y
$1,000

$9,000

$10,000

$11,000

Z2 $1,000



ក្កមៃីតិវធីិរដឋបបចវណី្ មាក្ា ៥១៦-១
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Z

85

Y
$1,000
$9,000$10,000

A$30 X

CCP
516

$30
$30

$10,060



ចសៀវចៅចោលបញ្ា ីដីធលីY         

X1 ហុីប៉ាូដតក
X2 ការរបឹអូសជាបចណាដ ុះអាសៃន
X1 ការរបឹអូស
X3 ការរបឹអូសជាបចណាដ ុះអាសៃន

86

C

(B)



ចសៀវចៅចោលបញ្ា ីដីធលី
Y

X0 ហុីប៉ាូដតក
X1 ហុីប៉ាូដតក
X2 ហុីប៉ាូដតក
X1 ការរបឹអូស 
X3 ហុីប៉ាូដតក

87

D

(or A )



ចសៀវចៅចោលបញ្ា ីដីធលី
Y       

X1 ហុីប៉ាូដតក

X2 ហុីប៉ាូដតក

X3 ការរបឹអូសជាបចណាដ ុះអាសៃន

X1 ការរបឹអូស
88



89

$30,000

$3,000

X1:

1y (10%)

$6,000$6,000

1 y

1y (20%) 1y (20%)

$45,000 $42,000

$3,000
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$20,000

$2,000

X2:

1y(10%)

$2,000$2,000

4y

1y(10%) 1y(10%)



ក្កមៃីតិវធីិរដឋបបចវណី្ មាក្ា ៤៩០-៦
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92

$20,000

$2,000

X2:

1y(10%)

$2,000?$2,000$2,000

4y

1y(10%) 1y(10%) 1y(10%)

$26,000 $24,000

$2,000



93

$5,000

X3: $5,000

Provisional Attachment



ក្កមៃីតិវធីិរដឋបបចវណី្ មាក្ា ៤៩៤-១-ខ
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95

$71,000

$500

$4,500          X1, X2, X3

$42,000      X1

$24,000       X2



96

$4,500

$3,000

$2,000

$5,000

$10,000

X 3,000 / 10,000

X 2,000 / 10,000

X 5,000 / 10,000

= 1,350

= 900
= 2,250

X1:

X2:

X3:

X1:

X2:

X3:

4,500

4,500

4,500



សមូអរគុែ!
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