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ชุดการสอนท่ี  1 
เรื่อง ความรู้ทั่วไปและกฎหมายเกี่ยวกับกิจการธุรกิจห้างหุ้นส่วน 

วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน (2201-2002) 
หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 

 
 ชุดการสอนที่ 1 เรื่อง ความรู้ทั่วไปและกฎหมายเกี่ยวกับกิจการธุรกิจห้างหุ้นส่วน สําหรับ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ต้องการให้
นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับ ประเภทและรูปแบบของการดําเนินธุรกิจ ความหมายและลักษณะของกิจการ
ห้างหุ้นส่วน ประเภทของกิจการห้างหุ้นส่วน ข้อแตกต่างของกิจการห้างหุ้นส่วน การจัดตั้งกิจการห้าง
หุ้นส่วน และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับกิจการห้างหุ้นส่วน 
 
จุดประสงค์ทั่วไป 

1. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทและรูปแบบของการดําเนินธุรกิจได้ 
2. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและลักษณะของกิจการห้างหุ้นส่วนได้ 
3. เพ่ือให้สามารถจําแนกประเภทของกิจการห้างหุ้นส่วนได้ 
4. เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบข้อแตกต่างของกิจการห้างหุ้นส่วนได ้
5. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบอกขั้นตอนการจัดตั้งกิจการห้างหุ้นส่วนได้ 
6. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับกิจการห้างหุ้นส่วนได้ 
7. เพ่ือให้มีกิจนิสัยและเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. อธิบายประเภทและรูปแบบของการดําเนินธุรกิจได้ 
2. อธิบายความหมายและลักษณะของกิจการห้างหุ้นส่วนได้ 
3. จําแนกประเภทของกิจการห้างหุ้นส่วนได้ 
4. เปรียบเทียบข้อแตกต่างของกิจการห้างหุ้นส่วนได้ 
5. บอกขั้นตอนการจัดตั้งกิจการห้างหุ้นส่วนได้ 
6. อธิบายกฎหมายเกี่ยวกับกิจการห้างหุ้นส่วนได้ 
7. มีกิจนิสัยและเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน 
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ส่วนประกอบของชุดการสอนที่ 1 
 1. คู่มือครู  
  1.1 คําแนะนํา  
  1.2 คําชี้แจงสําหรับครูผู้สอน  
  1.3 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการเรียนการสอน ชุดการสอนที่ 1   
  1.4 วิธีการใช้ชุดการสอน 
  1.5 สื่อการเรียนการสอน 
  1.6 วิธีการใช้สื่อการเรียนการสอน 
  1.7 บทบาทของนักเรียน 
  1.8 วัดและประเมินผล 
 2. โครงการสอน 
 3. แผนการจัดการเรียนรู้ 
 4. เอกสารสําหรับนักเรียนและคําแนะนําสําหรับนักเรียน  
 5. แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
 6. ใบความรู้ 
 7. ใบงานฝึกความสามารถในการคิดวิเคราะห์   
 8. เฉลยในงานฝึกความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
 9. คําถามท้ายหน่วย 
 10. เฉลยคําถามท้ายหน่วย 
 11. แบบฝึกปฏิบัติ 
 12. เฉลยแบบฝึกปฏิบัติ  
 13. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 14. แบบประเมินพฤติกรรมกิจกรรมกลุ่ม 
 15. แบบประเมินการนําเสนองาน 
 16. แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 17. สื่อการเรียนการสอน 
 18. บรรณานุกรม 
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คู่มือครู 
วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน (2201-2002) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช  2556 
ชุดการสอนที่ 1  

เรื่อง ความรู้ทั่วไปและกฎหมายเกี่ยวกับกิจการธุรกิจห้างหุ้นส่วน 
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คู่มือครูชุดการสอนที่ 1  
เรื่อง ความรู้ทั่วไปและกฎหมายเกี่ยวกับกิจการธุรกิจห้างหุ้นส่วน 

วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน (2201-2002)   
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช  2556 

 
 ชุดการสอนที่ 1 เรื่อง ความรู้ทั่วไปและกฎหมายเกี่ยวกับกิจการห้างหุ้นส่วน สําหรับ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร   สร้าง
ขึ้นเพ่ือให้ครูผู้สอน นําไปใช้เป็นนวัตกรรม ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน และ
สามารถศึกษาเรียนรู้ไปตามข้ันตอนกระบวนการที่นําเสนอ ตามลําดับ ซึ่งในชุดการสอนนี้จะประกอบ
ไปด้วยส่วนของเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ แบบฝึกปฏิบัติ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
ชุดการสอนนี้จะเนื้อหา  ประเภทและรูปแบบของการดําเนินธุรกิจ ความหมายและลักษณะของ
กิจการห้างหุ้นส่วน ประเภทของกิจการห้างหุ้นส่วน ข้อแตกต่างของกิจการห้างหุ้นส่วน การจัดตั้ง
กิจการห้างหุ้นส่วน และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับกิจการห้างหุ้นส่วน 
  ภายในชุดการสอนเล่มนี้ จะอธิบายถึงการใช้งาน และคําสั่งต่าง  ๆ อย่างละเอียดเป็น
ขั้นตอน มีภาพประกอบ ชัดเจนทําให้เข้าใจง่าย และสามารถลงมือปฏิบัติตาม ขั้นตอนได้ทันที โดยที่
ครูจะเป็นผู้คอยให้คําแนะนํา ฉะนั้นครูผู้สอนจะต้องให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนอย่าง ชัดเจน จึงจะ
ทําให้ชุดการสอนนี้มีประสิทธิภาพ ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  
 
ค าแนะน าส าหรับครูผู้สอน  
 
  ค ำชี้แจงส ำหรับครูผู้สอนในกำรใช้ชุดกำรสอนที่ 1 เรื่อง ควำมรู้ทั่วไปและกฏหมำยเกี่ยวกับ
กิจกำรห้ำงหุ้นส่วน วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน (2201-2002) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ก่อน
กำรใช้ชุดกำรสอนครูควรอ่ำนค ำแนะน ำต่อไปนี้ อย่ำงละเอียดและปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัดเพ่ือให้
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีประสิทธิภำพ บังเกิดผลตำมจุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
  1. ก่อนใช้ชุดการสอน ควรตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน ในแต่ละชุดการสอน 
ประกอบด้วยเอกสารดังนี้ 
  1.1 เอกสารสําหรับครู ประกอบด้วย 
   1) คู่มือครู 
     2) แผนภูมิแสดงขั้นตอนการเรียนการสอน ชุดการสอนที่ 1  
   3) โครงการสอน 
   4) แผนการจัดการเรียนรู้ 
    5) เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
    6) เฉลยใบงานฝึกความสามารถในการคิดวิเคราะห์   
    7) เฉลยคําถามท้ายหน่วย 
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    8) แบบประเมินการนําเสนองาน 
    9) แบบประเมินพฤติกรรม กิจกรรมกลุ่ม 
     10) แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
    11) สื่อประกอบการเรียนการสอน 
  1.2  เอกสารสําหรับนักเรียน 
    1) คําแนะนําสําหรับนักเรียน  
    2) แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
    3) ใบความรู้ 
    4) ใบงานฝึกความสามารถในการคิดวิเคราะห์   
    5) คําถามท้ายหน่วย 
    6) แบบฝึกปฏิบัติ 
    7) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 2. สิ่งที่ครูต้องปฏิบัติ 
  2.1 ก่อนสอน 
   1) ศึกษาจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและ คําอธิบายรายวิชา 
   2)  ศึกษาเนื้อหารายวิชา 
   3)  ศึกษาโครงการสอน 
   4)  ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ 
   5) เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ไว้ตามลําดับก่อน-หลังตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการ
เรียนรู้และให้เพียงพอกับจํานวนนักเรียน 
   6) เตรียมวัสดุอุปกรณ์ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
   7) ศึกษาสื่อการเรียนการสอนและทดสอบใช้สื่อการเรียนการสอนจนสามารถใช้
จนเกิดความมั่นใจ 
   8) ศึกษาเครื่องมือการวัด และประเมินผล 
   9) ครูศึกษาวิธีการสอน ทักษะ/พฤติกรรมที่มุ่งเน้นและบทบาทของนักเรียน 
  2.2 ขณะสอน 
   1) ชี้แจงกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนทราบ 
   2) ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
    (1) ชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้และลักษณะการทํากิจกรรม 
    (2)  แจกเอกสาร เช่น เอกสารนักเรียนและสื่อต่าง ๆ  
    (3)  ให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน ตรวจและบันทึกคะแนน 
    (3)  จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
    (4)  เปิดโอกาสให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์  อภิปราย ซักถาม เสนอแนะ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
    (5)  เป็นผู้ให้คําแนะนําและเป็นที่ปรึกษาของนักเรียนในขณะที่นักเรียนทํา
กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 
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    (6)  ตรวจสอบการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน 
    (7)  สังเกตพฤติกรรมและประเมินผลงาน 
    (8)  ประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน 
 
 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการเรียนการสอน ชุดการสอนที่ 1   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วิธีใช้ชุดการสอน 
 1. ศึกษาจุดประสงค์ สมรรถนะรายวิชา และคําอธิบายรายวิชา 
 2. ศึกษาเนื้อหารายวิชา 
 3. ศึกษาโครงการสอน 
 4. ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ 
 5. ศึกษาและเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ไว้ตามลําดับก่อน-หลังตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการ

เรียนรู้ 
 6. ศึกษาและเตรียมวัสดุอุปกรณ์ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
 7. ศึกษาและเตรียมสื่อการเรียนการสอน 
 8. ศึกษาและเตรียมเครื่องมือการวัดและประเมินผล 
 9. ครูชี้แจงวิธีการสอนและบทบาทของนักเรียนให้นักเรียนทราบรายละเอียด 
 10. ให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนเพ่ือตรวจสอบความรู้พ้ืนฐานก่อนเรียน 
 11. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอนที่ 1  

ประเมินผลก่อนเรียน 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม  
ชุดการสอนที่ 1 เรื่อง ความรู้ทั่วไปและกฎหมายเกี่ยวกับกิจการห้างหุ้นส่วน 

ประเมินผลหลังเรียน เรียนซ่อม 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามชุดการสอนถัดไป 

ผ่าน 
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 12. ให้นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนักเรียนหลังเรียน 
ด้วยชุดการสอนที่ 1  
 13. นักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินให้เรียนซ่อมเสริม หรือนําชุ ดการสอนไปศึกษาหรือ
ทบทวนที่บ้านและมาทดสอบใหม่อีกครั้ง 
 
สื่อการเรียนการสอน 
 
 1. หนังสือเรียน / หนังสืออ่านประกอบ 
 2. แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียนและเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
 3. ใบความรู้  
 4. ใบงานฝึกความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเฉลยในงานฝึกความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ 
 5. คําถามท้ายหน่วยและเฉลยคําถามท้ายหน่วย 
 6. แบบประเมินการนําเสนองาน 
 7. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 8. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์     
 9. แบบประเมินพฤติกรรมกลุ่ม 
 10. บทเรียนพาวเวอร์พอยต์ (Power Point) 
 11. คอมพิวเตอร์ /โปรเจคเตอร์ 
 
วิธีการใช้สื่อการเรียนการสอน  
 
  สื่อการเรียนการสอนของชุดการสอน วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน (2201 -2002) มีสื่อการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย ทั้งที่อยู่ในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์  สื่อโสตทัศน์ และแหล่งเรียนรู้ ดังนั้นครูต้อง
ศึกษาการใช้สื่อการเรียนการสอนก่อนนํามาใช้ประกอบการเรียนการสอนและเลือกให้เหมาะสมกับ
เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชุดการเรียนการสอนชุดนี้ มีสื่อการเรียน
การสอนที่ครูนําไปใช้ประกอบการสอน ส่วนนักเรียนนําไปใช้ในการศึกษาค้นคว้ า เรียนรู้ด้วยตนเอง
เป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคล สามารถศึกษาได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์  บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือ
สมาร์ทโฟน คือบทเรียนพาวเวอร์พอยต์ (PowerPoint)  มีจํานวน 8 ชุด มีเนื้อหาสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหา ประกอบด้วย 
    1. บทเรียนพาวเวอร์พอยต์ (PowerPoint) ชุดที่ 1 เรื่อง  ความรู้ทั่วไปและกฎหมาย
เกี่ยวกับกิจการธุรกิจห้างหุ้นส่วน 
 2. บทเรียนพาวเวอร์พอยต์ (PowerPoint) ชุดที่ 2 เรื่อง การบัญชีเงินทุนและรายการเปิด
บัญชีของห้างหุ้นส่วน    
 3. บทเรียนพาวเวอร์พอยต์ (PowerPoint) ชุดที่ 3 เรื่อง การบันทึกบัญชีตามวิธีทุนคงที่
และทุนเปลี่ยนแปลง    
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 4. บทเรียนพาวเวอร์พอยต์ (PowerPoint) ชุดที่ 4 เรื่อง การแบ่งกําไรขาดทุนของห้าง
หุ้นส่วน     
 5. บทเรียนพาวเวอร์พอยต์ (PowerPoint) ชุดที่ 5 เรื่อง การจัดทํางบการเงินตามกฎหมาย
และภาษีเงินได้ของห้างหุ้นส่วน      
 6. บทเรียนพาวเวอร์พอยต์ (PowerPoint) ชุดที่ 6 เรื่อง การรับหุ้นส่วนใหม่     
 7. บทเรียนพาวเวอร์พอยต์ (PowerPoint) ชุดที่ 7 เรื่อง หุ้นส่วนลาออกและถึงแก่กรรม   
 8. บทเรียนพาวเวอร์พอยต์ (PowerPoint) ชุดที่ 8 เรื่อง การเลิกกิจการและการชําระบัญชี
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล    
 
บทบาทของนักเรียน 
 
 1. นักศึกษาต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของครู  
 2. นักศึกษาต้องทํากิจกรรมตามท่ีมอบหมายและร่วมกันอภิปราย 
 3. นักศึกษาต้องปฏิบัติงานตามงานที่ได้รับมอบหมาย   
 4. นักศึกษาต้องส่งงานให้ตรงตามเวลาที่กําหนด 
 
การวัดและประเมินผล 
 
 ชุดการสอนที่ 1 เรื่อง ความรู้ทั่วไปและกฏหมายเกี่ยวกับกิจการห้างหุ้นส่วน  มีการวัดและ
ประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะและด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นการประเมินเพ่ือให้รู้จุดเด่น จุดที่ต้องปรับปรุง นําไปเป็น
ข้อมูลเพ่ือใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน จึงมีวิธีการวัด  เครื่องมือวัดผล ที่หลากหลาย มี
เกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน   มีการประเมินก่อนเรียน  การประเมินระหว่างเรียน และการประเมิน
หลังเรียน เพ่ือให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนในลักษณะคําแนะนําที่เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่
ทําให้การเรียนรู้พอกพูน แก้ไขความคิด ความเข้าใจเดิมที่ไม่ถูกต้อง ตลอดจนการให้นักเรียนสามารถ
ตั้งเป้าหมายและพัฒนาตนได้  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. วิธีวัดผล 
  1.1 ทดสอบ 
  1.2 ถำม-ตอบ 
   1.3 ตรวจผลงำน 
  1.4 สังเกตพฤติกรรม 
  2. เครื่องมือวัด 
  2.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
  2.1  ใบงำนฝึกควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์   
  2.2  ค ำถำมท้ำยหน่วย       
  2.3 แบบฝึกปฏิบัติ       
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  2.4 แบบกำรประเมินกำรน ำเสนองำน 
  2.5 แบบกำรประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  2.6 แบบประเมินพฤติกรรมกิจกรรมกลุ่ม 
  2.7 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน       
 3. เกณฑ์กำรประเมินผล 
  3.1  ใบงำนฝึกควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ เกณฑ์กำรประเมิน คือ คะแนนร้อยละ 
60 ขึ้นไป ถือว่ำผ่ำนกำรประเมิน     
  3.2  ค ำถำมท้ำยหน่วย เกณฑ์กำรประเมิน คือ คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป ถือว่ำผ่ำน
กำรประเมิน     
  3.3 แบบฝึกปฏิบัติ เกณฑ์กำรประเมิน คือ คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป ถือว่ำผ่ำนกำร
ประเมิน     
  3.4 กำรประเมินกำรน ำเสนองำนจำกครู  เกณฑ์กำรประเมิน คือ คะแนนร้อยละ 60 
ขึ้นไป ถือว่ำผ่ำนกำรประเมิน     
  3.5 กำรประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์จำกครู  เกณฑ์กำร
ประเมิน คือ คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป ถือว่ำผ่ำนกำรประเมิน     
  3.6 หำกนักเรียนไม่ผ่ำนกำรประเมินในเรื่องใด ครูให้นักเรียนเรียนซ่อมเสริม และให้ชุด
กำรสอนที่ 1 เรื่อง ควำมรู้ทั่วไปและกฏหมำยเกี่ยวกับกิจกำรห้ำงหุ้นส่วน    
 ไปศึกษำต่อและทบทวนเนื้อหำที่บ้ำน เมื่อศึกษำและท ำควำมเข้ำใจดีแล้วให้กลับมำท ำใบงำนฝึก
ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์  ค ำถำมท้ำยหน่วย และแบบฝึกปฏิบัติอีกครั้งจนกว่ำจะผ่ำนเกณฑ์ที่
ก ำหนด 
  3.7 ครูให้นักเรียนท ำแบบทดสอบหลังเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน เพ่ือเป็นกำรวัดผลกำรเรียนรู้ โดยมีเกณฑ์กำรประเมิน คือ คือ คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป ถือว่ำ
ผ่ำนกำรประเมิน  และใช้เรียนชุดกำรสอนถัดไป  หำกไม่ผ่ำนกำรประเมินให้เรียนในชุดกำรสอนที่ 1 
เรื่อง ควำมรู้ทั่วไปและกฎหมำยเกี่ยวกับกิจกำรห้ำงหุ้นส่วน อีกครั้ง   
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โครงการสอน 
ชื่อวิชา การบัญชีห้างหุ้นส่วน                           รหัสวิชา 2201-2002  
ชื่อหน่วยหน่วยที่1 ความรู้ทั่วไปและกฎหมายเกี่ยวกับกิจการห้างหุ้นส่วน จ านวน 4  ชั่วโมง 

หน่วยที่ 1  ความรู้ทั่วไปและกฏหมายเกี่ยวกับกิจการห้างหุ้นส่วน 
เร่ือง  
1. ประเภทและรูปแบบของการดําเนินธุรกิจ 
2. ความหมายและลักษณะของกิจการห้างหุ้นส่วน 
3. ประเภทของกิจการห้างหุ้นส่วน 
4. ข้อแตกต่างของกิจการห้างหุ้นส่วน 
5. การจัดตั้งกิจการห้างหุ้นส่วน 
6. กฎหมายที่เก่ียวข้องกับกิจการห้างหุ้นส่วน 

จุดประสงค์การสอน รายการสอน 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจวิธีบัญชี
เกี่ยวกับทุนของห้างหุ้นส่วน  
2. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจส่วนในกําไร
ขาดทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน 
3. เพ่ือให้นักเรียนสามารถบันทึกรายการเปิดบัญชี 
4. เพ่ือให้นักเรียนสามารถคํานวณทุนของผู้เป็น
หุ้นส่วน 
5. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงกิจนิสัยและเจตคติที่ดี
ต่อการปฏิบัติงาน 

1. ประเภทและรูปแบบของการดําเนินธุรกิจ 
2. ความหมายและลักษณะของกิจการห้าง
หุ้นส่วน 
3. ประเภทของกิจการห้างหุ้นส่วน 
4. ข้อแตกต่างของกิจการห้างหุ้นส่วน 
5. การจัดตั้งกิจการห้างหุ้นส่วน 
6. กฎหมายที่เก่ียวข้องกับกิจการห้าง
หุ้นส่วน 
 

วิธีการสอน   
 จัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ :  รูปแบบบรรยาย และโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) 
    ทักษะ/พฤติกรรมที่มุ่งเน้น    :  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
     บทบาทนักเรียน : การแสวงหาข้อมูล ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์จากสถานการณ์ที่หลากหลาย และ
ร่วมกันทํางานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

สื่อการสอน               
 หนังสือเรียน / หนังสืออ่านประกอบ แบบทดสอบก่อน
เรียน ใบความรู้  ใบงานฝึกความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คําถามท้ายหน่วย แบบทดสอบหลังเรียน แบบประเมิน
คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แบบ
ประเมินการนําเสนองาน แบบประเมินพฤติกรรมกลุ่ม  สื่อ
การสอน  Power Point ชุ ดที่ 1  แล ะคอมพิ ว เตอร์  /
โปรเจคเตอร์   
 

หนังสืออ้างอิง   
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. 2543. พระราชบัญญัติการบัญชีพ.ศ. 2543 . กรุงเทพฯ : 

กระทรวงพาณิชย์.  
คณะวิชาการ THE JUSTICE GROUP. 2560. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พรรพ 

1-6 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่. กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร 
ธารี  หิรัญรัศมี. 2540. การบัญชีห้างหุ้นส่วน. กรุงเทพฯ : นําอักษรการพิมพ์. 
....................... . 2553. การบัญชีห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ธุรกิจการเงินและการลงทุนหอการค้าไทย,คณะกรรมการ. (2544). พระราชบัญญัติการ

บัญชี พ.ศ. 2543 ประกาศกรมทะเบียนการค้า ค าสั่ง กรมทะเบียน
การค้า มาตรฐานการบัญชี. กรุงเทพ: หอการค้าไทย.  

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมถ์. 2558. มาตรฐานรายงานทางการเงิน. (ออนไลน์) 
เข้าถึงได้จาก : http://www.fap.or.th/ สืบค้นวันที่ 18 มีนาคม 2558 

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ. 2559. ธุรกิจขายสินค้า. (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก : 
http://www.manager.co.th/  สืบค้นวันที่ 20 ธันวาคม 2559 
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การประเมิน   
 ด้านความรู้  ประเมินจากแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรยีน แบบทดสอบก่อนเรียน  แบบทดสอบหลัง
เรียน และการตอบข้อซักถามของครู  ด้านทักษะ  ประเมินจาก แบบฝึกปฏิบัติ ใบงานส่งเสรมิความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ แบบประเมินการนําเสนองาน ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะอันพึงประสงค์ ประเมินจาก
การสังเกตพฤติกรรม ตามแบบประเมินคณุธรรม จรยิธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และแบบประเมิน
พฤติกรรมกิจกรรมกลุ่ม 
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หน่วยที่ 1  
จํานวน  4   ชัว่โมง 

 

แผนการจัดการเรียนรู ้
 
รายวิชา  2201-2002  การบัญชีห้างหุ้นส่วน 
ชื่อหน่วย       ความรู้ทั่วไปและกฏหมายที่เกี่ยวกับกิจการธุรกิจห้างหุ้นส่วน  
เรื่อง     ความรู้ทั่วไปและกฏหมายที่เกี่ยวกับกิจการธุรกิจห้างหุ้นส่วน 
 
1. สาระส าคัญ 
 
 ในการดําเนินธุรกิจ  ผู้บริหารหรือผู้ดํ าเนินการย่อมต้องการสร้างความมั่นคงหรือ
ความก้าวหน้าให้กับธุรกิจของตน ดังนั้นจึงจําเป็นต้องมีการขยายกิจการในเรื่องการจัดหาทุนหรือ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ มาร่วมลงทุนในการดําเนินธุรกิจ จึงมีการจัดตั้ง
ธุรกิจประเภทห้างหุ้นส่วน   ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีผู้มาร่วมลงทุนเป็นเจ้าของมากกว่าหนึ่งคนร่วมลงหุ้น
กระทํากิจการด้วยกันโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแบ่งกําไรจากกิจการนั้น 
  ในการดําเนินธุรกิจห้างหุ้นส่วนสามารถดําเนินการจดทะเบียนได้ที่ สํานักงานพัฒนาธุรกิจ 
กรมทะเบียนการค้าในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในปัจจุบันมีระบบสารสนเทศช่วยให้การดําเนินงาน
สะดวก รวดเร็ว คือการยื่นจดทะเบียนทาง Internet  นอกจากนี้ผู้ประกอบการหรือผู้เป็นหุ้นส่วน
จําเป็นจะต้องรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อกิจการห้างหุ้นส่วนโดยตรง เช่น กฎหมาย
กําหนดให้ห้างหุ้นส่วนต้องมีผู้จัดทําบัญชีวันเริ่มจัดทําบัญชี ระยะเวลาในการลงบัญชีและบัญชี
ประเภทต่าง ๆ ที่ต้องจัดทํา   
 ในการดําเนินธุรกิจห้างหุ้นส่วนผู้ประกอบการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการจะต้องศึกษา
บทบัญญัติของกฎหมาย  ข้อกําหนด  ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับกิจการห้างหุ้นส่วน  ซึ่งมีผลกระทบต่อ
การดําเนินงาน  เช่น  พระราชบัญญัติการบัญชี  2543  กําหนดให้ห้างหุ้นส่วนต้องมีผู้จัดทําบัญชี  วัน
เริ่มจัดทําบัญชี  ระยะเวลาในการลงบัญชี  บัญชีประเภทต่างๆ ที่ต้องจัดทํา  เพ่ือถือเป็นหลักเกณฑ์
แนวทางปฏิบัติในการดําเนินงานของห้างหุ้นส่วนต่อไป 
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2. สมรรถนะประจ าหน่วย  
    แสดงความรู้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปและกฎหมายเกี่ยวกับกิจการธุรกิจห้างหุ้นส่วน 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 3.1 จุดประสงค์ทั่วไป 

1. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทและรูปแบบของการดําเนินธุรกิจได้ 
2. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและลักษณะของกิจการห้างหุ้นส่วน

ได้ 
3. เพ่ือให้สามารถจําแนกประเภทของกิจการห้างหุ้นส่วนได้ 
4. เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบข้อแตกต่างของกิจการห้างหุ้นส่วนได ้
5. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบอกขั้นตอนการจัดตั้งกิจการห้างหุ้นส่วนได้ 
6. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้องกับกิจการห้างหุ้นส่วนได้ 
7. เพ่ือให้มีกิจนิสัยและเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน 

 3.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. อธิบายประเภทและรูปแบบของการดําเนินธุรกิจได้ 
2. อธิบายความหมายและลักษณะของกิจการห้างหุ้นส่วนได้ 
3. จําแนกประเภทของกิจการห้างหุ้นส่วนได ้
4. เปรียบเทียบข้อแตกต่างของกิจการห้างหุ้นส่วนได้ 
5. บอกขั้นตอนการจัดตั้งกิจการห้างหุ้นส่วนได้ 
6. อธิบายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการห้างหุ้นส่วนได้ 
7. มีกิจนิสัยและเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน 

 
4. สาระการเรียนรู้ 

1. ประเภทและรูปแบบของการดําเนินธุรกิจ 
2. ความหมายและลักษณะของกิจการห้างหุ้นส่วน 
3. ประเภทของกิจการห้างหุ้นส่วน 
4. ข้อแตกต่างของกิจการห้างหุ้นส่วน 
5. การจัดตั้งกิจการห้างหุ้นส่วน 
6. กฎหมายที่เก่ียวข้องกับกิจการห้างหุ้นส่วน 

5.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
     สอนครั้งที่ 1   ชั่วโมงท่ี 1-4  จํานวนชั่วโมง   4 ชั่วโมง 
     จัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ :  รูปแบบบรรยาย และโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) 
     ทักษะ/พฤติกรรมที่มุ่งเน้น    :  การแสวงหาข้อมูล  ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์  และ
ความคิดสร้างสรรค์  
     บทบาทนักเรียน  การแสวงหาข้อมูล จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ   ฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์จากสถานการณ์ที่หลากหลาย และร่วมกันทํางานเป็นทีมกับสมาชิกในกลุ่ม 
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 5.1 ข้ันที่  1 การทบทวนความรู้เดิม 
  1)  ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ ภาพรวมของเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผลที่จะต้องดําเนินการ    
  2) นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนประจําหน่วย  จํานวน 20  ข้อ   เวลา 20  นาที 
  3) ครนูําเข้าสู่บทเรียนโดยตั้งประเด็นคําถามให้นักเรียนเล่าความรู้เดิม เกี่ยวกับ ความรู้
ทั่วไปและกฏหมายเกี่ยวกับกิจการห้างหุ้นส่วน 
  5.2 ขั้นที่ 2 การแสวงหาความรู้ใหม่ 
  1) ครูอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบความรู้เกี่ยวกับ  

(1) ประเภทและรูปแบบของการดําเนินธุรกิจ 
(2) ความหมายและลักษณะของกิจการห้างหุ้นส่วน 
(3) ประเภทของกิจการห้างหุ้นส่วน 
(4) ข้อแตกต่างของกิจการห้างหุ้นส่วน 
(5) การจัดตั้งกิจการห้างหุ้นส่วน 
(6) กฎหมายที่เก่ียวข้องกับกิจการห้างหุ้นส่วน 

  2) ครูแนะนําให้นักเรียนศึกษาข้อมูล เกี่ยวกับประเภทของกิจการห้างหุ้นส่วน ใน
อินเตอร์เน็ต  
 5.3 ขั้นที่ 3 การท าความเข้าใจความรู้ใหม่และเชื่อมโยงกับความรู้เดิม          
   1) นักเรียนนําความรู้ที่ เคยเรียนมาแล้ว มาทําความเข้าใจกับ ความรู้ทั่วไปและ
กฏหมายเกี่ยวกับกิจการห้างหุ้นส่วน   
  2) ครูให้นักเรียนสรุปข้อแตกต่างของ ความรู้ทั่วไปและกฏหมายเกี่ยวกับกิจการห้าง
หุ้นส่วนจากที่เคยเรียนมากับ ความรู้ทั่วไปและกฏหมายเกี่ยวกับกิจการห้างหุ้นส่วน  ที่ได้ฟังครูอธิบาย
และค้นหาความรู้จากอินเตอร์เน็ต 
 5.4 ขั้นที่ 4 การแลกเปลี่ยนความรู้กับกลุ่ม 
  1) แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน แบบคละ(เก่ง กลาง อ่อน)   นักเรียนแต่
ละกลุ่มทําใบงานฝึกความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ที่ 1 เรื่อง ความรู้ทั่วไปและกฏหมายเกี่ยวกับ
กิจการห้างหุ้นส่วน 
  2) นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดในการวิเคราะห์และสรุปหาคําตอบที่ถูกต้อง
สมบูรณ์ที่สุดก่อนนําเสนอหน้าชั้น  
  3) ครูสังเกตกระบวนการทํางานกลุ่ม สังเกตพฤติกรรม และประเมินตามแบบประเมิน
พฤติกรรมกลุ่ม 
  4)  นักเรียนที่เป็นตัวแทนกลุ่มนําเสนอผลงานของใบงานฝึกความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ที่ 1 เรื่องความรู้ทั่วไปและกฏหมายเกี่ยวกับกิจการห้างหุ้นส่วน.หน้าชั้นเรียน พร้อมสรุป
ปัญหาที่พบและวิธีการแก้ปัญหา   
  5)  ครูสังเกตการนําเสนองานและประเมินตามแบบประเมินการนําเสนองาน  
 5.5 ขั้นที่ 5 การสรุปและจัดระเบียบความรู้ 
  1)  นักเรียนตอบคําถามท้ายหน่วยในสมุด 
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  2)  ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยเพ่ือสรุปเนื้อหาของหน่วยการเรียน หน่วยที่ 1 ความรู้
ทั่วไปและกฎหมายเกี่ยวกับกิจการห้างหุ้นส่วน   
 5.6 ขั้นที่ 6 การปฏิบัติและ/หรือการแสดงผลงาน 
  1) มอบหมายให้นักเรียนฝึกปฏิบัติงานตามแบบฝึกปฏิบัติประจําหน่วยการเรียนรู้  
  2) ครูและนักเรียน ช่วยกันเฉลยแบบฝึกปฏิบัติ      
 5.7 ขั้นที่ 7 การประยุกต์ใช้ความรู้ 
  1) นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนประจําหน่วย  จํานวน 20 ข้อ  เวลา 20 นาที 
  2) ครเูฉลยแบบทดสอบหลังเรียนประจําหน่วย  ให้นักเรียนบันทึกคะแนน  
  3) ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียนแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และบันทึกคะแนน 
  
6. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

 6.1 ส่ือ 
  1) สื่อสิ่งพิมพ์ 
   (1) หนังสือเรียน / หนังสืออ่านประกอบ 
   (2) แบบทดสอบก่อนเรียน/ เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
   (3) ใบความรู้  
   (4) ใบงานฝึกความสามารถในการคิดวิเคราะห์/ แบบประเมินผลงาน 
   (5) คําถามท้ายหน่วย/เฉลยคําถามท้ายหน่วย 
   6) แบบทดสอบหลังเรียน/ เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
   (7) แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์     
  2) สื่อโสตทัศน์  
   (1) Power Point 
   (2) คอมพิวเตอร์ /โปรเจคเตอร์ 
 6.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) ในสถานศึกษา 
   (1) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   
   (1) ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุดของวิทยาลัย   
  2) นอกสถานศึกษา 
   (1) รุ่นพี่ ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ที่มีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหา 
   (2) ผู้เชี่ยวชาญในสถานประกอบการ 
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7. หลักฐานการเรียนรู้ 
 7.1  หลักฐานความรู้ 
  1) ผลคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน 
  2) ผลคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน 
  3) ผลคะแนนคําถามท้ายหน่วย  
  4) ผลคะแนนใบงานฝึกความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
  5) ผลคะแนนการประเมินแบบฝึกปฏิบัติ 
  6) ผลคะแนนการประเมินการนําเสนองาน 
  7) ผลคะแนนการประเมินพฤติกรรมกลุ่ม 
  8) ผลคะแนนการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 7.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน 
  1) กระดาษคําตอบของแบบทดสอบก่อนเรียน 
  2) กระดาษคําตอบของแบบทดสอบหลังเรียน 
  3) กระดาษคําตอบของคําถามท้ายหน่วย  
  4) ผลงานใบงานฝึกความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
  5) ผลงานแบบฝึกปฏิบัติ 
  6) ผลงานแบบประเมินการนําเสนองาน 
  7) ผลงานแบบประเมินพฤติกรรมกลุ่ม 
  8) ผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
8. วัดและประเมินผล 
 8.1 ด้านความรู้ 
  1) วิธีการประเมิน (1) ตรวจงาน 
      (2) ทดสอบ 
      (3) ถาม-ตอบ 
  2) เครื่องประเมิน (1) แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียน 
      (2) แบบทดสอบก่อนเรียน 
      (3) แบบทดสอบหลังเรียน 
      (4) ข้อซักถามของครู 
  3) เกณฑ์การประเมิน  การทดสอบ คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป ถือว่าผ่านการประเมิน     
 8.2 ด้านทักษะ 
  1) วิธีการประเมิน (1) ตรวจผลงาน 
      (2) ทดสอบ 
      (3) การนําเสนองาน 
  2) เครื่องประเมิน (1) แบบฝึกฝึกปฏิบัติ 
      (2) ใบงานส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
      (3) เกณฑ์การประเมินตามสภาพจริง  
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      (4) แบบประเมินการนําเสนองาน  
  3) เกณฑ์การประเมิน การประเมินผลงาน คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป ถือว่าผ่าน 
การประเมิน     
 8.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1) วิธีการประเมิน  สังเกตพฤติกรรม 
  2) เครื่องประเมิน แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   3) เกณฑ์การประเมิน ประเมินตามตัวชี้วัด ตามระดับคุณภาพ ดังต่อไปนี้ 
      ระดับคุณภาพ  5  หมายถึง  ระดับดีเยี่ยม 
      ระดับคุณภาพ  4  หมายถึง  ระดับดี 
      ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดับพอใช้ 
      ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง  ระดับต้องปรับปรุง 
      ระดับคุณภาพ  1  หมายถึง  ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
9. กิจกรรมเสนอแนะ 
 9.1 ให้นักเรียนจัดกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม โดยนักเรียนจัดกลุ่มเองตามความสมัครใจ นักเรียน  
แต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้าและเลขานุการกลุ่ม ตัวแทนจับสลากเลือกกิจกรรมตามหัวข้อ ดังนี้ 
  กิจกรรม  ศึกษาและสืบค้นข้อมูล  การจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 
  กิจกรรม  ศึกษาและสืบค้นข้อมูล  ผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทจํากัดความรับผิดชอบ และ 
ไม่จํากัดความรับผิดชอบ 
  กิจกรรม  ศึกษาและสืบค้นข้อมูล  ข้อแตกต่างของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและห้าง
หุ้นส่วนไม่จดทะเบียน  
  กิจกรรม  ศึกษาและสืบค้นข้อมูล  ข่าวสารเกี่ยวกับกิจการห้างหุ้นส่วนในปัจจุบัน  
  กิจกรรม  ศึกษาและสืบค้นข้อมูล  ข้อแตกต่างระหว่างกิจการห้างหุ้นส่วนและบริษัท 
 9.2  นักเรียนแต่ละกลุ่มประชุมคณะทํางาน แบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ นักเรียนทุก
กลุ่มร่วมกันระดมสมอง ศึกษาเนื้อหาตามที่ได้รับมอบหมายและค้นคว้าเพ่ิมเติม หาตัวแทนกลุ่ม
นําเสนอกิจกรรมหน้าชั้นเรียน โดยใช้เวลากลุ่มละไม่เกิน 5 นาที  
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เอกสารส าหรับนักเรียน 

ชุดการสอนที่ 1 
เรื่อง ความรู้ทั่วไปและกฎหมายเกี่ยวกับกิจการธุรกิจห้างหุ้นส่วน 

วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน (2201-2002) 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช  2556 
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ค าแนะน าส าหรับนกัเรียน 
 วิชา การบัญชีห้างหุ้นส่วน (2001-2002)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
ชุดการสอนที่ 1  เร่ือง ความรู้ทั่วไปและกฎหมายเกี่ยวกบักิจการธุรกิจห้างหุ้นส่วน 
 
 ค ำแนะน ำส ำหรับนักเรียนในกำรใช้ชุดกำรสอนที่  1 เรื่องความรู้ทั่วไปและกฎหมายเกี่ยวกับ
กิจการธุรกิจห้างหุ้นส่วน   นักเรียนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ  ก่อนกำรใช้ชุดกำรสอนนักเรียนควร
อ่ำนค ำแนะน ำต่อไปนี้ อย่ำงละเอียดและปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัดเพ่ือเป็นกำรเรียนรู้ของนักเรียนมี
ประสิทธิภำพ บังเกิดผลตำมจุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 1. ให้นักเรียนอ่ำนค ำชี้แจงให้เข้ำใจก่อนลงมือปฏิบัติ ถ้ำไม่เข้ำใจให้สอบถำมจำกครูผู้สอน 
 2. ให้นักเรียนท ำแบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือเป็นกำรทดสอบควำมรู้พ้ืนฐำนเดิมของตนเอง 
โดยมีเกณฑ์กำรประเมิน คือ คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป ถือว่าผ่านการประเมิน     
 3. ให้นักเรียนศึกษำเนื้อหำชุดกำรสอนที่  1 เรื่องความรู้ทั่วไปและกฎหมายเกี่ยวกับกิจการ
ธุรกิจห้างหุ้นส่วน จำกใบควำมรู้ให้ละเอียดเสียก่อนแล้ว 
 4.  ให้นักเรียน ศึกษำเพ่ิมเติมหรือทบทวนเนื้อหำจำกบทเรียนพำวเวอร์พอยต์ ชุดที่ 1 เรื่อง
ความรู้ทั่วไปและกฎหมายเกี่ยวกับกิจการธุรกิจห้างหุ้นส่วน   
 5.  ท ำใบงำนฝึกควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ และได้รับกำรประเมินผลงำนจำกครู และ
ร่วมกันเฉลยค ำตอบใบงำนฝึกควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์กับเพ่ือนร่วมชั้นและครู   มีเกณฑ์กำร
ประเมิน คือ คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป ถือว่าผ่านการประเมิน     
 6.  ท ำค ำถำมท้ำยหน่วยและร่วมกันเฉลยค ำตอบค ำถำมท้ำยหน่วยกับเพ่ือนร่วมชั้นและครู  มี
เกณฑ์กำรประเมิน คือ คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป ถือว่าผ่านการประเมิน     
 7.  ท ำแบบฝึกปฏิบัติ และได้รับกำรประเมินผลงำนจำกครู และร่วมกันเฉลยค ำตอบแบบฝึก
ปฏิบัติกับเพ่ือนร่วมชั้นและครู มีเกณฑ์กำรประเมิน คือ คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป ถือว่าผ่านการ
ประเมิน     
 8.  ท ำกิจกรรมเสนอแนะประจ ำหน่วย ตำมที่ครูมอบหมำย และได้รับกำรประเมินพฤติกรรม
จากครู ตามแบบประเมินการนําเสนองาน แบบประเมินพฤติกรรมกลุ่ม และแบบประเมินคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากครู มีเกณฑ์การประเมิน คือ คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป 
ถือว่าผ่านการประเมิน     
 9.  หากนักเรียนไม่ผ่านการประเมินในเรื่องใด  นักเรียนจะต้องเรียนซ่อมเสริม และขอ
คําแนะนําจากครูและรับชุดการสอนที่  1 เรื่องความรู้ทั่วไปและกฎหมายเกี่ยวกับกิจการธุรกิจห้าง
หุ้นส่วน   กลับไปศึกษาต่อและทบทวนเนื้อหาที่บ้าน เมื่อศึกษาและทําความเข้าใจดีแล้วให้กลับมาทํา
ใบงานฝึกความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คําถามท้ายหน่วย และแบบฝึกปฏิบัติอีกครั้งจนกว่าจะ
ผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนด 
 10. ให้นักเรียนท ำแบบทดสอบหลังเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  เพ่ือ
เป็นกำรทดสอบควำมรู้พื้นฐำนเดิมของตนเอง โดยมีเกณฑ์กำรประเมิน คือ คือ คะแนนร้อยละ 80 ขึ้น
ไป ถือว่าผ่านการประเมิน  และใช้เรียนชุดการสอนถัดไป  หำกไม่ผ่ำนกำรประเมินให้เรียนใน 
ชุดกำรสอนที ่1 เรื่องความรู้ทั่วไปและกฎหมายเกี่ยวกับกิจการธุรกิจห้างหุ้นส่วน อีกครั้ง  
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แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
  

วิชา การบัญชีห้างหุ้นส่วน (2001-2002)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
 ชุดการสอนที่  1  เร่ือง  ความรู้ทั่วไปและกฏหมายเกี่ยวกับกิจการห้างหุ้นส่วน 

 
เลือกคําตอบที่ถูกแล้วเขียนลงในช่องเขียนคําตอบ 
1. ธุรกิจห้างหุ้นส่วนแบ่งได้เป็นกี่ประเภท  ตามข้อใด 
 ก. 2  ประเภทห้างหุ้นส่วนสามัญ  ห้างหุ้นส่วนจํากัด 
 ข. 2  ประเภทห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  ห้างหุ้นส่วนไม่จดทะเบียน 
 ค. 3  ประเภทห้างหุ้นส่วนสามัญ  ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน 
 ง. 3  ประเภทห้างหุ้นส่วนสามัญ  ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน 
2. กิจการที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปตกลงกระทํากิจกรรมร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแบ่งกําไร

ขาดทุน หมายถึงกิจการในข้อใด 
  ก.  กิจการร่วมค้า                    
 ข.  กิจการห้างหุ้นส่วน  
 ค.  บริษัทจํากัด                       
 ง.  กิจการสมาคมและสโมสร 
3. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของกิจการห้างหุ้นส่วน 
  ก. ร่วมลงทุนทํากิจกรรมร่วมกัน                       
 ข.   มีวัตถุประสงค์แบ่งกําไรขากการประกอบกิจการ 
  ค. มีสัญญาตกลงจัดตั้งห้างหุ้นส่วนด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร                 
 ง. ผู้เป็นหุ้นส่วนต่างลงทุนไม่เกินจํานวนเงินที่ตนถืออยู่ 
4. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติกิจการห้างหุ้นส่วนเป็น 2  ประเภท คือข้อใด 
  ก. ห้างหุ้นส่วนสามัญและห้างหุ้นส่วนจํากัด                      
  ข. ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและห้างหุ้นส่วนไม่จดทะเบียน 
  ค. ห้างหุ้นส่วนสามัญและห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 
  ง. ห้างหุ้นส่วนจํากัดและห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 
5.  ข้อใดคือเงินทุนที่หุ้นส่วนจําพวกจ ากัดความรับผิดชอบ สามารถนํามาลงทุนได ้
 ก. เงินสด                           
 ข.   เงินสดและสินทรัพย์อื่น 
 ค. สินทรัพย์                          
 ง.   เงินสด  สินทรัพย์อ่ืนและแรงงาน 
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6. ข้อใดคือเงินทุนที่หุ้นส่วนจําพวกไม่จ ากัดความรับผิดชอบสามารถนํามาลงทุนได้ 
 ก. เงินสด                               
 ข. เงินสดและสินทรัพย์อื่น 
 ค. สินทรัพย์                            
 ง. เงินสด สินทรัพย์อื่นและแรงงาน 
7. ธุรกิจห้างหุ้นส่วนได้แก่ข้อใด 
 ก. นายบีม ตั้งร้านค้าขายปลีกย่านดอนเมืองชื่อ “บีมบริการ”  และมีนายเต๋า  เป็นผู้ส่งสินค้าให้

นายบีม ย่านดอนเมือง 
 ข. นายแดงลงทุนกับนายดําคนละ 10,000 บาท เพ่ือซื้อทุเรียนขายในหน้าทุเรียน เมื่อหมดหน้า

ทุเรียนแล้วก็เลิกโดยแบ่งกําไรกัน 
 ค. นาย ก. และญาติอีก 7 คน รวมทุนกันทําธุรกิจขนส่งสินค้าจากดอนเมืองไปบางนา ตั้งชื่อ

ธุรกิจว่า “ห้างหุ้นส่วน ก.รวมญาติ” 
 ง.  นายขาวและนายเขียวนําเงินสดมาลงทุนคนละ 5 ,000 บาท เพ่ือซื้อยาอีมาขาย  และตกลง

แบ่งกําไรขาดทุนเท่ากัน 
8. ห้างหุ้นส่วนสามัญมีลักษณะตามข้อใด 
 ก. จดทะเบียนหรือไม่จดก็ได้  
 ข. มีหุ้นส่วนสองจําพวก       
 ค. กฎหมายบังคับให้จดทะเบียน 
  ง. เงินลงทุนได้แก่สินทรัพย์อื่น 
9. ถ้าหุ้นส่วนมิได้ตกลงเรื่องการแบ่งกําไรขาดทุนไว้ กฎหมายให้ปฏิบัติตามข้อใด 
 ก. แบ่งเท่ากัน                        
 ข. คิดดอกเบี้ยทุน 
 ค. แบ่งตามข้อตกลง         
 ง. แบ่งตามอัตราส่วนทุน 
10. ห้างหุ้นส่วนจํากัด   มีลักษณะตามข้อใด 
 ก. จดทะเบียนหรือไม่จดก็ได้     
 ข. มีหุ้นส่วนสองจําพวก 
 ค. กฎหมายบังคับให้จดทะเบียน  
 ง. เงินลงทุนได้แก่สินทรัพย์อื่น 
11. ห้างหุ้นส่วนสามัญแตกต่างจากห้างหุ้นส่วนจํากัดอย่างไร 
 ก. ห้างหุ้นส่วนสามัญแบ่งกําไรเท่ากัน ห้างหุ้นส่วนจํากัดแบ่งกําไรตามอันตราส่วนทุน                   
 ข. ห้างหุ้นส่วนสามัญมีผู้เป็นหุ้นส่วนจําพวกเดียว ห้างหุ้นส่วนจํากัดมีผู้เป็นหุ้นส่วน 2  จําพวก 
 ค. ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จํากัดความรับผิดชอบ ห้างหุ้นส่วนจํากัด จํากัดความรับผิดชอบของ   

    หุ้นส่วนตามจํานวนเงินที่ลงไป 
 ง. ห้างหุ้นส่วนสามัญต้องจดทะเบียน  ห้างหุ้นส่วนจํากัดไม่ต้องจดทะเบียน 
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12. ห้างหุ้นส่วนสามัญมิได้จดทะเบียนกําหนดให้ใครเป็นผู้จัดทําบัญชี 
 ก. หุ้นส่วนผู้จัดการ          
 ข. ผู้จัดการสาขา 
 ค. ผู้จัดการ               
 ง. หุ้นส่วนคนใดก็ได้ 
13. ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ให้เขียนคํานําหน้าว่าอย่างไร 
 ก. ห้างหุ้นส่วนสามัญ สามสหายนิติบุคคล   
 ข. ห้างหุ้นส่วนสามสหาย 
 ค. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลสามสหาย     
 ง. ห้างหุ้นส่วนสามัญสามสหายจํากัด 
14. ห้างหุ้นส่วนประเภทใดที่ต้องจัดทําบัญชีและปิดบัญชีปีละครั้ง 
 ก. ห้างหุ้นส่วนสามัญ  
 ข. ห้างหุ้นส่วนสามัญและห้างหุ้นส่วนจํากัด 
 ค. ห้างหุ้นส่วนจํากัด  
 ง. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจํากัด 
15. ข้อใดถูกต้อง  
 ก. กฎหมายกําหนดให้ห้างหุ้นส่วนจํากัดต้องมีหุ้นส่วนที่ไม่จํากัดความรับผิดชอบอย่างน้อย  2 คน 
 ข. หุ้นส่วนประเภทจํากัดความรับผิดชอบของห้างหุ้นส่วนจํากัดทํานิติกรรมแทนห้างหุ้นส่วนได้ 
 ค. หุ้นส่วนประเภทจํากัดความรับผิดชอบของห้างหุ้นส่วนจํากัดลงทุนด้วยแรงงานไม่ได้ 
 ง. ห้างหุ้นส่วนจํากัดจะจดทะเบียนหรือไม่ก็ได้ 
16. ข้อใดหมายถึง หุ้นส่วนประเภท  ไม่จ ากัดความรับผิดชอบ 
 ก. นําแรงงานมาลงทุนไม่ได้ 
 ข. เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการไม่ได้ 
 ค. เมื่อผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดตายหรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถไม่ต้องเลิกกิจการ 
 ง. ดําเนินกิจการที่แข่งขันกับห้างหุ้นส่วนไม่ได้ 
17. ห้างหุ้นส่วน 3 อนงค์ เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญมีผู้เป็นหุ้นส่วน  3  คน  คือ สมศรี , ฤดี  และ ชบา  
ผู้เป็นหุ้นส่วนได้ตกลงแต่งตั้งให้สมศรีเป็นผู้จัดการห้างหุ้นส่วน  สมศรีได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ระมัดระวังและดําเนินการค้าขายตามปกติ  ต่อมาห้างหุ้นส่วนเกิดหนี้สินจากการดําเนินงานค้าขายนั้น
จํานวน  200,000 บาท  ผู้ที่ต้องรับผิดชอบหนี้สินของห้างหุ้นส่วนคือข้อใด 
 ก. สมศรี 
 ข. ฤด ี
 ค. ชบา 
 ง. ผู้เป็นหุ้นส่วนทั้ง  3  คน 
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18. ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีของห้างหุ้นนิติบุคคล หมายถึงข้อใด 
 ก. กรรมการผู้จัดการ 
 ข. หุ้นส่วนผู้จัดการ 
 ค. สมุห์บัญชี 
 ง. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 
19.  กฎหมายกําหนดให้ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เริ่มทําบัญชีเมื่อใด 
 ก. วันที่ได้รับการจดทะเบียนนิติบุคคล 
 ข. วันที่เริ่มก่อตั้งกิจการห้างหุ่นส่วน 
 ค. วันที่ตกลงทําสัญญาจัดตั้งห้างหุ่นส่วน 
 ง. วันที่เริ่มประกอบธุรกิจทางการค้า 
20. ตามบทบัญญัติทางกฎหมายงบการเงินของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล  หมายถึงข้อใด 
 ก. งบกําไรขาดทุน  งบแสดงฐานะการเงิน 
 ข. งบกําไรขาดทุน  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกําไรสะสม 
 ค. งบกําไรขาดทุน  งบแสดงฐานะการเงิน  งบทดลอง  
 ง. งบกําไรขาดทุน  งบแสดงฐานะการเงิน  หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
  

วิชา การบัญชีห้างหุ้นส่วน (2001-2002)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
 ชุดการสอนที่  1  เร่ือง  ความรู้ทั่วไปและกฏหมายเกี่ยวกับกิจการห้างหุ้นส่วน 

 
1. ธุรกิจห้างหุ้นส่วนแบ่งได้เป็นกี่ประเภท  ตามข้อใด 
 ตอบ  ง. 3  ประเภทห้างหุ้นส่วนสามัญ  ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน 
2. กิจการที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปตกลงกระทํากิจกรรมร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแบ่งกําไร

ขาดทุน หมายถึงกิจการในข้อใด 
 ตอบ  ข.  กิจการห้างหุ้นส่วน  
3. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของกิจการห้างหุ้นส่วน 
 ตอบ  ค. มีสัญญาตกลงจัดตั้งห้างหุ้นส่วนด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร                 
4. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติกิจการห้างหุ้นส่วนเป็น 2  ประเภท คือข้อใด 
 ตอบ  ข. ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและห้างหุ้นส่วนไม่จดทะเบียน 
5. ข้อใดคือเงินทุนที่หุ้นส่วนจําพวกจ ากัดความรับผิดชอบ สามารถนํามาลงทุนได ้
 ตอบ  ข. เงินสดและสินทรัพย์อื่น 
6. ข้อใดคือเงินทุนที่หุ้นส่วนจําพวกไม่จ ากัดความรับผิดชอบสามารถนํามาลงทุนได้ 
 ตอบ  ง. เงินสด สินทรัพย์อื่นและแรงงาน 
7. ธุรกิจห้างหุ้นส่วนได้แก่ข้อใด 
 ตอบ  ข. นายแดงลงทุนกับนายดําคนละ 10,000 บาท เพ่ือซื้อทุเรียนขายในหน้าทุเรียน เมื่อ
หมดหน้าทุเรียนแล้วก็เลิกโดยแบ่งกําไรกัน 
8. ห้างหุ้นส่วนสามัญมีลักษณะตามข้อใด 
 ตอบ  ก. จดทะเบียนหรือไม่จดก็ได้  
9. ถ้าหุ้นส่วนมิได้ตกลงเรื่องการแบ่งกําไรขาดทุนไว้ กฎหมายให้ปฏิบัติตามข้อใด 
 ตอบ  ง. แบ่งตามอัตราส่วนทุน 
10. ห้างหุ้นส่วนจํากัด   มีลักษณะตามข้อใด 
 ตอบ  ค. กฎหมายบังคับให้จดทะเบียน  
11. ห้างหุ้นส่วนสามัญแตกต่างจากห้างหุ้นส่วนจํากัดอย่างไร 
 ตอบ  ข. ห้างหุ้นส่วนสามัญมีผู้เป็นหุ้นส่วนจําพวกเดียว ห้างหุ้นส่วนจํากัดมีผู้เป็นหุ้นส่วน 2  

จําพวก 
12. ห้างหุ้นส่วนสามัญมิได้จดทะเบียนกําหนดให้ใครเป็นผู้จัดทําบัญชี 
 ตอบ  ก. หุ้นส่วนผู้จัดการ   
13. ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ให้เขียนคํานําหน้าว่าอย่างไร 
 ตอบ  ค. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลสามสหาย     
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14. ห้างหุ้นส่วนประเภทใดที่ต้องจัดทําบัญชีและปิดบัญชีปีละครั้ง 
 ตอบ  ง. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจํากัด 
15. ข้อใดถูกต้อง 
 ตอบ  ค. หุ้นส่วนประเภทจํากัดความรับผิดชอบของห้างหุ้นส่วนจํากัดลงทุนด้วยแรงงานไม่ได้ 
16. ข้อใดหมายถึง หุ้นส่วนประเภท  ไม่จ ากัดความรับผิดชอบ 
 ตอบ  ง. ดําเนินกิจการที่แข่งขันกับห้างหุ้นส่วนไม่ได้ 
17. ห้างหุ้นส่วน 3 อนงค์ เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญมีผู้เป็นหุ้นส่วน  3  คน  คือ สมศรี , ฤดี  และ ชบา  

ผู้เป็นหุ้นส่วนได้ตกลงแต่งตั้งให้สมศรีเป็นผู้จัดการห้างหุ้นส่วน  สมศรีได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ระมัดระวังและดําเนินการค้าขายตามปกติ  ต่อมาห้างหุ้นส่วนเกิดหนี้สินจากการดําเนินงาน
ค้าขายนั้นจํานวน  200,000 บาท  ผู้ที่ต้องรับผิดชอบหนี้สินของห้างหุ้นส่วนคือข้อใด 

 ตอบ  ง. ผู้เป็นหุ้นส่วนทั้ง  3  คน 
18. ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีของห้างหุ้นนิติบุคคล หมายถึงข้อใด 
 ตอบ  ข. หุ้นส่วนผู้จัดการ 
19.  กฎหมายกําหนดให้ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เริ่มทําบัญชีเมื่อใด 
 ตอบ  ง. วันที่เริ่มประกอบธุรกิจทางการค้า 
20. ตามบทบัญญัติทางกฎหมายงบการเงินของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล  หมายถึงข้อใด 
 ตอบ  ง. งบกําไรขาดทุน  งบแสดงฐานะการเงิน  หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
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ใบความรู้ 
  

วิชา การบัญชีห้างหุ้นส่วน (2001-2002)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
 ชุดการสอนที่  1       เร่ือง  ความรู้ทั่วไปและกฏหมายเกี่ยวกับกิจการห้างหุ้นส่วน 
 
1. ประเภทและรูปแบบของการด าเนินธุรกิจ 
 
 วิธีการดําเนินชีวิตของคนในปัจจุบันจะต้องเชื่อมโยงเกี่ยวพันกับธุรกิจต่างๆ หลายรูปแบบ
ซึ่งตอบสนองความต้องการหรือสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค  โดยสามารถจําแนกประเภทและ
รูปแบบของธุรกิจได้  ดังนี้ 
 1.1 ประเภทของการด าเนินธุรกิจ (Type of Business) 
  การลงทุนทําธุรกิจแต่ละประเภท  ผู้ลงทุนจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เพ่ือใช้
ประกอบการตัดสินใจ  โดยธุรกิจต่างๆ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
  1) ธุรกิจขายสินค้า  เป็นกิจการที่จําหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้า  โดยมีรายได้จากการขาย
สินค้า  ธุรกิจจําหน่ายสินค้าแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ  คือ 
   (1) ธุรกิจพาณิชยกรรม (Merchandising Business)  เป็นกิจการซื้อมาขายไป
จะดําเนินการโดย  ซื้อสินค้าสําเร็จรูปมาแล้วจําหน่ายต่อให้ลูกค้า  ดังนั้นรายได้หลักของธุรกิจประเภท
นี้จึงมาจากการขายสินค้า  เช่น  ร้านขายของชํา  ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า  ร้านขายหนังสือ  ร้ายขาย
อะไหล่รถยนต์  ตัวแทนจําหน่ายเครื่องสําอาง  ห้างสรรพสินค้า  เป็นต้น   
   (2) ธุรกิจอุตสาหกรรม (Manufacturing Business)  เป็นธุรกิจที่มีการผลิตสินค้า
สําเร็จรูปออกมาจําหน่ายเอง  โดยมีกระบวนการผลิตจากวัตถุดิบและแปรสภาพเป็นสินค้าสําเร็จรูป  
เช่น  โรงงานผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูป  โรงงานผลิตรองเท้า  โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์  โรงงานผลิตผลไม้
กระป๋อง เป็นต้น 
 

  
 

รูปที่  1.1  ธุรกิจขายสินค้า 
ที่มา  : www.manager.co.th 
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  2) ธุรกิจบริการ (Service Business)  เป็นกิจการที่มีลักษณะขายบริการให้ลูกค้า
โดยได้รับผลตอบแทนในรูปของค่าบริการ  เช่น  ร้านเสริมสวย  ล้างอัดฉีดรถ  โรงแรม  สถาบัน
การเงิน  สํานักงานรับทําบัญชี  สํานักงานทนายความ  กิจการรักษาความปลอดภัย  สถานีบริการ
น้ํามัน ร้านซ่อมเครื่องยนต์รถยนต์ เป็นต้น    

 

   
 

รูปที่  1.2  ธุรกิจบริการ 
ที่มา  : จิราภร  อเนกศุภพล 

 
 1.2  รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ 
  การดําเนินธุรกิจขายสินค้าและธุรกิจบริการ แบ่งการรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจได้เป็น  3  
รูปแบบ คือ 
  1)  รูปแบบเจ้าของคนเดียว (Single Proprietorship) เป็นธุรกิจที่มีการจัดตั้ง
โดยมีผู้ลงทุนหรือเจ้าของเพียงบุคคลคนเดียว การดําเนินของกิจการอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ
บุคคลเพียงคนเดียว จึงเรียกกิจการที่มีการจัดตั้ งแบบนี้ว่า“กิจการเจ้าของคนเดียว (Single 
Proprietorship)”การจัดตั้งกิจการเป็นไปอย่างง่าย ไม่ซับซ้อน และส่วนใหญ่เป็นกิจการมีขนาดเล็ก 
ได้แก่ ร้านค้าขายปลีก กิจการให้บริการขนาดเล็กซึ่งเจ้าของกิจการจะเป็นผู้ดําเนินงานต่าง ๆ ของ
กิจการเองเกือบทั้งหมดและเมื่อมีผลกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานเกิดขึ้นนั้น เจ้าของจะเป็น
ผู้รับกําไรหรือขาดทุนทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวในทางกฎหมายกิจการเจ้าของคนเดียวถือว่า เป็นบุคคล
ธรรมดาไม่ได้เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผู้เป็นเจ้าของ 
 

   
 

รูปที่  1.3  รูปแบบกิจการเจ้าของคนเดียว 
ที่มา  :  จิราภร  อเนกศุภพล  
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 2) รูปแบบห้างหุ้นส่วน (Partnership)  ห้างหุ้นส่วนเป็นกิจการที่มีการจัดตั้งโดย
บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมกันลงทุนโดยทําสัญญาตกลงร่วมกันดําเนินกิจการเป็นหุ้นส่วนกัน เพ่ือ
หวังผลกําไรจากกิจการที่ทําร่วมกัน ซึ่งโดยทั่วไปห้างหุ้นส่วนจะมีขนาดใหญ่กว่ากิจการเจ้าของคน
เดียวและสิทธิส่วนได้เสียของหุ้นส่วนทุกคนในกิจการจะเรียกว่า “ส่วนของผู้ เป็นหุ้นส่วน”ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แบ่งห้างหุ้นส่วนออกเป็น 2 ประเภท คือ   
 (1). ห้างหุ้นส่วนสามัญ (Ordinary Partnership) คือ ห้างหุ้นส่วนที่มีหุ้นส่วน
ประเภทเดียว โดยหุ้นส่วนทุกคนต้องร่วมกันรับผิดในหนี้สินของห้างหุ้นส่วน(กิจการ) โดยไม่จํากัด
จํานวนเรียกว่า หุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิด ห้างหุ้นสามัญสามารถจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็
ได้ ดังนั้นจึงสามารถแยกห้างหุ้นสามัญเป็น 2 ประเภทย่อย คือ  
    (1.1) ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน  หมายถึง  ห้างหุ้นส่วนที่ผู้เป็นหุ้นส่วน
ทุกคนร่วมกันรับผิดชอบในหนี้สินทั้งปวงของกิจการโดยไม่มีขอบเขตจํากัด  ผู้รับผิดชอบในการดําเนิน
กิจการห้างหุ้นส่วนสามัญ  เรียกว่า   หุ้นส่วนผู้จัดการ   ห้างหุ้นส่วนสามัญจะต้องมีป้ายชื่อและสถาน
ที่ตั้งประกอบกิจการ  เช่น  ห้างหุ้นส่วนสามสหาย  ห้างหุ้นส่วนสามัญสามสหาย 
    (1.2) ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล  หมายถึง  ห้างหุ้นส่วนที่ต้องจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท  โดยห้างหุ้นส่วนมี
สิทธิถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและสิทธิต่างๆ และใช้คําว่า ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ไว้หน้าชื่อ  เช่น  
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลสามสหาย  มีผู้ดําเนินกิจการที่เรียกว่า  หุ้นส่วนผู้จัดการ   
 

    
 

รูปที่  1.4  กิจการห้างหุ้นส่วนสามัญ 
ที่มา  http://www.law.cmu.ac.th 

 
  (2) ห้างหุ้นส่วนจํากัด (Limited Partnership)  หมายถึง  ห้างหุ้นส่วนที่ต้องจด
ทะเบียนก่อตั้งเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจํากัด  ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่า
ด้วยหุ้นส่วนและบริษัท  ห้างหุ้นส่วนจํากัดจําแนกความรับผิดชอบของผู้เป็นหุ้นส่วนได้  2 ประเภทคือ 
    (2.1) หุ้นส่วนประเภทที่จํากัดความรับผิดชอบในหนี้สินของห้าง  คือ  ผู้เป็น
หุ้นส่วนรับผิดชอบในหนี้สินไม่เกินจํานวนทุนที่ตนรับลงทุน  เช่น  สัญญาว่าลงเงินเข้าหุ้น  500,000  
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บาท  ผู้เป็นหุ้นส่วนคนนั้นจะรับผิดชอบต่อหนี้สินของห้างในวงเงิน 500,000 เท่านั้น  กฎหมายได้ห้าม
มิให้ผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทจํากัดความรับผิดชอบเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ  
    (2.2) หุ้นส่วนประเภทที่ไม่จํากัดความรับผิดชอบในหนี้สินของห้างทั้งหมด  
แม้ว่าหนี้สินนั้นจะเกินกว่าทุนที่ได้ลงไปก็ตาม  กิจการห้างหุ้นส่วนประเภทนี้จะมีผู้เป็นหุ้นส่วนเป็น
ผู้รับผิดชอบในการดําเนินกิจการที่เรียกว่า   “หุ้นส่วนผู้จัดการ” 

 

 
รูปที่  1.5  กิจการห้างหุ้นส่วนจํากัด 
ที่มา  http://www.law.cmu.ac.th 

 

  3) รูปแบบบริษัท (Company Limited or Corporation)  เป็นธุรกิจที่มีผู้ลงทุน
อย่างน้อย 7  คนขึ้นไป ซึ่งเรียกว่า  “ผู้ถือหุ้น”  ต้องจดทะเบียนก่อตั้งเป็นนิติบุคคลตามประมวล
กฎหมายแพ่งแลพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท  บริษัทจํากัดจะแบ่งทุนที่นํามาลงเป็นหุ้นที่มีมูลค่า
เท่า ๆ กัน  การบริหารงานของบริษัทจะต้องเป็นรูปแบบคณะกรรมการซึ่งได้เลือกมาจากผู้ถือหุ้น
สามัญของบริษัทผู้ที่ กิจการ (บริษัท ) ขายหุ้ นให้หรือผู้ซื้อหุ้ นจากกิจการเรียกว่า “ผู้ถือหุ้ น 
(Shareholders)” โดยผู้ถือหุ้นจะรับผิดชอบในหนี้สินของบริษัทเท่ากับส่วนที่ลงทุนไปเท่านั้น บริษัท
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  

(1) บริษัทเอกชนจํากัด หรือบริษัทจํากัด (Private Company Limited) ต้อง
จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์)   

 (2) บริษัทมหาชนจํากัด ( Public Company Limited) เป็นกิจการที่จัดตั้งใน
รูปของบริษัทท่ีจะต้องจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งมีข้อกําหนดสรุปได้ดังนี้ 

 
รูปที่  1.6  กิจการบริษัท 

ที่มา  :  http://www.smeleader.com 
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2.  ความหมายและลักษณะของกิจการห้างหุ้นส่วน 
 
 2.1 ความหมายของกิจการห้างหุ้นส่วน  
  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์   บัญญัติความหมายของห้างหุ้นส่วน 
(Partnership) ไว้  2  มาตรา  คือ  
 มาตรา 1012   อันว่าสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนคือ  สัญญาซึ่งบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป
ตกลงเข้ากันเพ่ือกระทําการร่วมกันด้วยประสงค์จะแบ่งปันกําไรอันจะพึงได้แต่กิจการที่ทํานั้น 
 มาตรา 1026   ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน ต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาลงทุนด้วยในห้างหุ้นส่วน  
สิ่งที่มาลงด้วยนั้นจะเป็นเงินหรือทรัพย์สินสิ่งอ่ืนหรือลงแรงงานก็ได้ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายไว้ดังนี้  ห้างหุ้นส่วน หมายถึง ชื่อ
สัญญาซึ่งบุคคลตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปตกลงเข้ากันเพ่ือกระทํากิจกรรมร่วมกันด้วยประสงค์จะแบ่งปัน
กําไรอันจะพึงได้แต่กิจการที่ทํานั้น 
  สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย  ได้ให้คําจํากัดความของ
กิจการห้างหุ้นส่วนไว้ว่า   ห้างหุ้นส่วน  คือ  กิจการหรือกิจกรรมที่บุคคลตั้งแต่ 2 คน  ขึ้นไปมี
วัตถุประสงค์ร่วมกันที่จะประกอบกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งและแบ่งปันผลกําไรหรือขาดทุนจากการ
นั้นโดยมีสัญญาเข้าเป็นหุ้นส่วน 
  จากบทบัญญัติและความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า  กิจการห้างหุ้นส่วน  หมายถึง  
กิจการที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป  ตกลงทําสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนโดยนําเงินสด  สินทรัพย์อ่ืน  
หรือแรงงานมาลงทุนเพ่ือกระทํากิจกรรมร่วมกันที่ถูกต้องตามกฎหมาย  โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่ง
กําไรขาดทุนอันได้จากกิจการที่ทํานั้น 
 2.2  ลักษณะของกิจการห้างหุ้นส่วน 
  ตามบัญญัติของกฎหมาย  ห้างหุ้นส่วนประกอบด้วยลักษณะสําคัญ  4  ประการ  ดังนี้ 
  1) บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน  โดยสัญญาดังกล่าว
สามารถตกลงกันด้วยวาจาซึ่งมีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย  แต่เพ่ือป้องกันและขจัดปัญหาความไม่
ชัดเจนต่าง ๆ  ที่อาจเกิดขึ้น  จึงควรจัดทําสัญญาเป็นลายลักษณ์ อักษรและให้ผู้ร่วมลงทุนทุกคนลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน   
  2) การลงหุ้นร่วมกัน (Investment)  ทุนที่นํามาลงร่วมกัน  มี  2  ลักษณะ  คือ 
   (1) สินทรัพย์ที่มีตัวตน  ได้แก่  เงินสด  ลูกหนี้  ที่ดิน  อาคาร  และอุปกรณ์ 
   (2) สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน  ได้แก่  เครื่องหมายการค้า  ลิขสิทธิ์  ค่าความนิยม  
และแรงงานซึ่งหมายถึงกําลังกาย  กําลังความคิดและความสามารถพิเศษ  แต่หุ้นส่วนจํากัดความ
รับผิดชอบไม่สามารถลงทุนด้วยแรงงานได้ 
    การลงทุนด้วยสินทรัพย์ทั้ง  2  ลักษณะดังกล่าวจะต้องตีค่าเป็นจํานวนเงิน 
หากไม่มีการประเมินราคาสินทรัพย์นั้น  ตามกฎหมายถือว่า  การลงทุนมีมูลค่าเท่ากัน 
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  3) การด าเนินกิจการร่วมกัน (Operating)  ตามวัตถุประสงค์ท่ีได้กําหนดไว้ใน
สัญญา  และการดําเนินกิจการจะต้องชอบด้วยกฎหมาย 

  4) มีวัตถุประสงค์จะแบ่งปันก าไรขาดทุน  ตามสัดส่วนที่ระบุไว้ในสัญญาแต่ถ้ามิได้ตก
ลงกันไว้ให้แบ่งกําไรขาดทุนตามส่วนทุนที่นํามาลง 
 
3.  ประเภทของกิจการห้างหุ้นส่วน 
 
  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แบ่งห้างหุ้นส่วนเป็น 2 ประเภทคือ 
 3.1 ห้างหุ้นส่วนสามัญ  (Ordinary Partnership)  หมายถึง  ห้างหุ้นส่วนที่ผู้เป็นหุ้นส่วน
ทุกคนจะต้องรับผิดชอบร่วมกันในบรรดาหนี้สินทั้งปวงของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จํากัดจํานวนโดยผู้เป็น
หุ้นส่วนสามารถนําเงินสด  ทรัพย์สิน  หรือแรงงานมาลงทุนได้  และห้างหุ้นส่วนสามัญจะจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้  แบ่งออกเป็น  2  แบบ  คือ 
  1)  ห้างหุ้นส่วนสามัญมิได้จดทะเบียน  (Unregistered  Ordinary Partnership)   
เป็นห้างหุ้นส่วนที่มีฐานะเป็นบุคคลธรรมดาในรูปของกลุ่มบุคคล และให้เขียนคํานําหน้าชื่อว่า  ห้าง
หุ้นส่วนสามัญ  เช่น  ห้างหุ้นส่วนสามัญจิราภร 
  2)  ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน  (Registered Ordinary Partnership) เป็นห้าง
หุ้นส่วนที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย   และให้เขียนคํานําหน้าชื่อว่า  ห้างหุ้นส่วนสามัญ
นิติบุคคล   เช่น  ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลจิราภร 
  ลักษณะสําคัญของห้างหุ้นส่วนสามัญมิได้จดทะเบียนกับห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน 
ที่แตกต่างกัน คือ ห้างหุ้นส่วนสามัญมิได้จดทะเบียน ไม่ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  และเสียภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา ส่วน ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  และเสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
  ลักษณะสําคัญของห้างหุ้นส่วนสามัญมิได้จดทะเบียนกับห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน  
ที่เหมือนกัน คือ 
  1. หุ้นส่วนทุกคนรับผิดชอบในหนี้สินไม่จํากัดจํานวน 
  2. หุ้นส่วนทุกคนมีอํานาจจัดการในห้างหุ้นส่วน  ยกเว้นมีข้อตกลงอย่างอ่ืน 
  3. หุ้นส่วนลงทุนด้วยเงินสด และ/หรือสินทรัพย์อ่ืน  และ/หรือแรงงานก็ได้ 
  4. หุ้นส่วนจะดําเนินธุรกิจลักษณะเดียวกันกับห้างหุ้นส่วนไม่ได้   ยกเว้นจะมีข้อตกลง
เป็นอย่างอ่ืน 
  5. หุ้นส่วนสามารถนําบุคคลอ่ืนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนได้เมื่อได้รับความยินยอมจาก
หุ้นส่วนคนอ่ืน   ยกเว้นมีข้อตกลงเป็นอย่างอ่ืน 
    6. เมื่อหุ้นส่วนถึงแก่กรรม  หรือล้มละลาย  หรือไร้ความสามารถ  ห้างหุ้นส่วนนั้น
จะต้องเลิกกิจการ 
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 3.2  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  (Limited Partnership) หมายถึง ห้างหุ้นส่วนที่ต้องจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจํากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและ
บริษัท แบ่งผู้เป็นหุ้นส่วนออกเป็น 2 แบบ คือ 
  1) หุ้นส่วนจ ากัดความรับผิดชอบ หมายถึง  หุ้นส่วนที่จํากัดความรับผิดชอบเฉพาะ
ไม่เกินจํานวนเงินที่นํามาลงหุ้น  โดยห้ามมิให้หุ้นส่วนจํากัดความรับผิดเป็น หุ้นส่วนผู้จัดการ 
  2) หุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดชอบ หมายถึง หุ้นส่วนที่จะต้องรับผิดชอบในหนี้สิน
ของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จํากัดจํานวน ผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทนี้มีสิทธิเข้าไปนั่งเป็นหุ้นส่วนผู้บริหารของ
กิจการห้างหุ้นส่วนจํากัด เรียกว่า หุ้นส่วนผู้จัดการ ตามกฎหมายระบุว่าต้องมีหุ้นส่วนแบบไม่จํากัด
ความรับผิดชอบอย่างน้อย 1 คนในห้างหุ้นส่วนจํากัดนั้น 

 
4. ข้อแตกต่างของกิจการห้างหุ้นส่วน 
 

 ข้อแตกต่างและข้อดีข้อเสียของกิจการห้างหุ้นส่วนได้ดังต่อไปนี้ 
 4.1 ข้อแตกต่างระหว่าง หุ้นส่วนจ ากัดความรับผิดชอบกับ หุ้นส่วนไม่จ ากัดความ
รับผิดชอบ 
   1) ห้างหุ้นส่วนสามัญ 

หุ้นส่วนจํากัดความรับผิดชอบ  หุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดชอบ 
1.  หุ้นส่วนนําแรงงานมาลงทุน

ไม่ได ้
2.  เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการไม่ได้ 
3 .  หุ้ น ส่ วน สามารถป ระกอบ

กิจการแข่งขันกับกิจการของ
ห้างหุ้นส่วนได ้

4.  ไม่ต้องเลิกกิจการเมื่อผู้ เป็น
หุ้นส่วนตายล้มละลาย  หรือ
เป็นผู้ไร้ความสามารถ 

 1.  หุ้นส่วนนําแรงงานมาลงทุนได้ 
 
2.  เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการได้ 
3.  หุ้ นส่ วนไม่สามารถประกอบ

กิจการแข่งขันกับกิจการของห้าง
หุ้นส่วนได้ 

4.  ต้องเลิกกิจการเมื่อผู้ เป็นห้าง
หุ้ นส่ วนตายหรือ  ล้มละลาย  
หรือเป็นผู้ไร้ความสามารถ 

   2) ห้างหุ้นส่วนจํากัด 
หุ้นส่วนจํากัดความรับผิดชอบ  หุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดชอบ 
1  ไม่มี สิทธิ เข้ าไปบริหารจัดการ

ภายในห้างหุ้นส่วน 
2  ลงทุนเป็นเงินสดหรือสินทรัพย์  

โดยนําแรงงานมาลงทุนด้วยไม่ได้ 
3  มีสิทธิตรวจสอบสมุดบัญชีของห้าง  

ออกความคิดเห็นและให้คําปรึกษา 
4  ส่วนแบ่งกําไรและดอกเบี้ยทุนจะ

ได้รับ เมื่อห้างหุ้นส่วนมีกําไร 

 1  มีสิทธิบริหารจัดการภายในห้าง
หุ้นส่วน 

2  ลงทุนเป็น เงินสด สินทรัพย์ 
หรือแรงงานได้ 
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 4.2 ข้อแตกต่างระหว่าง ห้างหุน้ส่วนสามัญกับห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ห้างหุ้นส่วนสามัญ  ห้างหุ้นส่วนจํากัด 
1. อาจไม่ต้องจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

ก็ได้ 
2. ไม่จดทะเบียนจะมีสภาพเป็นบุคคล

ธรรมดา หากจดทะเบียนมีสภาพ
เป็นนิติบุคคล 

3. มีหุ้นส่วน ประเภทไม่จํากัดความ
รับผิดชอบเพียงประเภทเดียว ที่
ส าม าร ถ นํ า ทุ น ที่ เป็ น เงิ น ส ด 
สินทรัพย์ต่าง ๆ และ แรงงาน 

4. หุ้นส่วนทุกคนสามารถเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการได้ 

5. โอนหุ้ นส่ วน ได้ เมื่ อ เลิกกิจการ  
หุ้นส่วนตาย ลาออก  ล้มละลาย 
หรือเมื่อต้องการเลิกกิจการ 

6. เจ้าหนี้มีสิทธิ เรียกร้องให้ผู้ เป็น
หุ้ น ส่ วน ใช้หนี้  จากสิ นทรัพย์
ส่วนตัวได้ 

7. โอกาสเกิดความขัดแย้งมีสูง 
8. อายุของกิจการมีความต่อเนื่อง

น้อยกว่า 

 1. ต้องจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 
 
2. มีสภาพเป็นนิติบุคคล 
 
 
3. มีหุ้นส่วน  2  ประเภท  คือ 
     3.1 หุ้นส่วนจํากัดความรับผิด  โดย

ลงทุนเป็นแรงงานไม่ได้ 
     3.2  หุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิด 
4. หุ้นส่วนผู้จัดการ ต้องเป็นหุ้นส่วน

ประเภทไม่จํากัดความรับผิดเท่านั้น 
5. โอนหุ้นส่วนได้โดยไม่ต้องเลิกกิจการ 

หุ้นส่วนตาย ลาออก ล้มละลาย หรือ
เมื่อต้องการเลิกกิจการ 

6. เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ใช้หนี้จาก
สินทรัพย์ส่วนตัวของหุ้นส่วนประเภท
จํากัดความรับผิดได ้

7. โอกาสเกิดความขัดแย้งมีน้อย 
8 . อายุ ของกิ จการมี ค วามต่ อ เนื่ อ ง

มากกว่า 
 

 4.3 ข้อดีและข้อจ ากัดของการประกอบกิจการห้างหุ้นส่วน  
  1) ข้อดี 
   (1) ห้างหุ้นส่วนจัดทําขึ้นโดยง่าย เพียงให้มีสัญญาระหว่างผู้เป็นหุ่นส่วนเท่านั้น 
และจะเลิกเมื่อใดก็ได้ 
   (2) มีเงินทุนมากกว่าการประกอบกิจการแบบเจ้าของคนเดียว เพราะห้างหุ้นส่วนมี
บุคคลหลายคนนํามาลงทุนร่วมกัน และห้างหุ้นส่วนเพิ่มทุนเท่าไรก็ได้ 
   (3) มีความเชื่อถือทางการเงินดีกว่ากิจการเจ้าของคนเดียว เพราะหุ้นส่วน
รับผิดชอบในหนี้สินโดยไม่จํากัดจํานวน เว้นแต่พวกจํากัดความรับผิดชอบ เจ้าหนี้จึ งยอมให้เครดิต
เพราะมีหลักประกันในหนี้สินมั่นคง 
   (4) ห้างหุ้นส่วนมีอิสระในการประกอบธุรกิจในด้านไหนก็ได้ หุ้นส่วนจะเปลี่ยน
วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนก็ได้ เพ่ือเหมาะสมกับเหตุการณ์ 
   (5) ห้างหุ้นส่วนสามารถชวนคนที่มีความรู้ความสามารถร่วมกิจการในห้างหุ้นส่วนได้ 
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   (6) บรรดาหุ้นส่วนส่วนทั้งหมดต่างก็มีส่วนได้เสียในห้างหุ้นส่วน ย่อมมีความ
ระมัดระวังดูแลรักษาผลประโยชน์ได้ดีกว่ากิจการเจ้าของคนเดียว 
   (7) หุ้นส่วนได้รับประโยชน์จากการปรึกษาหรือ และสามารถแบ่งงานกันได้ตาม
ความถนัด เช่น ควบคุมบัญชี ควบคุมการขาย 
  2) ข้อเสีย 
   (1) หุ้นส่วนแต่ละคนต้องรับผิดชอบในหนี้สินโดยไม่จํากัดจํานวน ซึ่งอาจจะ
กระทบกระเทือนถึงสินทรัพย์ส่วนตัว เว้นแต่่พวกจํากัดความรับผิดชอบเท่านั้น 
   (2) การดําเนินงานในห้างหุ้นส่วนอาจล่าช้า เพราะหุ้นส่วนพวกรับผิดชอบโดยไม่
จํากัดจํานวนต้องมีการปรึกษาหารือกัน 
   (3) หุ้นส่วนจะถอนเงินทุนออกจากห้างหุ้นส่วนได้ยาก เพราะต้องได้รับความ
ยินยอมจากหุ้นส่วนด้วยกันเสียก่อน 
   (4) การกระทําของหุ้นส่วนที่มีผลเสียเพียงคนเดียวจะกระทบหุ้นส่วนคนอ่ืน ๆ 
หมดทุกคน 
   (5) ห้างหุ้นส่วนต้องเลิก เมื่อหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งตายหรือลาออกอาจทําให้งานที่
กําลังดําเนินอยู่ต้องหยุดชะงักลงได้ 
   (6) การประกอบการแบบห้างหุ้นส่วนกับกิจการที่ใช้ทุนปานกลาง เป็นกิจการที่ไม่
มีหนี้สินเกี่ยวกับบุคคลภายนอกมากนัก 
 

5. การจัดตั้งกิจการห้างหุ้นส่วน 
 
 กิจการห้างหุ้นส่วนเกิดจากบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มีข้อตกลงร่วมกันดําเนินธุรกิจการค้า
โดยมีวัตถุประสงค์ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของสังคมและ
แบ่งปันผลกําไรตามข้อตกลง จึงเป็นเหตุให้ผู้ประสงค์จะประกอบการห้างหุ้นส่วนควรดําเนินการดังนี้   
  5.1  การเตรียมการศึกษารายละเอียดและข้อตกลง 
  5.2  การดําเนินการจัดตั้งและจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
  5.3 การวางระบบบัญชีและการจัดทําบัญชี 
 5.1 เตรียมการศึกษารายละเอียดและข้อตกลง 
  ในการตกลงที่จะร่วมลงทุนจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนต้องมีการศึกษาข้อมูล รายละเอียด
เกี่ยวกับสินค้า บริการ รวมทั้ง รูปแบบประเภทของห้างหุ้นส่วน ต้องการให้เป็นนิติบุคคลหรือไม่  
การลงทุน และทําความตกลงระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนในเรื่องสําคัญ ๆ เช่น จํานวนเงินลงทุน วัตถุประสงค์
การประกอบกิจการ แต่งตั้งหุ้นส่วนผู้จัดการ การแบ่งส่วนผลกําไรขาดทุน เป็นต้น ซึ่งเมื่อตัดสินใจเป็น
ที่แน่นอนแล้ว ในทางปฏิบัติมักจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร หรือป้องกันปัญหาการโต้แย้งภายหลัง โดย
ให้หุ้นส่วนทุกคนลงนามรับรองและบรรจุข้อความที่เป็นสาระสําคัญ ไว้ในสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน   
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 5.2 การด าเนินการจัดตั้งและจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
   ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1078  กําหนดให้ ห้างหุ้นส่วนจํากัด
และห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียน มีข้ันตอนการจัดตั้งและจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
ดังนี้ 
  1) ตรวจสอบและจองชื่อห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ผู้ขอจดทะเบียนตรวจสอบชื่อที่ต้องการจองว่า
ชื่อดังกล่าวต้อง  ไม่เหมือนหรือมีเสียงเรียกขานตรงกัน หรือคล้ายคลึงกันกับชื่อที่ได้จองหรือได้จดทะเบียนไว้
ก่อนแล้ว หรือขัดระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและ
บริษัท (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2557 ข้อ 38 (1) - (11) ด้วยตนเอง และ นําใบแจ้งผลการจองชื่อไปประกอบคําขอจด
ทะเบียนต่อไป ผู้ยื่นคําขอสามารถตรวจสอบชื่อและจองชื่อผ่านทาง www.dbd.go.th 
  2) จัดทําคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ เมื่อได้จองชื่อแล้ว ผู้ขอจดทะเบียน
ต้องจัดทําตราสําคัญของห้างหุ้นส่วน กรอกรายละเอียด (โดยวิธีการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีดหรือ
คอมพิวเตอร์) ในแบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน ให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามความเป็นจริงในแบบพิมพ์คํา
ขอจดทะเบียน 
   3) การยื่นขอจดทะเบียน มีหลักเกณฑ์ในการยื่นขอจดทะเบียน ดังนี้  
    (1) การกรอกข้อความในแบบพิมพ์คําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอที่
ใช้ในการจดทะเบียนให้พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผู้ขอจดทะเบียนต้องลง
ลายมือชื่อทุกหน้า 
    (2) การลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียน จะต้องให้หุ้นส่วนผู้จัดการเป็น 
ผู้ลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนกระทําได้ตามวิธี ดังนี้ 
    (2.1) การลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนในราชอาณาจักร ผู้ขอจดทะเบียน
จะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าบุคคลดังต่อไปนี้ 

 (2.1.1) นายทะเบียน โดยต้องแสดงบัตรประจําตัวต่อนายทะเบียนเพ่ือ
ตรวจสอบ 

  (2.1.2) พนักงานฝ่ายปกครอง ตํารวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งประจําอยู่ในท้องที่ที่ผู้ขอจด
ทะเบียนมีภูมิลําเนาอยู่สามัญสมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือบุคคลที่กําหนดไว้ตามประกาศสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
กลาง เรื่อง กําหนดบุคคลที่ผู้ขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัดจะลงลายมือชื่อต่อหน้าได้ 
(ฉบับที่ 2) (ฉบับที่ 3) และ (ฉบับที่ 4) 
     (2.2) การลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนในต่างประเทศ ผู้ขอจดทะเบียน
จะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าบุคคล ดังต่อไปนี้ 

 (2.2.1) เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย หรือ
หัวหน้าสํานักงานสังกัดกระทรวง พาณิชย์ซึ่งรับผิดชอบการดําเนินงาน ณ ประเทศนั้น หรือเจ้าหน้าที่ผู้
ได้รับมอบหมายให้ทําการแทนบุคคลดังกล่าว หรือ 

  (2.2.2) บุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมาย
แห่งประเทศนั้น 
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 (2.2.3) บุคคลที่ควรเชื่อถือได้สองคนมาลงลายมือชื่อรับรองต่อหน้านาย
ทะเบียนว่าเป็นลายมือชื่อผู้นั้นจริง 
    (3) การยื่นขอจดทะเบียนทําได้ 2 วิธี คือ 
    (3.1) ยื่นคําขอจดทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบต่อนายทะเบียน กรณีนี้หุ้นส่วน
ผู้จัดการจะไปยื่นขอจดทะเบียนด้วยตนเองหรือมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนไปดําเนินการแทนก็ได้ 
     (3.2) ยื่นคําขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตเพ่ือให้นายทะเบียนตรวจพิจารณา
คําขอจดทะเบียนก่อน และเมื่อผ่านการตรวจและตอบรับว่าคําขอจดทะเบียนถูกต้องแล้วให้ผู้ขอจด
ทะเบียนสั่งพิมพ์ (print out) เอกสารคําขอจดทะเบียนดังกล่าวให้ผู้ที่ เกี่ยวข้อง ลงลายมือชื่อและ
ประทับตราสําคัญของห้างหุ้นส่วน หลังจากนั้นก็นําไปยื่นขอจดทะเบียนที่สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัทหรือส่งทางไปรษณีย์ (คําขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตจะอยู่ในระบบ 2 เดือน นับแต่วันที่ยื่นคํา
ขอเข้ามาในระบบ)   
    (4) ผู้ประกอบการธุรกิจซึ่งประสงค์จะขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนไม่ว่าจะมี
สํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดใดสามารถยื่นขอจดทะเบียน ณ หน่วยงานในสังกัดของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น การขอจดทะเบียนจัดตั้งที่มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการซึ่ง
มีกฎหมายพิเศษควบคุม ได้แก่ หลักทรัพย์ คลังสินค้า ห้องเย็น ไซโล นายหน้าประกันภัย บริหาร
สินทรัพย์ ให้ยื่นขอจดทะเบียน ณ สํานักงานบริการจดทะเบียน ดังต่อไปนี้ 
     (4.1) ห้างหุ้นส่วนที่มีสํานักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครให้
ยื่นขอจดทะเบียนที่กรมพัฒนา ธุรกิจการค้า (สนามบินน้ํา) 
     (4.2) ห้างหุ้นส่วนที่มีสํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดใด ให้ยื่นขอจด
ทะเบียนที่สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดซึ่งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น มีสํานักงานแห่งใหญ่
ต้ังอยู่ 
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          หนังสือสัญญาเข้าหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 
 

ทําท่ี......................................... 
............................................... 

วันที่.................................................. 
สัญญานี้ทําขึ้นระหว่าง 
นาย/นาง/นางสาว............... .................................. ...................อยู่บ้านเลขที่

...................ซอย................................ถนน............................แขวง/ตําบล............................... .........
เขต/อําเภอ...................................จงัหวดั................................. 

นาย/นาง/นางสาว............... .................................. ...................อยู่บ้านเลขที่
...................ซอย................................ถนน............................แขวง/ตําบล....... .................................
เขต/อําเภอ...................................จังหวัด.................................  

นาย/นาง/นางสาว............... .................................. ...................อยู่บ้านเลขที่
...................ซอย.................... ............ถนน............................แขวง/ตําบล........................................
เขต/อําเภอ...................................จังหวัด.................................  

นาย/นาง/นางสาว............... .................................. ...................อยู่บ้านเลขที่
...................ซอย................................ถนน............................แขวง/ตําบล............................... .........
เขต/อําเภอ...................................จังหวัด.................................  

นาย/นาง/นางสาว................................................. ...................อยู่บ้านเลขที่
...................ซอย................................ถนน............................แขวง/ตําบล............................... .........
เขต/อําเภอ...................................จังหวัด................................. 

ข้อ 1  ห้างหุ้นส่วนนี้มีผู้เป็นหุ้นส่วนรวม......คน คือ 
(2)  นาย/นาง/นางสาว.................................................ลงทุนเข้าหุ้นด้วยการลงแรง       

ตีราคาเป็นเงิน.............................บาท (.............. ..............................) 
(3)  นาย/นาง/นางสาว.................................................ลงทุนเข้าหุ้นด้วยการลงเงิน

จํานวน.....................................บาท (...........................................)  
(4 )  นาย/นาง/นางสาว ................... .........................เข้ าหุ้ นด้ วยการนํ า

......................................... (ระบุทรัพย์สินและรายละเอียดของทรัพย์สินที่จะนํามาลงทุนเข้าหุ้นอย่าง
ละเอียด) มาลงหุ้นโดยตีราคาเป็นเงิน............บาท (..........................................) และนําทรัพย์ สิน
ดังกล่าวมาให้ห้างใช้ประโยชน์ 

(5)  นาย/นาง/นางสาว.................................................เข้าหุ้นด้วยการลงเงินจํานวน
...............................บาท (..........................................) 

ติด 
อากรแสตมป์ 
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ข้อ 2  การจัดการ ดูแล การบริหาร การจัดทําบัญชี ให้ เป็นหน้าที่ของหุ้นส่วน
ทั้งหมด หุ้นส่วนแต่ละคนมีสิทธิทักท้วงการจัดการใดๆ ของหุ้นส่วนคนอื่น และกรณีท่ีหุ้นส่วนคนใดฝ่า
ฝืนต่อคําทักท้วงและเกิดความเสียหายขึ้น หุ้นส่วนคนนั้นต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัว 

 
ข้อ 3  หากปรากฏว่าในวันสิ้นรอบปีการบัญชีของห้าง ห้างหุ้นส่วนนี้มีกําไรสุทธิ ให้

คิดดอกเบี้ยให้กับหุ้นส่วนที่ลงเงิน ในอัตราร้อยละ............ต่อปีด้วย 
 
ข้อ 4  ให้ถือวันที่....................................เป็นวันสิ้นรอบปีทางบัญชี และแต่งตั้งให้

นาย...................................สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียนที่ .................เป็นผู้สอบบัญชีของ
ห้ าง โดยกําหนดค่าสินจ้างในการสอบบัญชีปี ละ.......... ....................... ....................บาท 
(..............................................) 

 
ข้อ 5  การเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาเข้าหุ้นส่วนนี้ ให้ถือมติคะแนนเสียงข้าง

มากของผู้เป็นหุ้นส่วน และให้ผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งมีเสียงเป็นคะแนนหนึ่ง 
 
ข้อ 6  ให้จัดสรรเงินกําไรระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกัน ดังนี้ 
นาย/นาง/นางสาว....................................ได้รับส่วนแบ่งกําไร..............ส่วน  
นาย/นาง/นางสาว....................................ได้รบัส่วนแบง่กําไร..............ส่วน 
นาย/นาง/นางสาว....................................ได้รับส่วนแบ่งกําไร..............ส่วน  
นาย/นาง/นางสาว....................................ได้รับส่วนแบ่งกําไร..............ส่วน  
นาย/นาง/นางสาว....................................ได้รบัส่วนแบง่กําไร..............ส่วน 
ข้อ 7  ในการจัดการห้างไม่มีเงินเดือนให้หุ้นส่วนผู้จัดการ แต่ให้จ่ายเงินค่าทดรอง

จ่ายให้กับหุ้นส่วนผู้จัดการ ตามจํานวนเงินซึ่งหุ้นส่วนผู้จัดการได้จ่ายไปจริง ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินเดือน
ละ..........................................บาท (............................................) 

 
ข้อ 8  หากหุ้นส่วนผู้ใดประพฤติผิดสัญญานี้แม้แต่ข้อใดข้อหนึ่ง หุ้นส่วนอ่ืนมีสิทธิที่

จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ที่กระทําผิดสัญญานี้ได้ทันที 
 
ข้อ 9  ในกรณีที่กิจการไม่สามารถจะดําเนินการต่อไปได้อีกแล้วนั้น ไม่ว่าด้วยเหตุ

ใดๆ ให้หุ้นส่วนเป็นอันเลิกกัน โดยการชําระบัญชีให้นําเอาทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่คืนแก่หุ้นส่วนที่นํา
ทรัพย์สินมาลงหุ้นก่อน หากมีกําไรเหลืออยู่จึงให้แบ่งปันฝ่ายละเท่าๆ กัน 
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ข้อ 10  ข้อพิพาทอันเกิดจากสัญญานี้ คู่สัญญาตกลงให้ดําเนินกระบวนพิจารณาของ
ศาลจังหวัด............................... 

สัญญานี้จัดทําเป็น....ฉบับ มีข้อความตรงกัน ผู้เป็นหุ้นส่วนต่างยึดถือไว้คนละหนึ่ง
ฉบับและได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท พร้อมกับคําขอจดทะเบียนตั้งห้าง
อีกหนึ่งฉบับ ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต่างได้ทราบข้อความในสัญญานี้ดีตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อให้ไว้
เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน 

 
 

ลงชื่อ..............................................หุ้นส่วนคนที่หนึ่ง  
(.............................................) 

 
ลงชื่อ................................... ...........หุ้นส่วนคนท่ีสอง 

(............................................) 
 

ลงชื่อ..............................................หุ้นส่วนคนที่สาม  
(.............................................) 

 
ลงชื่อ..............................................หุ้นส่วนคนที่สี่ 

(............................................) 
 

ลงชื่อ...............................................พยาน  
(.............................................) 

 
ลงชื่อ...............................................พยาน  

(................................... ..........) 
 
 



 
 40 

 



 
 41 

 

 

 



 
 42 

 

6. กฎหมายเกี่ยวกับกิจการห้างหุ้นส่วน 
 
 5.1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
   ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท มีข้อ
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้บัญญัติ โดยกล่าวถึง
บางส่วนทีเ่กี่ยวกับกิจการห้างหุ้นส่วน ดังนี้ 
  1) สัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 
   (1) สัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน คือสัญญาซึ่งบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงเข้ากัน
เพ่ือกระทํากิจการร่วมกัน  
   (2) ด้วยประสงค์จะแบ่งปันกําไรอันจะพึงได้แต่กิจการที่ทํานั้น  
   (3) ห้างหุ้นส่วนเมื่อจดทะเบียนแล้วถือเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผู้เป็น
หุ้นส่วน  
  2) ห้างหุ้นส่วนสามัญ  
    (1) ห้างหุ้นส่วนสามัญคือห้างหุ้นส่วนประเภท ผู้เป็นหุ้นส่วนหมดทุกคนต้องรับผิด
ร่วมกันโดยไม่มีจํากัด    
   (2) ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องนําเงิน สินทรัพย์ หรือแรงงาน มาลงทุน    
   (3) สินทรัพย์ หรือ แรงงาน ที่ไม่ได้ตีราคาหรือตีราคาไม่ได้ ให้ถือว่าลงทุนเท่ากัน  
   (4) ผู้เป็นหุ้นส่วนลงทุนด้วยแรงงานเพียงอย่างเดียวและไม่ได้ตีราคาค่าแรงงานไว้ 
ให้ตีราคาตามทุนถัวเฉลี่ยของผู้เป็นหุ้นส่วนที่นําเงิน หรือสินทรัพย์มาลงทุน  
     (5) ผู้เป็นหุ้นส่วนไมไ่ด้ตกลงกันว่าใครเป็น หุ้นส่วนผู้จัดการ ให้ถือว่า ผู้เป็นหุ้นส่วน
ทุกคนสามารถจัดการห้างหุ้นส่วนนั้นได้ทุกคน ถือว่าผู้เป็นหุ้นส่วนเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการทุกคน 
    (6) ห้ามให้นําเอาบุคคลผู้อ่ืนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน โดยไม่ได้รับความ
ยินยอมจากผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน 
   (7)  การแบ่งกําไรหรือขาดทุน หากไม่ได้ตกลงกันให้แบ่งตามอัตราส่วนทุนที่นํามา
ลงทุน 
  2) หุ้นส่วนจํากัด 
   (1)  ห้างหุ้นส่วนจํากัดนั้น คือห้างหุ้นส่วนประเภทที่มผีู้เป็นหุ้นส่วนสองจําพวก คือ 
     (1.1) ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคน จํากัดความรับผิดเพียงไม่เกิน
จํานวนเงินที่ตนรับจะลงหุ้นในห้างหุ้นส่วน    
     (1.2) ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคน รับผิดร่วมกันในบรรดาหนี้ของห้าง
หุ้นส่วนไม่มีจํากัดจํานวน  
   (2)  ห้างหุ้นส่วนจํากัดนั้น ถ้ายังมิได้จดทะเบียนถือว่าเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งผู้
เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดย่อมต้องรับผิดร่วมกันในบรรดาหนี้ของห้างหุ้นส่วนโดยไม่มีจํากัดจํานวนจนกว่าจะ
ได้จดทะเบียน 
   (6) การลงหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดนั้น  ต้องให้ลงเป็นเงิน
หรือทรัพย์สินอย่างอ่ืนๆ เท่านั้น 
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   (7) การแบ่งเงินปันผลหรือดอกเบี้ยให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิด
ไม่ให้แบ่งเกินกว่ากําไรของห้างหุ้นส่วน และหาห้างหุ้นส่วนขาดทุน ไม่ให้แบ่งเงินปันผลหรือดอกเบี้ย
ให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดจนกว่าผลขาดทุนจะได้คืนมาเต็มจํานวนเดิม  
   (10) ห้างหุ้นส่วนจํากัด ผู้เป็นหุ้นส่วนจําพวกไม่จํากัดความรับผิดเท่านั้นเป็น
ผู้จัดการ 
     (11) ผู้เป็นหุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิด สามารถตั้งให้เป็นผู้ชําระบัญชีของ
ห้างหุ้นส่วนได ้
   (12) ผู้เป็นหุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดจะประกอบการค้าขายอย่างใดๆ เพ่ือ
ประโยชน์ตนหรือเพ่ือประโยชน์บุคคลภายนอกแม้ว่าจะประกอบกิจการเหมือนกับห้างหุ้นส่วน ก็
สามารถทําได้  
   (13) ผู้เป็นหุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดสามารถโอนหุ้นโดยไม่ต้องได้รับความ
ยินยอมของผู้เป็นหุ้นส่วนอื่นๆ   
   (14) ผู้เป็นหุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดตาย ล้มละลายหรือตกเป็นคนไร้
ความสามารถ ไม่เป็นเหตุให้ห้างหุ้นส่วนจํากัดต้องเลิกกัน เว้นแต่ตกลงกันไว้ในสัญญากันไว้เป็น 
อย่างอ่ืน 
   (15) ผู้เป็นหุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดผู้ใดตาย ทายาทสามารถเข้ามาเป็น
หุ้นส่วนแทนที่ผู้ตาย เว้นแต่จะได้มีข้อสัญญากันไว้เป็นอย่างอ่ืน 
   (16) ผู้เป็นหุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดผู้ใดล้มละลาย  ต้องเอาหุ้นของผู้นั้นใน
ห้างหุ้นส่วนออกขายเป็นสินทรัพย์ในกองล้มละลาย   
   (17) ห้างหุ้นส่วนจํากัดยังมิได้เลิกเจ้าหนี้ของห้างย่อมไม่มีสิทธิจะฟ้องร้องผู้เป็น
หุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดได้  แต่เมื่อห้างหุ้นส่วนนั้นได้เลิกกันแล้ว เจ้าหนี้ของห้างมีสิทธิ
ฟ้องร้องผู้เป็นหุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดได้เพียงจํานวน คือ 
     (17.1) จํานวนลงหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วนเท่าที่ยังค้างส่งแก่ห้างหุ้นส่วน  
     (17.2) จํานวนลงหุ้นเท่าที่ผู้เป็นหุ้นส่วนได้ถอนไปจากสินทรัพย์ของห้าง
หุ้นส่วน  
     (17.3) จํานวนเงินปันผลและดอกเบี้ยซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนได้รับไปแล้ว 
 5.3 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
   พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้บัญญัติ โดย
กล่าวถึงบางส่วนที่เกี่ยวข้องการจัดทําบัญชีของกิจการห้างหุ้นส่วน ไว้ว่า การจัดทําบัญชีของกิจการ
ห้างหุ้นส่วน ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 บัญชีที่ต้องจัดทําสําหรับห้างหุ้นส่วนจํากัด  
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล   
  1) บัญชีที่ห้างหุ้นส่วนจํากัดและห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลจะต้องจัดทํามีดังต่อไปนี้ 
   (1) บัญชีรายวัน 
                   (1.1) บัญชีเงินสด 
                   (1.2) บัญชีธนาคาร แยกเป็นแต่ละเลขที่บัญชีธนาคาร 
                   (1.3) บัญชีรายวันซื้อ 
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                   (1.4) บัญชีรายวันขาย 
                   (1.5) บัญชีรายวันทั่วไป 
               (2) บัญชีแยกประเภท 
                   (2.1) บัญชีแยกประเภท สินทรัพย์ หนี้สินและทุน 
                   (2.2) บัญชีแยกประเภทรายได้และรายจ่าย 
                   (2.3) บัญชีแยกประเภทลูกหนี้ 
                   (2.4) บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้ 
           (3) บัญชีสินค้า 
           (4) บัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภทอ่ืนและบัญชีแยกประเภทย่อยตามความจําเป็น
แก่การทําบัญชีของธุรกิจ 
  2) ข้อปฏิบัติในการลงรายการในบัญชี 
           (1) ลงรายการในบัญชีเป็นภาษาไทย หรือจะลงเป็นภาษาต่างประเทศก็ได้ แต่ต้อง
มีภาษาไทยกํากับหรือจะลงรายการเป็นรหัสบัญชีก็ได้แต่ต้องมีคู่มือคํา แปลรหัสที่เป็นภาษาไทยไว้ 
           (2) ต้องลงรายการในบัญชีด้วยหมึก หรือดีดพิมพ์ หรือตีพิมพ์ หรือวิธีอ่ืนใดที่ให้ผล
ทํานองเดียวกัน 
           (3) ต้องมีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีที่สามารถแสดงความถูกต้องและ
ครบถ้วนของรายการบัญชีและเป็นที่เชื่อถือได้ 
           (4) รายการในบัญชีที่เป็นจํานวนเงินต้องเป็นหน่วยเงินตราไทย 
  3) เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี 
           เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี หมายถึง บันทึก หนังสือ หรือ เอกสารใดๆ 
ที่ใช้เป็นหลักฐานในการลงรายการในบัญชี แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  
           (1) เอกสารที่จัดทําขึ้นโดยบุคคลภายนอก 
           (2) เอกสารที่จัดทําขึ้นโดยผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีเพ่ือออกให้แก่บุคคลภายนอก 
           (3) เอกสารที่จัดทําขึ้นโดยผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีเพ่ือใช้ในกิจการของตนเองทั้ง นี้
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีทุกประเภทต้องมีข้อความและรายการตามที่ กําหนด 
  4) การลงรายการในบัญชีรายวันและบัญชีสินค้าต้อง 
           (1) มีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีทุกรายการและเอกสารที่ต้องใช้
ประกอบการ ลงบัญชีนั้นต้องสามารถแสดงความถูกต้องครบถ้วนของรายการบัญชีทุกรายการตาม 
ความเป็นจริงและเป็นที่เชื่อถือได้ 
           (2) ใช้เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีในลําดับที่ 1 หรือ 2 แล้วแต่กรณีก่อน 
เว้นแต่ไม่มีเอกสารดังกล่าวจึงให้ใช้เอกสารในลําดับที่ 3 
  5) วันเริ่มท าบัญชี 
    พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มาตรา 9 ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีหุ้นส่วนจด
ทะเบียน บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ต้องจัดให้เริ่มทําบัญชี นับแต่วันที่ห้างหุ้นส่วนจด
ทะเบียน บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดนั้น ได้รับการจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลตามกฎหมาย 
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  6) การลงรายการในบัญชี ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายในกําหนดระยะเวลา
ดังต่อไปนี้     
    (1) บัญชีรายวันทุกชนิด ภายใน 15 วันนับแต่วันที่รายการนั้นเกิดขึ้น 
    (2) บัญชีแยกประเภท ต้องผ่านรายการจากบัญชีขั้นต้น ภายใน 15 วันนับแต่วัน
สิ้นเดือนของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น 
    (3) บัญชีสินค้า ภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น 
    (4) บัญชีเงินสด บัญชีธนาคาร บัญชีแยกประเภททุกชนิดและบัญชีสินค้า ต้องลง
รายการยอดคงเหลือให้แล้วเสร็จภายใน  60 วันนับแต่วันปิดบัญชีของแต่ละงวด 

   7) งบการเงิน 
    การจัดทํางบการเงิน ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชี ยกเว้นบุคคลธรรมดา และห้างหุ้นส่วน
สามัญที่มิได้จดทะเบียน ต้องจัดทํางบการเงินให้ถูกต้องตามรายการย่อที่กฎหมายกําหนด ดังนี้ 
    (1) งบแสดงฐานะการเงิน 
   (2) งบกําไรขาดทุน 
   (3) หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
  งบการเงินที่ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีได้จัดทําขึ้น ต้องได้รับการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเว้นแต่งบการเงินของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่มีทุนไม่เกินห้าล้าน
บาท สินทรัพย์รวมไม่เกินสามสิบล้านบาท และรายได้รวมไม่เกินสามสิบล้านบาท ได้รับการยกเว้นไม่
ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต     ระยะเวลา
การนําส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากรต้อง
นําส่ง งบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 5 เดือน นับแต่วันปิดบัญชี  
  8) การเก็บรักษาบัญชีและเอกสาร 
    (1) สถานที่จัดเก็บ ณ สถานประกอบการ  หรือสถานที่ใช้เป็นที่ทําการผลิตหรือ
เก็บรักษาสินค้าเป็นประจํา หรือสถานที่ที่ใช้เป็นที่ทํางานประจํา 
    (2) ระยะเวลาการจัดเก็บเอกสารประกอบการลงบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วัน
ปิดบัญชี 
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ตารางที่  3.2  แสดงหน้าที่และความรับผิดชอบที่สําคัญของผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชี 
 

เร่ือง ด าเนินการ โทษ 
1. ผู้ทําบัญช ี 1.1  จัดให้มี “ผู้ทําบัญช”ี ที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของ

การเป็นผู้ทําบญัชีตามที่อธิบดปีระกาศกําหนด 
1.2  ควบคุมดูแล “ผู้ทําบัญช”ี ให้จัดทําบัญชีให้ถูกต้อง

ตามกฎหมาย และตรงต่อความเปน็จริง 

1.1 ปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท 

2. การทําบัญช ี 2.1  จัดให้มีการทําบัญชี 2.1 ปรับไม่เกินสามหมื่นบาท
และปรับเป็นรายวันอีกไม่
เกิ น วั น ล ะห นึ่ งพั น บ าท
จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

2.2  การทําบัญชี ต้องครบถ้วนถูกต้อง ตามที่อธิบดี
ประกาศกําหนด เกี่ยวกับ 

 1)  ชนิดของบัญชีท่ีต้องจัดทํา 
 2)  ข้อความ รายการ และระยะเวลาที่ต้องมีในบัญชี 
 3)  เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี 

2.2 ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
และปรับเป็นรายวันอีกไม่
เกิ น วั น ล ะ ห้ า ร้ อ ย บ าท
จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

3. เอกสารที่ต้องใช้
ประกอบการ
ลงบัญช ี

3.1  จัดให้มีเอกสารประกอบการลงบัญชีซึ่ง ได้แก่  บันทึก 
หนังสือหรือเอกสารใดๆ ที่ใช้เป็นหลักฐานในการลง
รายการในบัญชี 

3.1 ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
และปรับเป็นรายวันอีกไม่
เกิ น วั น ล ะ ห้ า ร้ อ ย บ าท
จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

3.2   ส่งมอบเอกสาร ที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีให้แก่
ผู้ทําบัญชี  เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ  ใบสําคัญรับ 
– จ่าย  ฯลฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน  เพื่อให้บัญชีที่จัดทํา
ขึ้นให้สามารถแสดงผลการดําเนินงาน  ฐานะการเงิน 
หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินที่เป็นอยู่ตามความ
เป็นจริงและตามมาตรฐานการบัญชี 

3.2 ปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท 

4. ปิดบัญชีและ
จัดทํางบการเงิน 

4.1  ปิดบัญชีครั้งแรกภายใน  12  เดือน  นับแต่วันที่
เริ่มทําบัญชีและปิดบัญชีทุกรอบ  12  เดือน  นับแต่
วันปิดบัญชีครั้งก่อน 

4.1 ปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท 

4.2  จัดทํางบการเงิน  โดยมีรายการย่อตามที่อธิบดีประกาศ
กําหนด 

4.2 ปรับไม่เกินห้าพันบาท 

 4.3 จัด ให้ งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเว้นแต่งบการเงิน
ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่มีทุนไม่เกินห้าล้านบาท  
สินทรัพย์รวมไม่เกินสามสิบล้านบาทและรายได้รวมไม่
เกินสามสิบล้านบาท  ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบ
การเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

4.3  ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 
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เร่ือง ด าเนินการ โทษ 

5. การยื่นงบการเงิน 5.1   ยื่นงบการเงินต่อสํานักงานกลางบัญชีหรือสํานักงาน
บัญชีประจําท้องที่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดี
ประกาศกําหนด  และภายในเวลาที่กําหนด 

       1)  ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 
       2)  นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม 
             กฎหมายต่างประเทศ 
       3)  กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร 
       4)  บริษัทจํากัด 
       5)  บริษัทมหาชนจํากัด 

5.1  ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

6. เก็บ รักษาบัญ ชี
แ ล ะ เอ ก ส า ร ที่
ต้ อ ง ใ ช้
ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ลงบัญช ี

6.1 เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการ
ลงบัญชีไว้  ณ สถานที่ทําการหรือสถานท่ีที่ใช้เป็นที่ทํา
การผลิตหรือเก็บสินค้าเป็นประจําหรอืสถานท่ีที่ใช้เป็น
ที่ทํางานเป็นประจํา 

6.1  ปรับไม่เกินห้าพันบาท 

6.2  เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการ
ลงบัญชีไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันเปิดบัญชี 

6.2  ปรับไม่เกินห้าพันบาท 

6.3  นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ  บุคคล
ธรรมดาตามประเภทที่กําหนดให้ทําบัญชี  เมื่อเลิก
ประกอบธุรกิจ  ต้องส่งมอบบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้
ประกอบการลงบัญชีภายใน 90 วันนับแต่วันเลิก
ประกอบธุรกิจ 

6.3  ปรับไม่เกินห้าพันบาท 

 
ที่มา  :  สํานักกํากับดูแลธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ;  เอกสารเผยแพร่   
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ค าถามท้ายหน่วย 
วิชา การบัญชีห้างหุ้นส่วน (2001-2002)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
 ชุดการสอนที่  1  เร่ือง  ความรู้ทั่วไปและกฏหมายเกี่ยวกับกิจการห้างหุ้นส่วน 

 
ตอบค าถามต่อไปนี้ 
1.  อธิบายความหมายของห้างหุ้นส่วน 
 ตอบ

............................................................................................................................. ......................... 
 ........................................................... .................................................................. ......................... 
 ............................................................................................................................. ......................... 
2.  อธิบายลักษณะสําคัญของห้างหุ้นส่วน 
 ตอบ

............................................................................................................................. ......................... 
 ........................................................................... ........................................................................... 
 ............................................................................................................................. ......................... 
3.  ห้างหุ้นส่วนแบ่งออกเป็นกี่ประเภท   อะไรบ้าง 
 ตอบ

............................................................................................................................. ........................ 
 ................................................................................. .................................................................... 
 ............................................................................................................................. ........................ 
4.  อธิบายความแตกต่างระหว่างห้างหุ้นส่วนสามัญและห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 
 ตอบ

............................................................................................................................. ......................... 
 ............................................................. ................................................................ ......................... 
 ............................................................................................................................. ......................... 
5.  บอกบัญชีทีห่้างหุ้นส่วนจํากัดและห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลจะต้องจัดทํา 

 ตอบ
............................................................................................................................. ......................... 

 ............................................................................................................................. ......................... 
 ............................................................................................................................. ......................... 
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เฉลยค าถามท้ายหน่วย 
  

วิชา การบัญชีห้างหุ้นส่วน (2001-2002)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
 ชุดการสอนที่  1  เร่ือง  ความรู้ทั่วไปและกฏหมายเกี่ยวกับกิจการห้างหุ้นส่วน 

 
1.  ค าถาม  อธิบายความหมายของห้างหุ้นส่วน 
 ตอบ   คือ สัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน ซึ่งบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปตกลงกัน เพ่ือกระทําการ 
     ร่วมกัน ด้วยประสงค์จะแบ่งปันกําไรอันจะพึงได้แต่กิจกรรมที่ทํานั้น 
2.  ค าถาม  อธิบายลักษณะสําคัญของห้างหุ้นส่วน 
.  ตอบ  ลักษณะที่สําคัญ 4 ประการ 

1. มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ตกลงทําสัญญากันด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร 
2. การลงทุนร่วมกัน ทุนที่ผู้ถือหุ้นนํามาลงในห้างหุ้นส่วนมีทั้งสินทรัพย์ที่มีตัวตนและ

ไม่มีตัวตน 
3. การดําเนินกิจกรรมร่วมกัน 
4. ความรับผิดชอบในหนี้สินของห้างหุ้นส่วน 

3. ค าถาม ห้างหุ้นส่วนแบ่งออกเป็นก่ีประเภท   อะไรบ้าง 
 ตอบ  แบ่งได้เป็น 2 ประเภท 

1. ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

4.  ค าถาม  อธิบายความแตกต่างระหว่างห้างหุ้นส่วนสามัญและห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 
 ตอบ   

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
1. มีผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทเดียว คือหุ้นส่วน 

ประเภทไม่จํากัดความรับผิดชอบ 
2. หุ้นส่วนทุกคนมีสิทธิเข้าไปบริหารจักการ

ห้างหุ้นส่วน  
3. ทุนที่นํามาลงเป็นเงินสด สินทรัพย์ต่าง ๆ 

และแรงงานได ้

1. มีผู้เป็นหุ้นส่วน 2 ประเภท คือ ประเภทที่
ไม่จํากัดความรับผิดชอบ และประเภทที่
จํากัดความรับผิดชอบ 

2. หุ้นส่วนประเภทจํากัดความรับผิดชอบไม่มี
สิทธิเข้าไปบริหารกิจการ  

3. หุ้นส่วนประเภทจํากัดความรับผิดชอบจะ
ลงทุนเป็นแรงงานไม่ได้ ต้องลงทุนเป็นเงิน
หรือสินทรัพย์เท่านั้น 
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ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

4. จดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ได้ 
5. ต้องเลิกกิจการเมื่อหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่ง 

ตาย ลาออก ล้มละลายหรือต้องการเลิก
กิจการ 

6. เป็นเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้เป็นหุ้นส่วน
ใช้เจ้าหนี้จากสินทรัพย์ส่วนตัวได้ 

4. ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
5. ไม่ต้องเลิกกิจการเมื่อหุ้นส่วนที่จํากัดความ

รับผิดชอบ ตาย ลาออก ล้มละลาย หรือ
ต้องการเลิกกิจการ 

6. เจ้าหนี้ ไม่มีสิทธิ เรียกร้องให้ ใช้หนี้ จาก
สินทรัพย์ส่วนตัวของผู้เป็นหุ้นส่วนประเภท
จํากัดความรับผิดชอบ 

 
5.  ค าถาม  บอกบัญชีที่ห้างหุ้นส่วนจํากัดและห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลจะต้องจัดทํา 
 ตอบ   บัญชีที่ห้างหุ้นส่วนจํากัดและห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลจะต้องจัดทํา 
  (1) บัญชีรายวัน 
                  (1.1) บัญชีเงินสด 
                  (1.2) บัญชีธนาคาร แยกเป็นแต่ละเลขที่บัญชีธนาคาร 
                  (1.3) บัญชีรายวันซื้อ 
                  (1.4) บัญชีรายวันขาย 
                  (1.5) บัญชีรายวันทั่วไป 
              (2) บัญชีแยกประเภท 
                  (2.1) บัญชีแยกประเภท สินทรัพย์ หนี้สินและทุน 
                  (2.2) บัญชีแยกประเภทรายได้และรายจ่าย 
                  (2.3) บัญชีแยกประเภทลูกหนี้ 
                  (2.4) บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้ 
          (3) บัญชีสินค้า 
          (4) บัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภทอ่ืนและบัญชีแยกประเภทย่อยตามความจําเป็นแก่
การทําบัญชีของธุรกิจ 
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แบบฝึกปฏิบัต ิ
วิชา การบัญชีห้างหุ้นส่วน (2001-2002)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
 ชุดการสอนที่  1   เรื่อง  ความรู้ทั่วไปและกฎหมายเกี่ยวกับกิจการธุรกิจห้างหุ้นส่วน 

 
1. ………ห้างหุ้นส่วนมีบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปตกลงทํากิจการค้าร่วมกันเพื่อแสวงหาผลกําไร 
2. ……….กิจการห้างหุ้นส่วนจําแนกเป็น 2 ประเภท คือห้างหุ้นส่วนสามัญ และห้างหุ้นส่วนจํากัด 
3. ……..ห้างหุ้นส่วนสามัญ ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดร่วมกันในบรรดาหนี้สินทั้งปวงของห้าง

หุ้นส่วนโดยไม่จํากัดจํานวน 
4. ……..หจก. ชุมพรการเกษตร ถือเป็นห้างหุ้นประเภทห้างหุ้นส่วนจํากัด 
5. ….….ห้างหุ้นส่วนประเภทไมจ่ํากัดความรับผิดชอบ  ลงทุนตามด้วยแรงงานไม่ได้ 
6. …….ผู้มีความประสงค์จะขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน ในเขตภูมิภาคต้องยื่นจดทะเบียนได้ที่ 

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด 
7. ……..ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนมิได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการแบ่งกําไรขาดทุนไว้  กฎหมายให้ปฏิบัติ ให้

แบ่งเท่ากัน 
8. ….....ที่หุ้นส่วนประเภทจํากัดความรับผิดสามารถดําเนินกิจการแข่งขันกับห้างหุ้นส่วนได ้
9. ………แบบฟอร์มเอกสารในการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล คือ หส. 2   
10. …..…จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทางระบบอินเทอร์เน็ตได้ตาม www.dbd.go.th 
11. ……..ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนเริ่มทําบัญชีตั้งแต่เม่ือใด วันที่จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 
12. ………บัญชีเงินสด บัญชีธนาคารและบัญชีรายวันทุกชนิดต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน

15 วัน นับแต่รายการนั้นเกิด 
13. ……..งบการเงินของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องยื่นเสนอต่อสํานักงานบริหารข้อมูลธุรกิจกรม

พัฒนาธุรกิจการค้าหรือที่สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดภายในกี่เดือนนับแต่วันปิด
บัญชี 3  เดือน 

14. ………ห้างหุ้นส่วนที่มิได้ตกลงเรื่องการแบ่งกําไรขาดทุนไว้ กฎหมายไทยให้ปฏิบัติตาม แบ่งตาม
ตามอัตราส่วนทุนที่นํามาลง 

15. ….….กิจการที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงกระทํากิจการร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแบ่ง
กําไรขาดทุน คือ กิจการห้างหุ้นส่วน 

16. ……….เงินลงทุนที่หุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดชอบนํามาลงทุน เงินสด สินทรัพย์อ่ืนและ
แรงงาน 

17. ………ห้างหุ้นส่วนจํากัดจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ได้ 
18. ……….ห้างหุ้นส่วนสามัญต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเท่านั้น 
19. ………ผู้เป็นหุ้นส่วนตาย ล้มละลายหรือเป็นบุคคลไร้ความสามารถต้องเลิกกิจการ 
20. ………กฎหมายที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนคือพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
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เฉลยแบบฝึกปฏบิัต ิ
วิชา การบัญชีห้างหุ้นส่วน (2001-2002)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
 ชุดการสอนที่  1  เรื่อง  ความรู้ทั่วไปและกฏหมายเกี่ยวกับกิจการห้างหุ้นส่วน 

 
1. ………ห้างหุ้นส่วนมีบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปตกลงทํากิจการค้าร่วมกันเพื่อแสวงหาผลกําไร 
2. ……….กิจการห้างหุ้นส่วนจําแนกเป็น 2 ประเภท คือห้างหุ้นส่วนสามัญ และห้างหุ้นส่วนจํากัด 
3. ……..ห้างหุ้นส่วนสามัญ ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดร่วมกันในบรรดาหนี้สินทั้งปวงของห้าง

หุ้นส่วนโดยไม่จํากัดจํานวน 
4. ……..หจก. ชุมพรการเกษตร ถือเป็นห้างหุ้นประเภทห้างหุ้นส่วนจํากัด 
5. ….….ห้างหุ้นส่วนประเภทไมจ่ํากัดความรับผิดชอบ ลงทุนตามด้วยแรงงานไม่ได้ 
6. …….ผู้มีความประสงค์จะขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน ในเขตภูมิภาคต้องยื่นจดทะเบียนได้ที่ 

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด 
7. ……..ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนมิได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการแบ่งกําไรขาดทุนไว้ กฎหมายให้ปฏิบัติให้

แบ่งเท่ากัน 
8. ….....ที่หุ้นส่วนประเภทจํากัดความรับผิดสามารถดําเนินกิจการแข่งขันกับห้างหุ้นส่วนได ้
9. ………แบบฟอร์มเอกสารในการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล คือ หส. 2   
10. …..…จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทางระบบอินเทอร์เน็ตได้ตาม www.dbd.go.th 
11. ……..ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนเริ่มทําบัญชีตั้งแต่เมื่อใด วันที่จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 
12. ………บัญชีเงินสด บัญชีธนาคารและบัญชีรายวันทุกชนิดต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายในกี่

วัน15 วัน นับแต่รายการนั้นเกิด 
13. ……..งบการเงินของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องยื่นเสนอต่อสํานักงานบริหารข้อมูลธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือที่สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดภายในกี่เดือนนับแต่
วันปิดบัญชี 3  เดือน 

14. ………ห้างหุ้นส่วนที่มิได้ตกลงเรื่องการแบ่งกําไรขาดทุนไว้ กฎหมายไทยให้ปฏิบัติตาม แบ่ง
ตามอัตราส่วนทุนที่นํามาลง 

15. ….….กิจการที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงกระทํากิจการร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะ
แบ่งกําไรขาดทุน คือ กิจการห้างหุ้นส่วน 

16. ……….เงินลงทุนที่หุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดชอบนํามาลงทุน เงินสด สินทรัพย์อ่ืนและ
แรงงาน 

17. ………ห้างหุ้นส่วนจํากัดจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ได้ 
18. ……….ห้างหุ้นส่วนสามัญต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเท่านั้น 
19. ………ผู้เป็นหุ้นส่วนตาย ล้มละลายหรือเป็นบุคคลไร้ความสามารถต้องเลิกกิจการ 
20. ………กฎหมายที่เก่ียวกับห้างหุ้นส่วนคือพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
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ใบงานฝึกความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
วิชา การบัญชีห้างหุ้นส่วน (2001-2002)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
ชุดการสอนที่  1 เร่ือง ความรู้ทั่วไปและกฏหมายที่เกี่ยวกับกิจการห้างหุ้นส่วน 
    

 

 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. สามารถคํานวณและอธิบายวิธีการบันทึกบัญชีทุนของกิจการห้างหุ้นส่วนได้ 
 2. สามารถบันทึกรายการบัญชีเมื่อหุ้นส่วนนําสินทรัพย์ หนี้สินมาลงทุนได้ 

 
วัสดุอุปกรณ์ 
 1. อุปกรณ์เครื่องเขียน 
 2. กระดาษคําตอบ 
 3. เครื่องคํานวณ 
  
ข้อควรระวัง 
 1. หากมีตวัเลขควรเขียนตัวเลขให้ชัดเจนและเป็นระเบียบ 
 2. หากมีการคํานวณควรตรวจสอบความถูกต้องของการคํานวณตัวเลข อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 3. เขียนด้วยลายมือที่อ่านง่าย ไม่ขูดลบขีดฆ่า 
 
ล าดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
 1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 3-4 คน คละเด็ก เก่ง ปานกลาง และอ่อน 
 2. ให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันอ่านโจทย์ให้เข้าใจและ วิเคราะห์กระบวนการคิดวิเคราะห์ โดย
ระบุความสําคัญ ระบุความสัมพันธ์ และระบุหลักการ  
 3. อ่านคําถามแล้วทําเครื่องหมาย   หน้าข้อทีถู่กต้อง   
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เกณฑ์การประเมิน 
 1. กระบวนการคิด (รายการละ 5 คะแนน 3 รายการ รวม 15 คะแนน) 
 2.  คํานวณทุนของหุ้นส่วน (ถูกจุดละ 1 คะแนน รวม 20 จุด) 
  
มอบหมายงาน 
 
          วิเคราะห์คําถาม แล้วทําเครื่องหมาย   หน้าข้อที่ถูกต้อง (ทําเครื่องหมายได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

ค าถาม ค าตอบ ท าเครื่อง  หน้าข้อทีถู่กต้อง    
1. ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีตาม
พระราชบัญญัติบัญชี 2543 
ข้อใดถูกต้อง 

  ห้างหุ้นส่วนสามัญ ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีคือ ผู้จัดการ 
  ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีคือ หุ้นส่วน  

 ผู้จัดการ 
  ห้างหุ้นส่วนจํากัด ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีคือ หุ้นส่วนผู้จัดการ 
 

2. ห้างหุ้นส่วนประเภทที่ต้อง
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ตามกฎหมาย ข้อใดถูกต้อง 

  ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
  ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 
  ห้างหุ้นส่วนจํากัด 
  ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 
 

3. ผู้ที่มีอํานาจกระทําการ
แทนห้างหุ้นส่วนข้อใด
ถูกต้อง 

  หุ้นส่วนผู้จัดการ 
  หุ้นส่วนกรรมการผู้จัดการ 
  หุ้นส่วนทุกคน 
  บุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นหุ้นส่วน 
 

4. หลักเกณฑ์ของสัญญาการ
จัดตั้งห้างหุ้นส่วนข้อใด
ถูกต้อง 

  มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป 
  ลงทุนร่วมกัน 
  ดําเนินกิจการร่วมกัน 
  รับผิดชอบในหนี้สินของห้างหุ้นส่วน 
  แบ่งหุ้นออกเป็นหุ้นๆ มูลค่าเท่าๆ กัน 
 

5. ผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทใดที่
ไม่สามารถลงทุนด้วยแรงงาน 

  ผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จํากัดความรับผิดชอบ 
  ผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทจํากัดความรับผิดชอบ 
  ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกประเภท 
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ค าถาม ค าตอบ ท าเครื่อง  หน้าข้อทีถู่กต้อง    
6. งบการเงินที่ต้องจัดทําข้อ
ใดถูกต้อง 

  งบแสดงฐานะการเงิน 
  งบกําไรขาดทุน 
  งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
  งบกําไรขาดทุน 
  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 
  งบกระแสเงินสด 
  งบการเงินรวม 
  หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
  งบการเงินเปรียบเทียบ 
 

7. ห้างหุ้นส่วนประเภทใด มี
สภาพเป็นบุคคลธรรมดา 

  ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
  ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 
  ห้างหุ้นส่วนจํากัด 
 

8. ภาษีเงินได้ตามข้อใดที่ห้าง
หุ้นส่วนสามัญ ต้องชําระภาษี  

  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
  ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
  ภาษีป้าย 

9. ภาษีเงินได้ตามข้อใดที่ห้าง
หุ้นส่วนจํากัด ต้องชําระภาษี
เงนิ  

  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
  ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
  ภาษีป้าย 
 

10. ข้อใดคือสถานที่จด
ทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 

  สํานักทะเบียนธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวง
พาณิชย์ 

  สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด  
  สํานักงานพาณิชย์จังหวัด 
  สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่ 
 



 
 56 

 

กระดาษค าตอบ 
ใบงานการฝึกความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

 
 
1. กระบวนการคิดวิเคราะห์  
 1)  ความส าคัญ :  จ าแนกข้อเท็จจริง   
   (1) ………………………………………………………………………………………………………………..  
  (2) ………………………………………………………………………………………………………………..  
  (3) ………………………………………………………………………………………………………………..  
  (4) ………………………………………………………………………………………………………………..  
  (5) ………………………………………………………………………………………………………………..  
 2)  ความสัมพันธ์ :  ความสัมพันธ์ของข้อเท็จจริง   
  (1) ………………………………………………………………………………………………………………..  
  (2) ………………………………………………………………………………………………………………..  
  (3) ………………………………………………………………………………………………………………..  
  (4) ………………………………………………………………………………………………………………..  
  (5) ………………………………………………………………………………………………………………..  
 3) หลักการ : หลักการช าระบัญชีและจ่ายคืนทุน 
  (1) ………………………………………………………………………………………………………………..  
  (2) ………………………………………………………………………………………………………………..  
  (3) ………………………………………………………………………………………………………………..  
  (4) ………………………………………………………………………………………………………………..  
  (5) ………………………………………………………………………………………………………………..  
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ค าถาม ค าตอบ ท าเครื่อง  หน้าข้อทีถู่กต้อง    

1. ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีตาม
พระราชบัญญัติบัญชี 2543 
ข้อใดถูกต้อง 

  ห้างหุ้นส่วนสามัญ ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีคือ ผู้จัดการ 
  ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีคือ หุ้นส่วน  

 ผู้จัดการ 
  ห้างหุ้นส่วนจํากัด ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีคือ หุ้นส่วนผู้จัดการ 
 

2. ห้างหุ้นส่วนประเภทที่ต้อง
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ตามกฎหมาย ข้อใดถูกต้อง 

  ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
  ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 
  ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 
 

3. ผู้ที่มีอํานาจกระทําการ
แทนห้างหุ้นส่วนข้อใด
ถูกต้อง 

  หุ้นส่วนผู้จัดการ 
  หุ้นส่วนกรรมการผู้จัดการ 
  หุ้นส่วนทุกคน 
  บุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นหุ้นส่วน 
 

4. หลักเกณฑ์ของสัญญาการ
จัดตั้งห้างหุ้นส่วนข้อใด
ถูกต้อง 

  มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป 
  ลงทุนร่วมกัน 
  ดําเนินกิจการร่วมกัน 
  รับผิดชอบในหนี้สินของห้างหุ้นส่วน 
  แบ่งหุ้นออกเป็นหุ้นๆ มูลค่าเท่าๆ กัน 
 

5. ผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทใดที่
ไม่สามารถลงทุนด้วยแรงงาน 

  ผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จํากัดความรับผิดชอบ 
  ผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทจํากัดความรับผิดชอบ 
  ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกประเภท 
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ค าถาม ค าตอบ ท าเครื่อง  หน้าข้อทีถู่กต้อง    
6. งบการเงินที่ต้องจัดทําข้อ
ใดถูกต้อง 

  งบแสดงฐานะการเงิน 
  งบกําไรขาดทุน 
  งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
  งบกําไรขาดทุน 
  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 
  งบกระแสเงินสด 
  งบการเงินรวม 
  หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
  งบการเงินเปรียบเทียบ 
 

7. ห้างหุ้นส่วนประเภทใด มี
สภาพเป็นบุคคลธรรมดา 

  ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
  ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 
  ห้างหุ้นส่วนจํากัด 
 

8. ภาษีเงินได้ตามข้อใดที่ห้าง
หุ้นส่วนสามัญ ต้องชําระภาษี  

  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
  ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
  ภาษีป้าย 

9. ภาษีเงินได้ตามข้อใดที่ห้าง
หุ้นส่วนจํากัด ต้องชําระภาษี
เงิน  

  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
  ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
  ภาษีป้าย 
 

10. ข้อใดคือสถานที่จด
ทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 

  สํานักทะเบียนธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวง
พาณิชย์ 

  สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด  
  สํานักงานพาณิชย์จังหวัด 
  สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่ 
 



 
 59 

 

เฉลยใบงานฝึกความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
วิชา การบัญชีห้างหุ้นส่วน (2001-2002)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
ชุดการสอนที่  1  เร่ือง ความรู้ทั่วไปและกฏหมายที่เกี่ยวกับกิจการห้างหุ้นส่วน 

 
 
1. กระบวนการคิดวิเคราะห์  
 1)  ความส าคัญ :  จ าแนกข้อเท็จจริง   
 (2) ความหมายและลักษณะของกิจการห้างหุ้นส่วน 
 (5) การจัดตั้งกิจการห้างหุ้นส่วน 
 (6) กฎหมายที่เก่ียวข้องกับกิจการห้างหุ้นส่วน 
 2)  ความสัมพันธ์ :  ความสัมพันธ์ของข้อเท็จจริง   
  (1) ลักษณะของกิจการห้างหุ้นส่วน  กับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการห้างหุ้นส่วน  
  (2) การจัดตั้งกิจการห้างหุ้นส่วน  กับ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับกิจการห้างหุ้นส่วน  
 3) หลักการ : ลักษณะของกิจการห้างหุ้นส่วนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการ 
ห้างหุ้นส่วน 
  (1) ลักษณะของห้างหุ้นส่วนสามัญ   
  (2) ลักษณะของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 
  (3) ลักษณะของห้างหุ้นส่วนจํากัด 
  (4) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
  (5) พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  
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เฉลย  

          วิเคราะห์ค าถาม แล้วท าเครื่องหมาย   หน้าข้อที่ถูกต้อง  
ค าถาม ค าตอบ ท าเครื่อง  หน้าข้อทีถู่กต้อง    

1. ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีตาม
พระราชบัญญัติบัญชี 2543 
ข้อใดถูกต้อง 

  ห้างหุ้นส่วนสามัญ ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีคือ ผู้จัดการ 
  ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีคือ หุ้นส่วน  
 ผู้จัดการ 

  ห้างหุ้นส่วนจํากัด ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีคือ หุ้นส่วนผู้จัดการ 
2. ห้างหุ้นส่วนประเภทที่ต้อง
ไม่ต้องจดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลตามกฎหมาย ข้อใด
ถูกต้อง 

 ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 
 ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

3. ผู้ที่มีอํานาจกระทําการ
แทนห้างหุ้นส่วนข้อใด
ถูกต้อง 

  หุ้นส่วนผู้จัดการ 
  หุ้นส่วนกรรมการผู้จัดการ 
  หุ้นส่วนทุกคน 
  บุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นหุ้นส่วน 

4. หลักเกณฑ์ของสัญญาการ
จัดตั้งห้างหุ้นส่วนข้อใด
ถูกต้อง 

 มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป 
 ลงทุนร่วมกัน 
 ดําเนินกิจการร่วมกัน 
 รับผิดชอบในหนี้สินของห้างหุ้นส่วน 

  แบ่งหุ้นออกเป็นหุ้นๆ มูลค่าเท่าๆ กัน 
5. ผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทใดที่
ไม่สามารถลงทุนด้วยแรงงาน 

  ผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จํากัดความรับผิดชอบ 
 ผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทจํากัดความรับผิดชอบ 

  ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกประเภท 
6. งบการเงินที่ต้องจัดทําข้อ
ใดถูกต้อง 

  งบแสดงฐานะการเงิน 
  งบกําไรขาดทุน 
  งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
  งบกําไรขาดทุน 
  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 
  งบกระแสเงินสด 
  งบการเงินรวม 
  หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
  งบการเงินเปรียบเทียบ 
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ค าถาม ค าตอบ ท าเครื่อง  หน้าข้อทีถู่กต้อง    
7. ห้างหุ้นส่วนประเภทใด มี
สภาพเป็นบุคคลธรรมดา 

  ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
  ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 
  ห้างหุ้นส่วนจํากัด 
 

8. ภาษีเงินได้ตามข้อใดที่ห้าง
หุ้นส่วนสามัญ ต้องชําระภาษี  

  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
  ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
  ภาษีป้าย 

9. ภาษีเงินได้ตามข้อใดที่ห้าง
หุ้นส่วนจํากัด ต้องชําระภาษี
เงิน  

  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
  ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
  ภาษีป้าย 
 

10. ข้อใดคือสถานที่จด
ทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 

  สํานักทะเบียนธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวง
พาณิชย์ 

  สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด  
  สํานักงานพาณิชย์จังหวัด 
  สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่ 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  

วิชา การบัญชีห้างหุ้นส่วน (2001-2002)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
 ชุดการสอนที่  1  เร่ือง  ความรู้ทั่วไปและกฏหมายเกี่ยวกับกิจการห้างหุ้นส่วน 

 
1. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของห้างหุ้นส่วน 
  ก. มีการลงทุนร่วมกัน  
  ข. ดําเนินกิจการร่วมกัน 
  ค. มีวัตถุประสงค์แบ่งปันกําไรกัน 
  ง. เป็นสัญญาระหว่างบุคคลตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป 
2. หุ้นส่วนประเภทจํากัดความรับผิดลงทุนด้วยสิ่งใดไม่ได้ 
  ก. เงินสด 
  ข. รถยนต์ 
  ค. สิทธิบัตร 
  ง. ความเชี่ยวชาญพิเศษ 
3. ห้างหุ้นส่วนแบ่งออกเป็นก่ีประเภท 
  ก. 2 ประเภท 
  ข. 3 ประเภท 
  ค. 4 ประเภท 
  ง. 5 ประเภท 
4. ห้างหุ้นส่วนสามัญ มีลักษณะตามข้อใด 
  ก. จดทะเบียนหรือไม่ก็ได้ 
  ข. ต้องจดทะเบียน 
  ค. มีหุ้นส่วน 2 ประเภท 
  ง. หุ้นส่วนลงทุนด้วยแรงงานไม่ได้ 
5.  จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทางระบบอินเทอร์เน็ตได้ตามข้อใด 
  ก. www.dbd.go.th 
  ข. www.rd.go.th 
  ค. www.bdb.go.th 
  ง. www.boga.go.th 
6.  ห้างหุ้นส่วนประเภทใดต่อไปนี้  ที่ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดร่วมกันในบรรดาหนี้สินทั้งปวงของ
ห้างหุ้นส่วนโดยไม่จํากัดจํานวน 
  ก. ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
  ข. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

http://www.dbd.go.th/
http://www.rd.go.th/
http://www.bdb.go.th/
http://www.boga.go.th/
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  ค. ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน 
  ง. ห้างหุ้นส่วนสามัญ  และห้างหุ้นส่วนจํากัด 
7.  ผู้มีความประสงค์จะขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน ในเขตภูมิภาคต้องยื่นจดทะเบียนได้ที่หน่วยงาน
 ใด 
  ก. สํานักงานพาณิชย์จังหวัด  
  ข. สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด 
  ค. สํานักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 1 
  ง. ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง 
8.  หจก. ชุมพรค้าวัสดุก่อสร้าง   ถือเป็นห้างหุ้นประเภทใด 
  ก. ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
  ข. ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน 
  ค. ห้างหุ้นส่วนสามัญท่ีมิได้จดทะเบียน 
  ง. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 
9.  ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนมิได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการแบ่งกําไรขาดทุนไว้  กฎหมายให้ปฏิบัติตามข้อใด 
  ก. แบ่งเท่ากัน 
  ข. ตามส่วนที่ลงหุ้น 
  ค. ตามอัตราส่วนที่ตกลงกัน 
  ง. คิดเงินเดือน  และกําไรที่เหลือแบ่งเท่ากัน 
10. ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีของกิจการห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  คือข้อใด 
  ก. ผู้จัดการ 
  ข. ผู้จัดการสาขา 
  ค. หุ้นส่วนผู้จัดการ 
  ง. ผู้อํานวยการ 

 
****************** 
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชา การบัญชีห้างหุ้นส่วน (2001-2002)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
 ชุดการสอนที่  1  เร่ือง  ความรู้ทั่วไปและกฏหมายเกี่ยวกับกิจการห้างหุ้นส่วน 

 
 1. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของห้างหุ้นส่วน 
 ตอบ ง. เป็นสัญญาระหว่างบุคคลตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป 
2. หุ้นส่วนประเภทจํากัดความรับผิดลงทุนด้วยสิ่งใดไม่ได้ 
 ตอบ ง. ความเชี่ยวชาญพิเศษ 
3. ห้างหุ้นส่วนแบ่งออกเป็นก่ีประเภท 
 ตอบ ก. 2 ประเภท 
4. ห้างหุ้นส่วนสามัญ มีลักษณะตามข้อใด 
 ตอบ ก. จดทะเบียนหรือไม่ก็ได้ 
5.  จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทางระบบอินเทอร์เน็ตได้ตามข้อใด 
 ตอบ ก.  www.dbd.go.th 
6.  ห้างหุ้นส่วนประเภทใดต่อไปนี้  ที่ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดร่วมกันในบรรดาหนี้สินทั้งปวงของ
ห้างหุ้นส่วนโดยไม่จํากัดจํานวน 
 ตอบ ก. ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
7.  ผู้มีความประสงค์จะขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนในเขตภูมิภาคต้องยื่นจดทะเบียนได้ที่หน่วยงาน ใด 
 ตอบ ข. สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด 
8.  หจก. ชุมพรค้าวัสดุก่อสร้าง   ถือเป็นห้างหุ้นประเภทใด 
 ตอบ ง. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 
9.  ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนมิได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการแบ่งกําไรขาดทุนไว้  กฎหมายให้ปฏิบัติตามข้อใด 
 ตอบ ข. ตามส่วนที่ลงหุ้น 
10. ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีของกิจการห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  คือข้อใด 
 ตอบ ค. หุ้นส่วนผู้จัดการ 

http://www.dbd.go.th/
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท ากิจกรรมกลุ่ม 
 

วิชา การบัญชีห้างหุ้นส่วน (2001-2002)     หลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
 ชุดการสอนที่ 1       เร่ืองความรู้ทั่วไปและกฎหมายเกี่ยวกับกิจการห้างหุน้ส่วน 
  

 

ค าชี้แจง  ครูสังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มแล้ว ประเมินการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาและ ใส่เครื่องหมาย ในช่องรายการประเมิน 
                    เกณฑ์การประเมิน 4 หมายถึง   พฤติกรรมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
             เกณฑ์การประเมิน 3 หมายถึง   พฤติกรรมอยู่ในระดับมาก 
                    เกณฑ์การประเมิน 2 หมายถึง   พฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง 
                    เกณฑ์การประเมิน 1 หมายถึง   พฤติกรรมอยู่ในระดับน้อย/ต้อง
ปรับปรุง 

 
ที ่

 
ชื่อ สกลุ 

รายการประเมิน/ระดบัคะแนน 

รับผิดชอบงาน
ที่ได้รับ

มอบหมาย 
ความร่วมมือใน
การท ากิจกรรม 

ความตั้งใจใน
การท างาน 

การรับฟังความ
คิดเห็น 

ร่วมแสดงความ
คิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ต่อ

งาน 

รวม
คะแนน 
(20) 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
ลงช่ือ ......................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                     (....................................................) 
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แบบประเมินการน าเสนองาน 
 

วิชา การบัญชีห้างหุ้นส่วน (2001-2002)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
 ชุดการสอนที่                             เรื่อง    

  
ค าชี้แจง  ครูประเมินการนําเสนองานแล้ว ประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาตามรายการประเมินในตาราง 
                 เกณฑ์การประเมิน 4 หมายถึง  พฤติกรรมอยู่ในระดับมากที่สดุ 
                 เกณฑ์การประเมิน 3 หมายถึง  พฤติกรรมอยู่ในระดับมาก 
                 เกณฑ์การประเมิน 2 หมายถึง  พฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง 
                 เกณฑ์การประเมิน 1 หมายถึง  พฤติกรรมอยู่ในระดับน้อย/ต้องปรับปรุง 
 

 
 
ที ่

 
 

ชื่อ สกลุ 

รายการประเมิน/ระดบัคะแนน 

ความรับผิดชอบ 
(ความพร้อม 

ของกลุ่ม 
การเตรียมตัว  

เตรียมสื่อ   
ตรงเวลา) 

 
เนื้อหาสมบูรณ์

ครบถ้วน 
 

บุคลิกภาพ 
ขณะน าเสนอ 

สื่อประกอบ 
(สวยงาม 
เหมาะสม) 

 
รวม

คะแนน 
(16) 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 
ลงช่ือ ......................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                     (....................................................) 
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แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
วิทยาลัย ....................................................................................................... 

ช่ือ-สกุล .............................................................  ระดับช้ัน ปวช. .... ห้อง .....  แผนก ........................................ 
 

ค าชี้แจง    ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วประเมินพฤติกรรม โดยทําเครื่องหมาย ลงในช่อง
พฤติกรรม 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

รายการประเมิน 
 

พฤติกรรม 
มี ไม่มี 

1.  ตรงต่อเวลา 
 

1.1  เข้าเรยีนตรงต่อเวลา   
1.2  วางแผนปฏิบัติงานท่ีได้รบัมอบหมายเสร็จตามกําหนด   
1.3  ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จตามกําหนด   
1.4  ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามกําหนดเวลา   
1.5 สามารถแก้ปัญหาปฏิบตัิงานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จทันเวลา   

2. ความรับผดิชอบ 1.1  การเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบัติงาน   
1.2  ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัยต่อตนเองและส่วนรวม   
1.3  การใช้วัสดุถูกต้องและเหมาะสมกับงาน     
1.4 ความสนใจใฝ่รูม้ีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   
1.5 ปฏิบัติงานด้วยความละเอยีดรอบคอบ   

3.  กิริยามารยาท 
 
 

1.1  วางตนไดเ้หมาะสมกับสถานการณ ์   
1.2  ควบคุมกิริยามารยาทในสถานการณต์่าง ๆ ได ้   
1.3  แสดงกิรยิาอาการ ท่ีควรประพฤติปฏิบัต ิ   
1.4 ความเคารพเป็นเอกลักษณส์ําคัญของคนไทย   
1.5 มีสัมมาคารวะต่อครูทั้งต่อหนา้และลับหลัง   

4. การแต่งกาย 
 

1.1  ทรงผมถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับ   
1.2  เสื้อนักเรียนถูกต้องตามระเบยีบและข้อบังคับ   
1.3 กระโปรง/กางเกงถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับ   
1.4 รองเท้า/ถุงเท้า ทรงผมถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับ   
1.5 แต่งกายสะอาด เรียบร้อย   

 รวม   

 
       ลงช่ือ......................................................................ผูป้ระเมิน 
             (.....................................................................) 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  มีพฤติกรรมที่ปฏิบัติ  ให้ 1 คะแนน  ไม่มีพฤติกรรมที่ปฏิบัติ ให้ 0 คะแนน 

สัปดาห์ท่ี ........ 
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แบบสรุปผลคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
วิชา ..........................................................................................................  

นักเรียนชั้น........................ห้อง .......  ภาคเรียนที่ .........   ปีการศึกษา ...................    
วิทยาลัย ............................................................................  

 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล 

คะแนน 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์รายข้อ 

สรุปผล 

ตร
งต่

อเ
วล

า 

คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บ 

กิร
ิยา

มา
รย

าท
 

กา
รแ

ต่ง
กา

ย คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
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ที ่ ชื่อ - สกุล 

คะแนน 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์รายข้อ 

สรุปผล 

ตร
งต่

อเ
วล

า 

คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บ 

กิร
ิยา

มา
รย

าท
 

กา
รแ

ต่ง
กา

ย คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

21        
22        
23        
24        
26        
27        
28        
29        
30        
31        
32        
33        
34        
35        

  
       ลงชื่อ ..............................................ผู้ประเมิน 

( ……………………………) 
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แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์จ าแนกตามคุณธรรม จริยธรรม  
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

วิชา .......................................................................................................... 
นักเรียนชั้น........................   ภาคเรียนที่ .........   ปีการศกึษา ...................    

วิทยาลัย ............................................................................  
 

ระดับชั้น/ห้อง 
ร้อยละของจ านวนนกัเรียนที่มีคณุลักษณะแต่ละระดับ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ตร
งต่

อเ
วล

า 

คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บ 

กิร
ิยา

มา
รย

าท
 

กา
รแ

ต่ง
กา

ย 

จ านวนนักเรียน จ านวน (คน) 
 

   
ปวช. ..../....... มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดบั 5  จํานวน (คน) 

 
   

 (ดีเยี่ยม) ร้อยละ 
 

   
 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดบั 4  จํานวน (คน) 

 
   

 (ดี) ร้อยละ 
 

   
 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดบั 3  จํานวน (คน) 

 
   

 (พอใช้) ร้อยละ 
 

   
 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดบั 2 จํานวน (คน) 

 
   

 (ต้องปรับปรุง) ร้อยละ 
 

   
 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดบั 1  จํานวน (คน) 

 
   

 (ต้องปรับปรุงเร่งด่วน) ร้อยละ 
 

   
 รวมทั้งสิ้น 

  
   

 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค-์ดีเยี่ยม จํานวน (คน) 
 

   
 ในระดับด ี ร้อยละ 

 
   

ปวช. ..../....... มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดบั 5  จํานวน (คน) 
 

   
 (ดีเยี่ยม) ร้อยละ 

 
   

 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดบั 4  จํานวน (คน) 
 

   
 (ดี) ร้อยละ 

 
   

 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดบั 3  จํานวน (คน) 
 

   
 (พอใช้) ร้อยละ 
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ระดับชั้น/ห้อง 
ร้อยละของจ านวนนกัเรียนที่มีคณุลักษณะแต่ละระดับ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ตร
งต่

อเ
วล

า 

คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บ 

กิร
ิยา

มา
รย

าท
 

กา
รแ

ต่ง
กา

ย 

จ านวนนักเรียน จ านวน (คน) 
 

   
 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดบั 2 จํานวน (คน) 

 
   

 (ต้องปรับปรุง) ร้อยละ 
 

   
 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดบั 1  จํานวน (คน) 

 
   

 (ต้องปรับปรุงเร่งด่วน) ร้อยละ 
 

   
 รวมทั้งสิ้น 

  
   

 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค-์ดีเยี่ยม จํานวน (คน) 
 

   
 ในระดับด ี ร้อยละ 

 
   

ปวช. ..../....... มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดบั 5  จํานวน (คน) 
 

   
 (ดีเยี่ยม) ร้อยละ 

 
   

 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดบั 4  จํานวน (คน) 
 

   
 (ดี) ร้อยละ 

 
   

 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดบั 3  จํานวน (คน) 
 

   
 (พอใช้) ร้อยละ 

 
   

 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดบั 2 จํานวน (คน) 
 

   
 (ต้องปรับปรุง) ร้อยละ 

 
   

 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดบั 1  จํานวน (คน) 
 

   
 (ต้องปรับปรุงเร่งด่วน) ร้อยละ 

 
   

 รวมทั้งสิ้น 
  

   
 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค-์ดีเยี่ยม จํานวน (คน) 

 
   

 ในระดับด ี ร้อยละ 
 

   
 

       ลงชื่อ ..............................................ผู้ประเมิน 
( ……………………………) 
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แบบสรุปผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

วิชา ........................................................................................................... 
นักเรียนระดับชั้น........................ ภาคเรียนที่ .........   ปีการศึกษา ...................    

วิทยาลัย ............................................................................  
 

ร้อยละของจ านวนนกัเรียนที่มีคณุลักษณะแต่ละระดับ 
ระดับชั้น/ห้อง 

ห้อง.. ห้อง… ห้อง… ห้อง... 
จํานวนนักเรียน จํานวน (คน) 

 
   

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดบั 5 (ดีเยี่ยม) จํานวน (คน) 
 

   

 
ร้อยละ 

 
   

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดบั 4 (ดี) จํานวน (คน) 
 

   

 
ร้อยละ 

 
   

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดบั 3 (พอใช้) จํานวน (คน) 
 

   

 
ร้อยละ 

 
   

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดบั 2 (ต้องปรับปรุง) จํานวน (คน) 
 

   

 
ร้อยละ 

 
   

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดบั 1  จํานวน (คน) 
 

   
(ต้องปรับปรุงเร่งด่วน) ร้อยละ 

 
   

รวมท้ังสิ้น      
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับด-ีดีเยี่ยม จํานวน (คน) 

 
   

 
ร้อยละ 

 
   

 
       ลงชื่อ ..............................................ผู้ประเมิน 

( ……………………………) 
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คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และพฤติกรรมบ่งชี้ 

 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 
พฤติกรรมบ่งช้ี 

ตรงต่อเวลา 1. เข้าเรียนตรงต่อเวลา  
2. วางแผนปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามกําหนด 
3. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามกําหนด 
4. ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามกําหนดเวลา 
5. สามารถแก้ปัญหาปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จทันเวลา 
 

ความรับผิดชอบ 1. การเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบัติงาน  
2. ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัยต่อตนเองและส่วนรวม 
3. การใช้วัสดุถูกต้องและเหมาะสมกับงาน   
4. ความสนใจใฝ่รู้มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
5. ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ 
 

กิริยามารยาท 
 

1. วางตนได้เหมาะสมกับสถานการณ์  
2. ควบคุมกิริยามารยาทในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
3. แสดงกิริยาอาการ ที่ควรประพฤติปฏิบัติ  
4. ความเคารพเป็นเอกลักษณ์สําคัญของคนไทย  
5.มีสัมมาคารวะต่อครูทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

การแต่งกาย 
 

1. ทรงผมถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับ  
2. เสื้อนักเรียนถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับ  
3. กระโปรง/กางเกงถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับ  
4. รองเท้า/ถุงเท้า ทรงผมถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับ  
5. แต่งกายสะอาด เรียบร้อย 
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เกณฑ์การให้คะแนน    
 

พฤติกรรมบ่งช้ี ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
   ปฏิบัติครบทุกประเด็นการประเมิน 5 ดีเยี่ยม 
   ปฏิบัติได้ 4 ประเด็น 4 ดี 
   ปฏิบัติได้ 3 ประเด็น 3 พอใช้ 
   ปฏิบัติได้ 1-2 ประเด็น 2 ต้องปรับปรุง 
   ปฏิบัติไม่ปฏิบัติทุก ประเด็น 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
 2. ให้คะแนนและกรอกคะแนนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของแต่ละ
ข้อตามตัวชี้วัด ให้กรอกเป็นตัวเลข ระดับ  0,  1,  2, 3, 4 และ 5  มีระดับคุณภาพดังนี้ 
  ระดับคุณภาพ  5  หมายถึง  ระดับดีเยี่ยม 
  ระดับคุณภาพ  4  หมายถึง  ระดับดี 
  ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดับพอใช้ 
  ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง  ระดับต้องปรับปรุง 
  ระดับคุณภาพ  1  หมายถึง  ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

3. สรุปคะแนนผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็น
คะแนนเฉลี่ย และใช้เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงคข์องนักเรียนรายบุคคล ดังนี้ 

คะแนน      4.5  -  5.0     หมายถึง     ระดับคุณภาพ     ดีเยี่ยม   (5) 
คะแนน      3.5  -  4.49     หมายถึง     ระดับคุณภาพ     ดี     (4) 
คะแนน      2.5  -  3.49    หมายถึง     ระดับคุณภาพ     พอใช้   (3) 
คะแนน      1.5  -  2.49    หมายถึง     ระดับคุณภาพ     ต้องปรับปรุง    (2) 
คะแนน      0  -  1.49     หมายถึง     ระดับคุณภาพ     ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1) 

3. สรุปคะแนนผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็น
คะแนนเฉลี่ย และใช้เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนทั้งชั้นเรียน และนําผลการประเมินบันทึกลงในสมุดบันทึกผลการเรียน (วผ.1)   
 
หมายเหตุ  ครูผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และพฤติกรรมบ่งชี้ ให้เหมาะ 
                  กับนักเรียนและบริบทของสถานศึกษา 
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สื่อการเรียนการสอน 
 วิชา การบัญชีห้างหุ้นส่วน (2001-2002)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
 ชุดการสอนที่  1         เร่ือง  ความรู้ทั่วไปและกฏหมายเกี่ยวกับกจิการห้างหุ้นส่วน 

 
  
 ชุดการสอนที่ 1 เรื่อง หน่วยที่  1 ความรู้ทั่วไปและกฏหมายเกี่ยวกับกิจการห้างหุ้นส่วน 
วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน (2201-2002) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชุดนี้ มีสื่อการเรียนการ
สอน ต้องการให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับ ประเภทและรูปแบบของการดําเนินธุรกิจ ความหมายและ
ลักษณะของกิจการห้างหุ้นส่วน ประเภทของกิจการห้างหุ้นส่วน ข้อแตกต่างของกิจการห้างหุ้ นส่วน 
การจัดตั้งกิจการห้างหุ้นส่วน และ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับกิจการห้างหุ้นส่วน 
 ลักษณะของสื่อการเรียนการสอนเป็นบทเรียนพาวเวอร์พอยต์ (PowerPoint)  ชุดนี้มี
เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหาของชุดการสอนที่ 1 เรื่องความรู้ทั่วไปและ
กฏหมายเกี่ ยวกับกิจการห้ างหุ้ นส่ วน   การนําเสนอเป็นลักษณะของข้อความ ภาพ และ
ภาพเคลื่อนไหว ที่เหมาะกับนักเรียน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สามารถนําไปใช้ประกอบการ
สอนของครูในชั้นเรียนและให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเองเป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคล 
วิธีการใช้งานสะดวก ไม่ยุ่งยาก เนื่องจาก บทเรียนพาวเวอร์พอยต์ (PowerPoint) ชุดนี้ สามารถนําไป
แปลงไฟล์ภาพหรือไฟล์ pdf ศึกษาได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์  บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ท
โฟน ได้อย่างหลากหลาย   
  ดังนั้น บทเรียนพาวเวอร์พอยต์ (PowerPoint)  ชุดนี้ จะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดีขึ้น 
เข้าใจความหมายของเนื้อหาได้กว้างขวางและเป็นแนวทางให้เข้าใจเนื้อหา ได้ดียิ่งขึ้นและทําความ
เข้าใจเนื้อหาได้เร็วขึ้น ส่งเสริมด้านความคิด และการแก้ปัญหานักเรียนเรียนรู้ได้ถูกต้อง และจํา
เรื่องราวได้มากและได้นาน เกิดความสนใจในการเรียน      
 
หลักการใช้สื่อการเรียนการสอน 
 
 1. เตรียมตัวครู ให้มีความพร้อมในการใช้สื่อการสอน โดยการทําความเข้าใจในเนื้อหาที่มี
ในสื่อ ขั้นตอน และวิธีการใช้สื่อ เป็นต้น 
 2. เตรียมจัดสภาพแวดล้อม เช่น ห้องเรียน เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ และสิ่ง
อํานวยความสะดวกต่างๆ 
 3. เตรียมตัวนักเรียน ให้มีความพร้อมที่จะเรียน อาจมีการทดสอบ มีการอธิบายวิธีการใช้
สื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ บอกวัตถุประสงค์ แนะนําหรือให้ความคิดรวบยอดของเนื้อหาในสื่อนั้นๆ 
เป็นต้น 
 4. การใช้สื่อการเรียนการสอนให้เหมาะกับขั้นตอนและวิธีการตามที่ได้เตรียมไว้แล้ว และ
ควบคมุการนําเสนอสื่อ เพ่ือให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น 
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  5. การติดตามผลหลังจากการใช้สื่อการสอนแล้ว ควรมีการติดตามผลเพ่ือเป็นการทดสอบ
วัดความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนหลังจากสื่อที่นําเสนอไปนั้นอย่างถูกต้องหรือไม่ เช่น  
การให้นักเรียนตอบคําถาม อภิปราย ทํารายงาน เป็นต้น เพ่ือครูจะได้ทราบจุดบกพร่อง สามารถ 
นํามาแก้ไขปรับปรุงสําหรับการสอนในครั้งต่อไป 
 
เนื้อหาสื่อการเรียนการสอน   
 
  เนื้อหาสื่อการเรียนการสอนของชุดการสอนที่ 1 เรื่องความรู้ทั่วไปและกฏหมายเกี่ยวกับ
กิจการห้างหุ้นส่วนวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน (2201-2002) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชุดนี้  
เป็นบทเรียนพาวเวอร์พอยต์ (PowerPoint)  ชุดที่ 1 เนื้อหาบทเรียนประกอบด้วย   
 1.  แบบทดสอบก่อนเรียน 
 2   เนื้อเรื่อง   
 3.  แบบทดสอบหลังเรียน 
 4.  สรุปบทเรียน 
 5.  กิจกรรมเสนอแนะ 
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