
หลกัการบญัช ี1
PRINCIPLES OF ACCOUNTING I

T53028-1

¼ÙéªèÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂì¡Ò¹´ÒÇÃÃ³  á¡éÇ¼Òº
ดร.สุธา  เจียรนัยกลุวานชิ
อาจารยช์ยาภรณ ์ ธรรมโกวทิ
อาจารยธ์าน ี พุทธวถีิ
อาจารยยุ์พา  ผลวจิิตร
อาจารยว์าสนา  จีนะวฒัน์



ผู้แต่ง คณาจารย์คณะบัญชี
สงวนลิขสิทธิ์ การทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แต่ง

พมิพค์รัง้ที ่ 15 ปรับปรุงแก้ไข
เดอืนมถินุายน  2553

จำนวน 1,500  เล่ม
เจ้าของ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผู้พิมพ์และผู้โฆษณา ผูช่้วยศาสตราจารยช์นญัชี  ภงัคานนท์
ออกแบบปก วริชา  ณ พัทลงุ

จัดพิมพ์และจัดจำหน่าย สำนกัพมิพ์มหาวทิยาลยักรงุเทพ
9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 0-2902-0299 ต่อ 2859   โทรสาร 0-2902-0299 ต่อ 2850
http://bupress.bu.ac.th    e-Mail: bupress@bu.ac.th

ËÅÑ¡¡ÒÃºÑ-ªÕ 1
PRINCIPLES OF ACCOUNTING I

¢éÍÁÙÅ¢Í§ºÑµÃÃÒÂ¡ÒÃ
Cataloging in Publication Data

หลักการบัญชี 1 = Principles of accounting I / กานดาวรรณ  แก้วผาบ ... [และคนอื่นๆ] ; คณาจารย์คณะบัญชี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. -- พิมพ์ครั้งที่ 15 ปรับปรุงแก้ไข. -- ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2553.
501 หน้า : ภาพประกอบ.

ภาคผนวก.
บรรณานุกรม.
ISBN 974-219-031-3

1. การบัญชี.  (1) กานดาวรรณ  แก้วผาบ.  (2) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.  คณะบัญชี.
(3) ชื่อเรื่อง : Principles of accounting I.

HF5655 .T5  ห321  2553                                                CIP

ใบรับแจ้งความตามพระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484  เลขที่ 1/2549

AC201/ songchom.c/ nantamas.k



 หลักการบัญชี 1 (3)   

คํานํา 

 
 ตําราหลักการบัญชี 1 เลมน้ี ไดถูกจัดทําขึ้นเพ่ือใชประกอบการเรียนการสอน ในวิชา บช. 201 หลักการ
บัญชี 1  ของคณะบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ  คณะเศรษฐศาสตร  และคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดย
ในการจัดพิมพคร้ังน้ี  ทางคณะผูจัดทําไดมีการแกไขและปรับปรุงเน้ือหาภายในเลมใหมีความทันสมัยยิ่งขึ้น  เพ่ือให
สอดคลองกับแนวความคิดและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีตามที่ระบุไวในแมบทการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ใหมที่ออกโดยคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีของสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย  
รวมทั้งไดมีการกลาวถึงสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการบัญชี  พ.ศ. 2543 ของกรมทะเบียนการคา กระทรวง
พาณิชย  ซ่ึงเปนกฎหมายทางการบัญชีที่ทั้งภาคธุรกิจและผูเกี่ยวของทุกฝายจําเปนตองทราบเพื่อที่จะสามารถ
ปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
 ในโอกาสนี้  คณะผูจัดทําใครขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี  วิรุฬหจรรยา ที่ไดกรุณา
เสียสละเวลาอันมีคาของทานในการอานทบทวนเนื้อหาภายในเลม  พรอมใหคาํแนะนําท่ีเปนประโยชนตางๆ เพ่ือให
ตําราเลมน้ีมีความสมบูรณย่ิงขึ้น 
 
 
         คณะผูจัดทํา 
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