


 

เอกสารประกอบการสอน 

รายวิชา การบญัชีต้นทนุ 1  
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รชต  สวนสวสัด์ิ 

 

 

 

 

คณะวิทยาการจดัการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 

2560 



 

 

ค 

 

ค าน า 

เอกสารประกอบการสอนวิชา การบัญชีต้นทุน 1 AC30201 ผู้เรียบเรียงได้เรียบ
เรียงขึ้น เพื่อใช้ประกอบการสอนวิชา การบัญชีต้นทุน 1 ซึ่งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
นี้ ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี โดยเนื้อหาแบ่งเป็น 10 บท เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ถึงข้อมูลทางการบัญชีต้นทุนที่น าไปใช้ประกอบการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหาร และนักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวคิดและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน ระบบบัญชี
ต้นทุนและการจัดท างบการเงินที่เกี่ยวข้อง การบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และ
ค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรประจ าแผนก และการปันส่วนค่าใช้จ่ายการ
ผลิต การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยใช้ระบบต้นทุนงานสั่งท า และระบบต้นทุน
กระบวนการ และการบัญชีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ร่วม และผลิตภัณฑ์พลอยได้ 

เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้เหมาะส าหรับนักศึกษาเพื่อใช้ประกอบการเรียน 
ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และผู้ที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการบัญชี
ต้นทุน หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เรียบเรียงยินดีรับฟังและจะน าไปปรับปรุงแก้ไขใน
โอกาสต่อไป 

 

รชต สวนสวัสดิ ์
มกราคม 2560 
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สารบญั 

          หน้า 

ค าน า            ค 

สารบัญ            จ 

สารบัญภาพ           ฎ  

สารบัญตาราง           ฒ 

แผนบริหารการสอนประจ าวิชา         ด 

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 1      1 -  1         

บทท่ี 1 แนวคิดและความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการบญัชีต้นทนุ   1 -  3  

 ลักษณะของการบัญชีต้นทุน      1 -  3       

หน้าที่หลกัของผู้บริหาร       1 -  4 

ความหมายของการบัญชีต้นทุน      1 -  7 

วัตถุประสงค์ของการบัญชีต้นทุน      1 -  8 

ความสมัพันธ์ระหว่างการบัญชตี้นทุน การบัญชบีริหาร 
    และการบัญชีการเงิน       1 - 11 

หน้าทีข่องแผนกบัญชีต้นทุน      1 - 13 

การพัฒนาการบัญชีต้นทุนเพื่อการบริหาร    1 - 14 

ความหมายของตน้ทุน       1 - 17 

การจ าแนกประเภทของต้นทนุ      1 - 19 

บทสรุป         1 - 33 

แบบฝึกหัดท้ายบท       1 - 34 

เอกสารอ้างอิง        1 - 40 

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 2      2 -  1         

บทท่ี 2 ระบบบญัชีต้นทุนและการจดัท างบการเงิน                 2 -  3 

โครงสร้างระบบบัญชีต้นทุน      2 -  3  

การจ าแนกระบบบัญชีต้นทุน      2 -  5 
การเลือกระบบบัญชีต้นทุน      2 - 12 

วงจรการผลิตสินคา้ และต้นทุนการผลิต     2 - 13 

การใช้บัญชีคุมยอดและบัญชีย่อย     2 - 20  



 

 

ฉ 

 

สารบญั (ต่อ) 

บทท่ี 2 (ต่อ)         หน้า 

การบันทึกบัญชีสนิค้าคงเหลอื      2 – 22 

การจัดท างบการเงนิส าหรับธุรกิจประเภทตา่งๆ    2 – 23 

การจัดท างบการเงนิส าหรับธุรกิจผลิตสินค้า    2 – 28 

การจัดท างบการเงนิส าหรับธุรกิจซือ้ขายสินค้า    2 – 34 

การจัดท างบการเงนิส าหรับธุรกิจบริการ     2 – 38  
บทสรุป         2 – 41 

แบบฝึกหัดท้ายบท       2 – 42 

เอกสารอ้างอิง        2 – 52 

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 3      3 –  1 

บทท่ี 3 การบญัชีเก่ียวกบัวตัถดิุบ      3 –  3 

ความหมายและประเภทของวัตถุดิบ     3 –  3 

ขั้นตอนเกี่ยวกับวัตถุดิบ       3 –  5 

การบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ      3 – 12 

การค านวณต้นทุนวัตถุดิบใช้ไปและตีราคาวัตถุดิบคงเหลอื  3 – 20 

บทสรุป         3 – 37 

แบบฝึกหัดท้ายบท       3 – 38 

เอกสารอ้างอิง        3 – 46 

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 4      4 –  1 

บทท่ี 4 การบญัชีเก่ียวกบัค่าแรงงาน          4 –  3 

ความหมายของค่าแรงงาน      4 –  4 

ประเภทของค่าแรงงาน       4 –  5 

ขั้นตอนเกี่ยวกับค่าแรงงาน      4 –  7 

การจัดเก็บเวลาการท างาน      4 –  9 

การค านวณ จ าแนกประเภท และจ่ายค่าแรงงาน    4 – 17 

การบันทึกบัญชีเกีย่วกับคา่แรงงาน     4 – 24 

การจ่ายค่าแรงงานในรูปผลตอบแทนและสวัสดกิารอื่นๆ   4 – 27 

บทสรุป         4 – 33 



 

 

ช 

 

สารบญั (ต่อ) 

หน้า 

บทท่ี 4 (ต่อ) 
แบบฝึกหัดท้ายบท       4 – 34 

เอกสารอ้างอิง        4 – 42 

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 5      5 –  1 

บทท่ี 5 การบญัชีเก่ียวกบัค่าใช้จ่ายการผลิต      5 –  3 

ความหมายและประเภทของค่าใช้จา่ยการผลิต    5 –  3 

การรวบรวมและบันทึกค่าใช้จ่ายการผลิต     5 –  6 

ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร       5 – 12 
สาเหตุของการก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรไว้ล่วงหนา้  5 – 13 
ประโยชน์ของการใชอ้ัตราคา่ใช้จ่ายการผลิตจัดสรร   5 – 14  

การก าหนดอัตราคา่ใช้จ่ายการผลิตจัดสรร    5 – 15 
การประมาณระดับการผลิต      5 – 17 

ขั้นตอนการก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจดัสรร    5 – 19 

การบันทึกบัญชีเกีย่วกับคา่ใช้จ่ายการผลิต    5 – 26 

การบันทึกบัญชีเกีย่วกับผลต่างคา่ใช้จ่ายการผลิต    5 – 30 

บทสรุป         5 – 34 

แบบฝึกหัดท้ายบท       5 – 35 

เอกสารอ้างอิง        5 – 42 

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 6      6 –  1 

บทท่ี 6 ค่าใช้จ่ายการผลิตจดัสรรประจ าแผนกและการปันส่วน 

ค่าใช้จ่ายการผลิต                6 –  3 

วิธีการก าหนดอัตราคา่ใช้จ่ายการผลิตจัดสรร    6 –  4 

การปันส่วนคา่ใช้จ่ายการผลิตของแผนกบริการให้แผนกผลิต  6 – 15 

ขั้นตอนการปันส่วนค่าใช้จา่ยการผลิตของแผนกบริการให้แผนกผลิต 6 – 16 

วิธีการปันส่วนคา่ใช้จ่ายการผลิตของแผนกบริการให้แผนกผลิต  6 – 17 

เกณฑ์ที่ใช้ในการปันส่วนต้นทุน      6 – 21 

การก าหนดอัตราคา่ใช้จ่ายการผลิตประจ าแผนก    6 – 28 



 

 

ซ 

 

สารบญั (ต่อ) 

หน้า 

บทท่ี 6 (ต่อ) 
การบันทึกบัญชีเกีย่วกับคา่ใช้จ่ายการผลิตประจ าแผนก   6 – 31 

การวิเคราะห์ผลต่างค่าใชจ้่ายการผลิตประจ าแผนก   6 – 35 

บทสรุป         6 – 35 

แบบฝึกหัดท้ายบท       6 – 37 

เอกสารอ้างอิง        6 – 46 

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 7      7 –  1              

บทท่ี 7  การบญัชีต้นทุนงานสัง่ท า       7 –  3 

ลักษณะของการบัญชีต้นทุนงานสั่งท า     7 –  3 

บัตรต้นทุนงานสัง่ท า       7 –  5 

การบันทึกบัญชีระบบต้นทุนงานสั่งท า     7 –  8 

บทสรุป         7 – 31 

แบบฝึกหัดท้ายบท       7 – 32 

เอกสารอ้างอิง        7 – 46 

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 8      8 –  1 

บทท่ี 8 การบญัชีต้นทุนกระบวนการ                  8 –  3 

ลักษณะของการบัญชีต้นทุนกระบวนการ     8 –  3 

ความแตกต่างระหว่างระบบการบัญชีต้นทนุงานสั่งท าและการบัญช ี

   ต้นทุนกระบวนการ       8 –  4 

การรวบรวมต้นทุนตามแผนกผลิต     8 –  8 

วงจรการบัญชีต้นทุนกระบวนการ     8 –  9 

ขั้นตอนการบันทกึบัญชีต้นทุนกระบวนการ    8 – 11 

การค านวณหน่วยเทียบเทา่หน่วยที่ผลิตเสร็จ    8 – 20 

การจัดท ารายงานต้นทนุการผลิต      8 – 25 

บทสรุป         8 – 34 

แบบฝึกหัดท้ายบท       8 – 36 

เอกสารอ้างอิง        8 – 40 



 

 

ฌ 

 

สารบญั (ต่อ) 

หน้า 

แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 9      9 –  1 

บทท่ี 9 การบญัชีต้นทุนกระบวนการ (ต่อ)            9 –  3 

การค านวณต้นทุนการผลิตเมื่อมงีานระหว่างท าต้นงวด   9 –  3 

การจัดท ารายงานต้นทนุการผลิตตามวิธีถัวเฉลีย่ถ่วงน้ าหนกั  9 –  8 

การจัดท ารายงานต้นทนุการผลิตตามวิธีเข้าก่อน – ออกกอ่น  9 – 16 

การจัดท ารายงานต้นทนุการผลิตเมือ่มหีน่วยเพิ่ม    9 – 23 

บทสรุป         9 – 28 

แบบฝึกหัดท้ายบท       9 – 30 

เอกสารอ้างอิง        9 – 36 

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 10      10 – 1 

บทท่ี 10 การบญัชีเก่ียวกบัผลิตภณัฑร์่วมและผลิตภณัฑพ์ลอยได้  10 –  3  

ความหมายของผลิตภัณฑ์ร่วม      10 –  4 

ลักษณะทั่วไปของผลิตภัณฑ์ร่วม      10 –  4 

การจัดสรรต้นทุนใหก้ับผลิตภัณฑ์ร่วม     10 –  5 

หลักเกณฑ์ในการจัดสรรต้นทุนให้กับผลิตภัณฑ์ร่วม   10 –  6 

การตีราคาสินค้าคงเหลือของผลิตภัณฑ์ร่วม    10 – 17 

การบันทึกบัญชีเกีย่วกับผลิตภัณฑ์ร่วม     10 – 17 

ความหมายของผลิตภัณฑ์พลอยได้     10 – 20 

ลักษณะของผลิตภัณฑ์พลอยได ้      10 – 20 

การบันทึกบัญชีเกีย่วกับผลิตภัณฑ์พลอยได ้    10 – 21 

บทสรุป         10 – 33 

แบบฝึกหัดท้ายบท       10 – 34 

เอกสารอ้างอิง        10 – 42 

 

   

 

 

 



 

 

ญ 

 

 

 

  



 

 

ฎ 

 

สารบญัภาพ 

หน้า 

ภาพที ่1.1  โครงสร้างองคก์ารส าหรับกิจการผลิตสินค้า     1 –  6 

ภาพที ่1.2  ความสัมพนัธ์ระหว่างการบัญชีต้นทุน  การบัญชีการเงิน และ 
     การบัญชีบริหาร        1 – 10 

ภาพที ่1.3  Value  Chain  ของกิจการคู่คา้  กจิการ  และกจิการของลกูค้า   1 – 16

ภาพที ่1.4  แนวคิดส าคัญในการบริหารธุรกิจยคุใหม่     1 – 17 

ภาพที ่1.5  ความสัมพนัธ์ระหว่างตน้ทุน  ค่าใช้จ่าย  และขาดทุน    1 – 19 

ภาพที ่1.6  สรุปการจ าแนกต้นทนุตามหน้าที่และจ าแนกต้นทนุตามแหล่งที่มาของต้นทุน 1 – 22 

ภาพที ่1.7  แสดงการจ าแนกตน้ทุนเพื่อจดัท ารายงานทางการเงิน    1 – 24 

ภาพที ่1.8  แสดงพฤตกิรรมของต้นทนุผันแปรรวม     1 – 26 

ภาพที ่1.9  แสดงพฤตกิรรมของต้นทนุผันแปรต่อหน่วย     1 – 27 

ภาพที ่1.10 แสดงพฤติกรรมของต้นทุนคงที่รวม      1 – 28 

ภาพที ่1.11 แสดงพฤติกรรมของต้นทุนคงที่ตอ่หน่วย     1 – 28 

ภาพที ่1.12 แสดงพฤติกรรมของต้นทุนกึ่งคงที่      1 – 29 

ภาพที ่1.13 แสดงพฤติกรรมของต้นทุนผสม      1 – 30 

ภาพที ่ 2.1 แสดงความสมัพันธข์องปัจจัยการผลิต งานระหว่างท า และสินค้าส าเรจ็รูป 

      ตามระบบต้นทุนงานสั่งท า       2 –  6 

ภาพที ่ 2.2 แสดงความสมัพันธข์องปัจจัยการผลิต งานระหว่างท า และสินค้าส าเรจ็รูป 

                ตามระบบต้นทนุกระบวนการ      2 –  7 

ภาพที ่ 2.3 โครงสร้างการจ าแนกระบบบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์    2 – 11 

ภาพที ่ 2.4 วงจรการผลิตสินค้า        2 – 14 

ภาพที ่ 2.5 วงจรต้นทุนการผลิตสินค้า       2 – 15 

ภาพที ่ 2.6  การจ าแนกต้นทุนในธุรกิจผลิตสินค้า      2 – 25 

ภาพที ่ 2.7  การจ าแนกต้นทุนของธุรกจิซื้อขายสินคา้     2 – 26 

ภาพที ่ 2.8  การจ าแนกต้นทุนของธุรกจิบริการ      2 – 27 

ภาพที ่ 3.1  ขั้นตอนที่เกี่ยวขอ้งกับวัตถุดิบ      3 –  5 

ภาพที ่ 3.2  ต้นทุนวัตถุดิบที่เกี่ยวกับกิจกรรมแต่ละกิจกรรม    3 –  6 

ภาพที ่ 3.3  ตัวอย่างใบขอซื้อ        3 –  7 



 

 

ฏ 

 

สารบญัภาพ (ต่อ) 

ภาพที ่ 3.4  ตัวอย่างใบสั่งซือ้        3 –  8 

ภาพที ่ 3.5  ตัวอย่างใบรายงานการตรวจรับของ       3 –  9 

ภาพที ่ 3.6 ตัวอย่างบัตรวัตถุดิบ       3 – 10 

ภาพที ่ 3.7 ตัวอย่างใบเบิกวัตถุดิบ       3 – 11 

ภาพที ่ 3.8 แสดงความสมัพันธข์องบัญชีคมุยอดวัตถุดิบและบัตรวัตถุดิบ   3 – 14 

ภาพที ่ 4.1 ตัวอย่างบัตรลงเวลา        4 – 10 

ภาพที ่ 4.2 ตัวอย่างบัตรบันทกึเวลาประจ าวัน      4 – 11 

ภาพที ่ 4.3 ตัวอย่างบัตรบันทกึเวลาประจ างาน      4 – 12 

ภาพที ่ 4.4 ทะเบียนเงนิเดือนและค่าแรงงาน หรือ ใบบันทกึการจา่ยเงนิเดือน 

       และค่าแรงงาน        4 – 15 

ภาพที ่ 4.5 ทะเบียนรายไดข้องพนักงาน หรือ ใบแสดงรายละเอยีดเกี่ยวกับ 

      ค่าแรงงานของพนกังานรายบุคคล      4 – 16 

ภาพที ่ 4.6 ตัวอย่างใบจ าแนกค่าแรงงาน       4 – 23 

ภาพที ่ 5.1 ตัวอย่างใบสรุปค่าใช้จ่ายการผลิตประจ าแผนก    5 – 11 

ภาพที ่ 6.1 หลักการปันส่วนต้นทุน                     6 – 16  

ภาพที ่ 6.2 วิธีการปันส่วนโดยตรง     6 – 18 
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ภาพที ่ 7.3 ตัวอย่างบัตรวัตถุดิบ      7 – 11 

ภาพที ่ 7.4 ตัวอย่างใบเบิกวัตถุดิบ       7 – 12 

ภาพที ่ 7.5 ตัวอย่างบัตรต้นทุนงาน       7 – 14 

ภาพที ่ 7.6  วงจรต้นทุนวัตถุดิบ        7 – 15 

ภาพที ่ 7.7 ตัวอย่างบัตรลงเวลา        7 – 16 

ภาพที ่ 7.8 ตัวอย่างบัตรบันทกึเวลาประจ างาน      7 – 16 

ภาพที ่ 7.9 วงจรต้นทุนค่าแรงงาน       7 – 19 

ภาพที ่ 7.10 ใบสรุปค่าใช้จ่ายการผลิตจริง      7 – 22 
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แผนบริหารการสอนประจ าวิชา 

รหสัวิชา AC30201 

รายวิชา การบัญชตี้นทุน 1                           3(2-2-5) 

            Cost accounting I  

 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาบทบาทของการบัญชีต้นทุนที่มีต่อกิจการ ความหมายของการบัญชีต้นทุน ประเภท
ของต้นทุนและองค์ประกอบของต้นทุน วิธีการบันทึกเกี่ยวกับวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายใน
การผลิต วิธีการจัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิต วิธีการค านวณต้นทุน และวิธีบันทึกบัญชีตามระบบต้นทุน
งานสั่งท า ต้นทุนช่วง ต้นทุนมาตรฐานการบัญชีเศษวัสดุ สินค้า เสียและสินค้ามีต าหนิ การ
ค านวณหาต้นทุนของผลิตภัณฑ์ร่วม และผลิตภัณฑ์พลอยได้ การค านวณต้นทุนโดยแยกตามฐาน
กิจกรรม 

 

วตัถปุระสงคท์ัว่ไป 

1. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ความส าคัญของการบัญชีต้นทุน บทบาทการบัญชีต้นทุนในการ
จัดการธุรกิจ แนวความคิดเกี่ยวกับการจ าแนกประเภทต้นทุน 

2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจถึงระบบบัญชีต้นทุนและการจัดท างบการเงินที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจแต่ละประเภท 

3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจถึงวงจรการผลิต และต้นทุนการผลิต 

4. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถบันทึกบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่าย
การผลิต 

5. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตจากแผนกบริการให้แผนกผลิต
แต่ละวิธีได้ 

6. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจถึงระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งท า สามารถค านวณต้นทุน
งานได้อย่างถูกต้อง 

7. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงระบบบัญชีต้นทุนกระบวนการ และสามารถจัดท ารายงานต้นทุน
การผลิตได้ ทั้งกรณีที่ไม่มีงานระหว่างท าต้นงวด และมีงานระหว่างท าต้นงวด โดยใช้วิธีถัว
เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักและวิธีเข้าก่อน - ออกก่อน 

8. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงการปันส่วนต้นทุนร่วมให้กับผลิตภัณฑ์ร่วม และบันทึกบัญชี
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ 



 

 

ต 

 

เน้ือหา 

บทท่ี 1 แนวคิดและความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการบญัชีต้นทนุ   4 ชั่วโมง  
ลักษณะของการบัญชีต้นทุน 

หน้าที่หลกัของผู้บริหาร        

ความหมายของการบัญชีต้นทุน  

วัตถุประสงค์ของการบัญชีต้นทุน       

ความสมัพันธ์ระหว่างการบัญชีต้นทุน การบัญชีบริหาร และการบัญชีการเงิน  

หน้าทีข่องแผนกบัญชีต้นทุน 

การพัฒนาการบัญชีต้นทุนเพื่อการบริหาร     

ความหมายของตน้ทุน        

การจ าแนกประเภทของต้นทนุ       

บทสรุป          

แบบฝึกหัดท้ายบท        

เอกสารอ้างอิง         

 

บทท่ี 2 ระบบบญัชีต้นทุนและการจดัท างบการเงิน                4 ชั่วโมง   

โครงสร้างระบบบัญชีต้นทุน        

การจ าแนกระบบบัญชีต้นทุน       

การเลือกระบบบัญชีต้นทุน 

วงจรการผลิตสินคา้ และต้นทุนการผลิต  

การใช้บัญชีคุมยอดและบัญชีย่อย     

การบันทึกบัญชีสนิค้าคงเหลอื      

การจัดท างบการเงนิส าหรับธุรกิจประเภทตา่งๆ  

การจัดท างบการเงนิส าหรับธุรกิจผลิตสินค้า 
การจัดท างบการเงนิส าหรับธุรกิจซือ้ขายสินค้า    

การจัดท างบการเงนิส าหรับธุรกิจบริการ 
บทสรุป          

แบบฝึกหัดท้ายบท        

เอกสารอ้างอิง         

 

 

 



 

 

ถ 

 

บทท่ี 3 การบญัชีเก่ียวกบัวตัถดิุบ      8 ชั่วโมง 
ความหมายและประเภทของวัตถุดิบ      

ขั้นตอนเกี่ยวกับวัตถุดิบ        

การบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ       

การค านวณต้นทุนวัตถุดิบใช้ไปและตีราคาวัตถุดิบคงเหลอื   

บทสรุป          

แบบฝึกหัดท้ายบท        

เอกสารอ้างอิง  

        

บทท่ี 4 การบญัชีเก่ียวกบัค่าแรงงาน          4 ชั่วโมง 

ความหมายของค่าแรงงาน       

ประเภทของค่าแรงงาน        

ขั้นตอนเกี่ยวกับค่าแรงงาน       

การจัดเก็บเวลาการท างาน 

การค านวณ จ าแนกประเภท และจ่ายค่าแรงงาน     

การบันทึกบัญชีเกีย่วกับคา่แรงงาน      

การจ่ายค่าแรงงานในรูปผลตอบแทนและสวัสดกิารอื่นๆ    

บทสรุป          

แบบฝึกหัดท้ายบท        

เอกสารอ้างอิง         

 

บทท่ี 5 การบญัชีเก่ียวกบัค่าใช้จ่ายการผลิต      4 ชั่วโมง 
ความหมายและประเภทของค่าใช้จา่ยการผลิต     

การรวบรวมและบันทึกค่าใช้จ่ายการผลิต      

ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร        

ประโยชน์ของการใชอ้ัตราคา่ใช้จ่ายการผลิตจัดสรร 
การก าหนดอัตราคา่ใช้จ่ายการผลิตจัดสรร     

การประมาณระดับการผลิต 

ขั้นตอนในการก าหนดอัตราค่าใชจ้่ายการผลิตจดัสรร    

การบันทึกบัญชีเกีย่วกับคา่ใช้จ่ายการผลิต     

วิธีการบันทึกบัญชีเกีย่วกับผลต่างของคา่ใช้จ่ายการผลิต    

บทสรุป          



 

 

ท 

 

แบบฝึกหัดท้ายบท        

เอกสารอ้างอิง         

 

บทท่ี 6 ค่าใช้จ่ายการผลิตจดัสรรประจ าแผนกและการปันส่วน  8 ชั่วโมง 

ค่าใช้จ่ายการผลิต                 

วิธีการก าหนดอัตราคา่ใช้จ่ายการผลิตจัดสรร     

การปันส่วนคา่ใช้จ่ายการผลิตของแผนกบริการให้แผนกผลิต   

ขั้นตอนการปันส่วนค่าใช้จา่ยการผลิตของแผนกบริการให้แผนกผลิต  

วิธีการปันส่วนคา่ใช้จ่ายการผลิตของแผนกบริการเข้าสู่แผนกผลิต   

เกณฑ์ที่ใช้ในการปันส่วนต้นทุน 

การก าหนดอัตราคา่ใช้จ่ายการผลิตประจ าแผนก     

การบันทึกบัญชีเกีย่วกับคา่ใช้จ่ายการผลิตประจ าแผนก    

การวิเคราะห์ผลต่างค่าใชจ้่ายการผลิตประจ าแผนก 

บทสรุป          

แบบฝึกหัดท้ายบท        

เอกสารอ้างอิง         

 

บทท่ี 7  การบญัชีต้นทุนงานสัง่ท า       4 ชั่วโมง 

ลักษณะของการบัญชีต้นทุนงานสั่งท า      

บัตรต้นทุนงานสัง่ท า        

การบันทึกบัญชีตามระบบต้นทุนงานสั่งท า      

บทสรุป          

แบบฝึกหัดท้ายบท        

เอกสารอ้างอิง         

 

บทท่ี 8 การบญัชีต้นทุนกระบวนการ               4 ชั่วโมง 

ลักษณะของการบัญชีต้นทุนกระบวนการ      

ความแตกต่างระหว่างระบบการบัญชีต้นทนุงานสั่งท าและการบัญช ี

    ต้นทนุกระบวนการ 
การรวบรวมต้นทุนตามแผนกผลิต 

วงจรการบัญชีต้นทุนกระบวนการ      

ขั้นตอนการบันทกึบัญชีต้นทุนกระบวนการ     

การค านวณหน่วยเทียบเทา่หน่วยที่ผลิตเสร็จ     



 

 

ธ 

 

การจัดท ารายงานต้นทนุการผลิต       

บทสรุป          

แบบฝึกหัดท้ายบท        

เอกสารอ้างอิง         

 

บทท่ี 9 การบญัชีต้นทุนกระบวนการ             4 ชั่วโมง 

การค านวณต้นทุนการผลิตเมื่อมงีานระหว่างท าต้นงวด    

การจัดท ารายงานต้นทนุการผลิตตามวิธีถัวเฉลีย่ถ่วงน้ าหนกั   

การจัดท ารายงานต้นทนุการผลิตตามวิธีเข้าก่อน – ออกกอ่น   

การจัดท ารายงานต้นทนุการผลิตเมือ่มหีน่วยเพิ่ม     

บทสรุป          

แบบฝึกหัดท้ายบท        

เอกสารอ้างอิง         

 

บทท่ี 10 การบญัชีเก่ียวกบัผลิตภณัฑร์่วมและ ผลิตภณัฑพ์ลอยได้  4 ชั่วโมง 

ความหมายของผลิตภัณฑ์ร่วม   

ลักษณะทั่วไปของผลิตภัณฑ์ร่วม     

การจัดสรรต้นทุนใหก้ับผลิตภัณฑ์ร่วม      

หลักเกณฑ์ในการจัดสรรต้นทุนให้ผลิตภัณฑ์ร่วม    

การตีราคาสินค้าคงเหลือของผลิตภัณฑ์ร่วม     

การบันทึกบัญชีเกีย่วกับผลิตภัณฑ์ร่วม      

ความหมายของผลิตภัณฑ์พลอยได้  

ลักษณะของผลิตภัณฑ์พลอยได ้     

การบันทึกบัญชีเกีย่วกับผลิตภัณฑ์พลอยได ้     

บทสรุป          

แบบฝึกหัดท้ายบท        

เอกสารอ้างอิง         

  

 

 

 



 

 

น 

 

วิธีสอนและกิจกรรม 

1. บรรยาย/อภิปราย 

2. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเอกสาร ต ารา อินเตอร์เน็ต  
3. ศึกษาต้นทุนผลิตภัณฑ์จากธุรกิจจริง 
4. บรรยายสรุปสาระส าคัญ และตอบข้อซกัถาม 

5. ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. ผลิตภัณฑ์ของจริงและสินค้าตัวอย่าง 
3. วีดีทัศน์และรูปภาพ 

4. Power point 

5. Mind map สรุปเนื้อหาของแต่ละบท 

 

การวดัผลและประเมินผล 

การวดัผล  

1.  การเก็บคะแนนสะสม       

1.1. การเข้าฟังบรรยาย    10  คะแนน 

1.2. การท าแบบฝึกหัด    10  คะแนน 

1.3. การสอบเก็บคะแนน     40  คะแนน 

2.  การสอบปลายภาคเรียน       40  คะแนน 

 รวม             100  คะแนน  



 

 

บ 

 

การประเมินผล 

คะแนนระหว่าง    80 - 100  ได้ระดับ A
 

คะแนนระหว่าง    75 - 79  ได้ระดับ B+
 

คะแนนระหว่าง    70 - 74  ได้ระดับ B
 

คะแนนระหว่าง    65 - 69  ได้ระดับ C+
 

คะแนนระหว่าง    60 - 64  ได้ระดับ C 
 

คะแนนระหว่าง    55 - 59    ได้ระดับ D+
 

คะแนนระหว่าง    50 – 54   ได้ระดับ D 

คะแนนระหว่าง     0 – 49   ได้ระดับ F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี  1 

แนวคิดและความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการบญัชีต้นทุน   

  

หวัข้อเน้ือหาประจ าบท  

1. ลักษณะของการบัญชีต้นทุน 

2. หน้าที่หลกัของผู้บริหาร 
3. ความหมายของการบัญชีต้นทุน 

4. วัตถุประสงค์ของการบัญชีต้นทุน 

5. ความสมัพันธข์องการบัญชีต้นทุน การบัญชีบริหาร และการบัญชีการเงิน 

6. หน้าทีข่องแผนกบัญชีต้นทุน 

7. การพัฒนาการบัญชีต้นทุนเพื่อการบริหาร 
8. ความหมายของตน้ทุน 

9. การจ าแนกประเภทต้นทนุ 

10. บทสรุป 

11. แบบฝึกหัด 

12. เอกสารอ้างอิง 
  

วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

1. สามารถบอกความหมายของการบญัชตีน้ทุนและวตัถุประสงคข์องการบญัชี
ตน้ทุน 

2. สามารถอธบิายความสมัพนัธร์ะหวา่งการบญัชตีน้ทุน การบญัชบีรหิารและการ
บญัชกีารเงนิ 

3. สามารถอธบิายถงึหน้าทีข่องแผนกบัญชีบญัชตีน้ทุนทีม่ผีลตอ่การด าเนินธุรกจิ 

4. สามารถอธบิายการพัฒนาการบัญชีต้นทุนเพื่อการบริหารได ้

5. สามารถอธบิายความหมายและจ าแนกประเภทของตน้ทนุได ้

 



    การบัญชีต้นทุน 1 1 - 2 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท  

1. ชีแ้จงรายละเอยีดรายวชิา วธิกีารจดัการเรยีนการสอน การวดัและการ
ประเมนิผล 

2. การบรรยายเนื้อหา 

3. ถามตอบในชัน้เรยีน 

4. ศกึษาส่วนประกอบของตน้ทนุผลติภณัฑป์ระเภทต่างๆ 

5. ท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 

 

ส่ือการเรียนการสอน  

1. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง แนวคิดและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชี
ต้นทุน 

2. ชุดการสอน PowerPoint  

3. แหล่งเว็บไซด์ที่เกี่ยวขอ้งจากอินเทอร์เน็ต 

4. ตัวอย่างงบการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย  
 

การวดัผลและการประเมินผล  

1. สงัเกตความสนใจขณะฟงับรรยายและการตอบค าถาม 

2. สงัเกตจากการท าแบบฝึกหดัในชัน้เรยีน  
3. สงัเกตจากพฤตกิรรมความสนใจ และการร่วมกจิกรรมในชัน้เรยีน 

4. ประเมนิผลจากการท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 



                                                      บทท่ี  1 แนวคิดและความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการบัญชีต้นทุน 1 - 3 

 

บทท่ี  1  
แนวคิดและความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการบญัชีต้นทุน 

 

 การบริหารองค์กรไม่ว่าจะเป็นธุรกิจให้บริการ ธุรกิจซื้อขายสินค้าและธุรกิจผลิตสินค้า 
ล้วนแล้วแต่มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานแทบทั้งสิ้น ดังนั้น การบัญชี
ต้นทุนจึงเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มกระบวนการที่มีการให้บริการลูกค้าส าหรับธุรกิจการให้บริการ ส าหรับ
ธุรกิจซื้อขายสินค้าจะเริ่มเมื่อมีการจัดหาและซื้อสินค้า จนกระทั่งขายสินค้าให้กับลูกค้า ส่วน
ธุรกิจที่ท าการผลิตสินค้า จะเริ่มเมื่อมีการจัดหาปัจจัยการผลิตต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตสินค้า เช่น 
วัตถุดิบ แรงงานและเครื่องมือเครื่องใช้ที่ต้องใช้ส าหรับผลิตสินค้า  และน าสิ่งเหล่านี้เข้าสู่
กระบวนการผลิต โดยมีหัวหน้าแผนกผลิต หรือวิศวกรที่อยู่ในกระบวนการผลิตเป็นผู้เลือก
กรรมวิธีการผลิตว่าควรใช้วิธีใดเป็นวิธีที่ประหยัดต้นทุน แต่ให้ผลประโยชน์มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด หัวหน้าแผนกผลิตจะเป็นผู้เลือกว่าจะใช้วัตถุดิบใด จ านวนเท่าใด เพื่อน ามาใช้ในการผลิต
สินค้า แรงงานที่ใช้เป็นคนงานกลุ่มไหน และจะใช้เครื่องจักรอย่างไรในการผลิตสินค้า เพื่อให้
การท างานมีประสิทธิภาพมากที่สุด ธุรกิจแต่ละประเภทควรจะก าหนด ให้ได้ว่าในแต่ละ
กระบวนการผลิตมีการใช้จ านวนวัตถุดิบและชั่วโมงแรงงานที่ใช้ในการผลิตสินค้าจ านวนเท่าใด 
หรือเวลาที่ใช้ในการท างานของเครื่องจักรจะต้องใช้เวลากี่ชั่วโมง โดยก าหนดให้เป็นข้อมูล
วัตถุดิบมาตรฐาน ค่าแรงงานมาตรฐาน รวมไปถึงค่าใช้จ่ายการผลิตมาตรฐาน ที่ควรจะน าไปใช้
เป็นเกณฑ์ในการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อก าหนดเป็นต้นทุน
มาตรฐานส าหรับการผลิตสินค้าแต่ละชนิดต่อไป ช่วยให้ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการ
วางแผนและควบคุมได้ง่ายขึ้น รวมถึงน าข้อมูลนี้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การด าเนินธุรกิจ 

 

ลกัษณะของการบญัชีต้นทุน 

การค านวณต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายจากการด าเนินธุรกิจแต่ละประเภท ซึ่งมีทั้งต้นทุน
สินค้าที่ผลิต ต้นทุนการให้บริการ หรือต้นทุนสินค้าที่ซื้อมาเพื่อขาย ต้นทุนเหล่านี้กิจการ
ต้องการค านวณเพื่อน าไปใช้วัดผลการด าเนินงานให้กับกิจการ ว่ามีก าไรหรือขาดทุนจากการ
ด าเนินงานจ านวนเท่ากับเท่าใด ส าหรับกิจการซื้อขายสินค้าจะค านวณต้นทุนสินค้าที่ขายจาก
ผลคูณของปริมาณการขายกับต้นทุนของสินค้าที่ซื้อมาตามใบก ากับสินค้า แต่ถ้าเป็นกิจการ
ผลิตสินค้าจะค านวณต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนผลิตภัณฑ์จากต้นทุนของวัตถุดิบ ค่าแรงงาน 
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตสินค้า แต่อาจมีปัญหาในเรื่องการค านวณ

 



    การบัญชีต้นทุน 1 1 - 4 

ต้นทุนสินค้าเนื่องจากสินค้าที่ผลิตเสร็จ ที่เรียกว่า สินค้าส าเร็จรูป (Finished Goods) กับสินค้า
ที่อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิต หรือเป็นสินค้าที่เข้าสู่กระบวนการผลิตแล้วแต่ยังไม่เสร็จเป็น
สินค้าส าเร็จรูป ที่เรียกว่า งานระหว่างผลิต หรือ งานระหว่างท า (Work In Process)   
 การค านวณต้นทุนของวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิตที่ เกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิตดังกล่าว กิจการต้องมีวิธีการเก็บรวบรวมและท าการบันทึกข้อมูลเพื่อน ามา
ค านวณหาต้นทุนสินค้าที่ผลิต และต้นทุนสินค้าที่ขาย ดังนั้น กิจการจึงจ าเป็นต้องใช้วิธีการ
ทางการบัญชีที่มีความสัมพันธ์กันกับกระบวนการผลิตสินค้า ซึ่งการบัญชีที่มีลักษณะเช่นนี้ เป็น
ส่วนหนึ่งของการบัญชีต้นทุน (Cost  Accounting)  

 แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงแรกการบัญชีต้นทุนเป็นเพียงส่วนประกอบของการบัญชี
การเงิน (Financial Accounting) เพราะกิจการผลิตสินค้าได้มีการก าหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ  
เกี่ยวกับต้นทุนเพื่อใช้ในการค านวณหาผลก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน และตีมูลค่าของ
สินค้าคงเหลือ  แตต่่อมาเมื่อกิจการขยายตัวใหญ่ขึ้น  ฝ่ายบริหารต้องการที่จะใช้ข้อมูลต้นทุนใน
การวางแผน  ควบคุมและใช้ตัดสินใจปัญหาต่างๆ  ในการด าเนินงาน  จึงมีการศึกษาและ
พิจารณาเทคนิคต่างๆ  ที่จะน าการบัญชีต้นทุนไปใช้ประโยชน์ในการบริหารมากขึ้น  ท าให้เกิด
การบัญชีบริหาร  หรือ การบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting) ด้วยเหตุนี้
การศึกษาวิชาการบัญชีต้นทุนจึงสัมพันธ์เชื่อมโยงกับวิชาการบัญชีการเงินและวิชาการบัญชี
บริหาร 
 นอกจากนี้ สภาพการแข่งขันในตลาดในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  ท าให้
กิจการแต่ละแห่งจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารธุรกิจและกรรมวิธีของการผลิต  เป็น
เหตุให้เกิดการพัฒนาวิชาการบัญชีต้นทุนที่มีมาแต่เดิม (Traditional Costing) เป็นการบัญชี
ต้นทุนเพื่อใช้ส าหรับการบริหาร หรือเป็นการบริหารต้นทุน (Managerial Costing หรือ Cost  

Management) ที่อยู่ในกิจการ ดังนั้นในบทนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับแนวคิด
และความรู้ทั่วไปของการบัญชีต้นทุน ซึ่งมีหัวข้อย่อย ได้แก่  ความส าคัญของการบัญชีในการ
บริหารธุรกิจ วัตถุประสงค์ของการบัญชีต้นทุน ความแตกต่างระหว่างการบัญชีต้นทุน  การ
บัญชีบริหาร  และการบัญชีการเงิน  และ การพัฒนาการบัญชีต้นทุนเพื่อการบริหาร 
 

หน้าท่ีหลกัของผู้บริหาร 

 การบริหารองค์การธุรกิจใดๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการผลิต  การจ าหน่าย  หรือการ
ให้บริการ  จะต้องทราบวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไป
ตามสภาพแวดล้อมขององค์กรธุรกิจนั้น  บางแห่งต้องการก าไรสูงสุด บางแห่งต้องการเป็นผู้น า
ในตลาดโดยมีก าไรพอประมาณ  บางแห่งต้องการให้บริการแก่ชุมชนโดยไม่หวังผลก าไร  เช่น  
ในองค์การสาธารณกุศลต่างๆ  แต่ไม่ว่าองค์การนั้นจะมีเป้าหมายอย่างไร  ฝ่ายบริหารจะมี
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หน้าที่หลักในการบริหารธุรกิจ  4  ประการ  ดังนี้ (ปรับปรุงจากดวงมณี โกมารทัต, 2559 : 2 

และ สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, 2557 : 10) 

 

 1.  การวางแผน   
    การวางแผน (Planning)  หมายถึง การก าหนดวัตถุประสงค์ของการด าเนินธุรกิจ 

และก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ รวมถึงการ
วิเคราะห์ปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมต่างๆ ของธุรกิจ ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้มีผลต่อการก าหนด
เป้าหมายส าหรับการปฏิบัติงานขององค์การ และส่งผลต่อการวางแผนธุรกิจในอนาคต ปัจจัย
ที่มากระทบกับธุรกิจมีทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เช่น สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพการ
แข่งขัน การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเมือง รสนิยมของผู้บริโภค ส่วนปัจจัยภายใน เช่น 
ลักษณะของสินค้า ส่วนประกอบของต้นทุนสินค้า นโยบายทางการตลาด นโยบายที่เกี่ยวกับ
การผลิตสินค้า ก าลังการผลิตของเครื่องจักร เป็นต้น ดังนั้น เมื่อพิจารณาปัจจัยต่างๆ ข้างต้น 
กิจการจึงต้องมีการวางแผน คิดกลยุทธ์ วิธีการและแนวทางในการปฏิบัติ ตลอดจนแผนการใช้
ทรัพยากรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรตามที่วางไว้ 

 

 2.  การจดัการองคก์าร     
     การจัดการองค์การ (Organizing) หมายถึง การจัดกลุ่มงานให้เป็นหน่วยงานย่อย 

เช่น แผนก สาขา เขตการขาย เป็นต้น แล้วผู้บริหารมีหน้าที่จัดสรรทรัพยากรต่างๆ  เข้าไปใน
กลุ่มงานเหล่านั้น  มีการมอบหมายงาน มีการแบ่งอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่
ผู้บริหารและพนักงานระดับต่างๆ  เพื่อให้เขาทราบขอบเขตในการปฏิบัติงานที่ชัดแจนแน่นอน  
โดยไม่มีการท างานซ้ าซ้อนหรือก้าวก่ายหน้าที่ซึ่งกันและกัน  การจัดองค์การที่ดีควรก่อให้เกิด
การประสานงานในระหว่างหน่วยงานด้วยกัน  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือเป็นไปตามแผนงานที่
ได้ก าหนดไว้   

      โดยทั่วไปกิจการจะก าหนดหนา้ที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับต่างๆ  ไว้
ในโครงสร้างการจัดองค์การ (Organization Chart) ดังแสดงในภาพที่ 1.1 ซึ่งเป็นตัวอย่าง
โครงสร้างการจัดองค์การของกิจการประเภทผลิตสินค้า 
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ภาพท่ี 1.1  โครงสร้างองค์การส าหรับกิจการผลิตสินค้า 
  

 3.  การควบคมุ   
    การควบคุม (Controlling)  หมายถึง การก าหนดวิธีการด าเนินงานในการตรวจสอบ

สิ่งที่ท าหรือกิจกรรมที่ท าว่าผลลัพธ์เป็นอย่างไร  และวัดหรือประเมินผลการปฏิบัติงานจริงกับ
แผนงานเพื่อพิจารณาว่ามีความแตกต่างหรือไม่ มากน้อยเพียงใด  มีการวิเคราะห์สาเหตุของ
ผลแตกต่างนั้นแล้วน าไปปรับปรุงแก้ไข แผน หรือวิธีปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทางให้ถูกต้องและ
เหมาะสมมากขึ้นกับสภาพการณ์ของธุรกิจในขณะนั้น 

  

4.  การตดัสินใจ  
    การตัดสินใจ (Decision  Making)  เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารก าหนดปัญหาและ

โอกาสขององค์การธุรกิจ  เสนอทางเลือกและเลือกทางปฏิบัติที่ดีที่สุด  ภายใต้สถานการณ์ ณ 
ขณะนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายรวมขององค์การ  การตัดสินใจเกิดขึ้นทั้งในสภาพการณ์ปกติ
และหรือในกรณีที่มีปัญหาเร่งด่วนหรือเหตุการณ์เฉพาะหน้า 

ผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริหาร 

ประธาน 

รองประธาน 

ฝ่ายตลาด 

รองประธาน 

ฝ่ายบุคคล 

รองประธาน 

ฝ่ายผลิต 

รองประธาน 

ฝ่ายวิศวกรรม 

รองประธาน 

ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

ผู้อ านวยการการเงิน ผู้อ านวยการบัญชี 

หัวหน้าแผนกขึ้นรูป หัวหน้าแผนกอบ หัวหน้าแผนกประกอบ หัวหน้าแผนกบรรจุหีบห่อ 

สายการผลิต 

สายบริหาร 

หัวหน้าแผนก 

ตรวจรับของ 
หัวหน้าแผนก 

คลังสินค้า 
หัวหน้าแผนก 

ควบคุมการผลิต 

หัวหน้าแผนก 

ซ่อมแซม 

หัวหน้าแผนก 

ตรวจสอบคุณภาพ 
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ความหมายของการบญัชีต้นทุน 

การด าเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในภาพรวมขององค์กร  ฝ่าย
บริหารจ าเป็นต้องทราบข้อมูลต่างๆ  ที่เกิดขึ้นในการด าเนินงาน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะมีทั้งที่เป็น
ข้อมูลจากภายในกิจการ  และ ข้อมูลจากภายนอกกิจการ หรือเป็นข้อมูลที่เป็นตัวเงิน และไม่
เป็นตัวเงิน ส าหรับข้อมูลภายในกิจการนั้นจะมาจากหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ในองค์กร  เช่น  
ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตสินค้าจากแผนกผลิต  ข้อมูลทางการเงินจากแผนกบัญชี ข้อมูลเกี่ยวกับ
ก าลังการผลิตจากแผนกผลิต หรือข้อมูลเกี่ยวกับการพยากรณ์ปริมาณสินค้าที่ขายจากแผนก
ขาย เป็นต้น  โดยปกติแผนกบัญชีจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลจากแผนกต่างๆ  ในกิจการ  แล้ว
น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร  ฝ่ายบริหารจะน าข้อมูลเหล่านี้มาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนธุรกิจ
ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นแผนการตลาด แผนการขาย แผนการผลิต แผนก าลังคน แผนทาง
การเงิน เป็นต้น  หลังจากกิจการได้มีการด าเนินงานไประยะเวลาหนึ่ง  ผู้บริหารควรที่จะมีการ
ควบคุมดูแลติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงว่ามีส่วนแตกต่างไปจากที่
วางแผนงานไว้หรือไม่ อย่างไร  รวมทั้งพิจารณาว่ามีส่วนใดบ้างที่ควรจะได้รับการปรับปรุง 
แก้ไขให้ดีขึ้น  นอกจากนี้ฝ่ายบริหารยังน าข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจปัญหาต่างๆ ทั้งที่เกิดขึ้น
เป็นประจ าหรืออาจจะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว 

 หน้าที่ส าคัญของการบัญชี  คือ  การเก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงินซึ่งเกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานต่างๆ  ของกิจการ  โดยจัดให้มีการจดบันทึกรายการหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับข้อมูล
ทางการเงินไว้ในรูปของหน่วยเงินตรา  จัดหมวดหมู่รายการเหล่านั้น  สรุปผลและจั ดท าเป็น
รายงานการเงินเสนอต่อบุคคลภายนอกและภายในกิจการ  (ดวงมณี โกมารทัต, 2559 : 4) ซึ่ง
บุคคลภายนอก ได้แก่ เจ้าหนี้ ผู้ลงทุน กรมสรรพากร รัฐบาล ธนาคาร เป็นต้น ซึ่งบุคคลเหล่านี้
ย่อมต้องการข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการได้รับผลตอบแทนที่ตนจะ
ได้รับจากการเข้าไปมีส่วนได้เสียในกิจการ  ส่วนบุคคลภายใน เช่น  ผู้จัดการ  ผู้บริหารและ
พนักงานต่างๆ  จะน าข้อมูลทางการบัญชีไปวางแผน  ควบคุม  และตัดสินใจปัญหาต่างๆ  ที่
เกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกิจ  ดังนั้น จะเห็นได้ว่าบุคคลต่างๆ  เหล่านี้มีวัตถุประสงค์ในการใช้
ข้อมูลทางการบัญชีแตกต่างกัน  จึงมีการจ าแนกประเภทการบัญชีเป็น  3  ประเภท  คือ  การ
บัญชีการเงิน  การบัญชีบริหาร และการบัญชีต้นทุน การบัญชีแต่ละประเภทก็มีความหมายและ
ลักษณะที่เหมือนและแตกต่างกันในบางเรื่อง จะขออธิบายในรายละเอียด ดังนี้  
 การบัญชีการเงิน (Financial Accounting) เป็นการบัญชีที่เน้นการบันทึกบัญชี 
กระบวนการผ่านบัญชี การจัดท างบการเงิน เพื่อแสดงผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของ
กิจการ ข้อมูลทางบัญชีการเงินใช้ส าหรับบุคคลภายในและบุคคลภายนอก มาตรฐานการบัญชีที่
ใช้ในการปฏิบัติ (กชกร เฉลิมกาญจนา, 2557 : 3) ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การบัญชีการเงินจะต้อง
มีการมีการวางกฎเกณฑ์และวิธีปฏิบัติทางการบัญชี  โดยการใช้หลักการบัญชีที่รับรองกัน
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โดยทั่วไป  (Generally  Accepted  Accounting  Principal : GAAP) (ดวงมณี โกมารทัต, 

2559 : 4) ในปัจจุบันประเทศไทยได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai 

Financial Reporting Standard : TFRS) เป็นหลักในการจัดท างบการเงินของกิจการที่ท าให้
ประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของผู้ใช้งบการเงินภายนอก (สภาวิชาชีพ
การบัญช,ี 2559) 

การบัญชีบริหาร หรือ การบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting) เป็นการ
บัญชีแขนงหนึ่ง ที่ประกอบด้วย ขบวนการแจกแจง การวัด การวิเคราะห์ การจัดเตรียม การ
แปลความหมาย และการสื่อสารของข้อมูลทางการบัญชีซึ่งใช้ภายในองค์การ เพื่อให้ผู้บริหาร 
หรือผู้มีอ านาจในองค์การใช้ในการวางแผน การตัดสินใจรวมถึงการประเมินผล การควบคุม
ภายในองค์การและการก ากับดูแล (ศศิวิมล มีอ าพล , 2558 : 2) นั่นคือ การบัญชีบริหาร เป็น
การจัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้บริหารด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งใน
การนี้จะมีการจัดท ารายงานทางการเงินและการบัญชีในลักษณะและรูปแบบต่างๆ กัน  ทั้งนี้
ขึ้นกับความต้องการของฝ่ายจัดการหรือผู้บริหารในระดับต่างๆ  ข้อมูลดังกล่าวนี้อาจน าไปใช้ใน
การตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ  ทั้งนี้เกิดขึ้นเป็นประจ าหรือเป็นกรณีพิเศษ (ดวงมณี โกมารทัต, 

2559 : 4) 

 การบัญชีต้นทุน  (Cost  Accounting) เป็นการบัญชีที่บันทึกและจัดท ารายงานการวัด
ค่าของต้นทุนในการผลิตสินค้าและการให้บริการ  ขอบเขตงานของการบัญชีต้นทุน  จึงได้แก่  
การรวบรวมข้อมูลต้นทุน  บันทึกแยกประเภท  แบ่งสรรหรือปันส่วน  สะสมและจัดท ารายงาน
เกี่ยวกับต้นทุนในลักษณะต่างๆ  ตามความประสงค์ของฝ่ายจัดการ (ดวงมณี โกมารทัต, 2559 

: 5) นอกจากนี้ สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ (2557 : 4) ได้เพิ่มเติม ในส่วนของข้อมูลทางด้าน
ต้นทุนนั้นเป็นการสะสมข้อมูลทางด้านต้นทุนที่เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต โดยมีวัตถุประสงค์
พื้นฐานในการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ รวมทั้งประมาณมูลค่าของสินค้าคงเหลือ นอกจากนี้ 
การบัญชีต้นทุนยังเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประมาณหรือการพยากรณ์ต้นทุนที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตเพื่อการตัดสินใจ การจัดท ารายงานทางการเงินและน าข้อมูลไปวิเคราะห์  และจ าแนก
ข้อมูลเพื่อน าไปใช้ในการบริหารต้นทุน (Cost Management) ตามความต้องการของผู้บริหาร 
ซึ่งในส่วนนี้จะเข้ามามีบทบาทเพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร  
 

วตัถปุระสงคข์องการบญัชีต้นทุน 

 การบัญชีต้นทุนในอดีตน ามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการค านวณต้นทุนสินค้าหรือการ
บริการ  ซึ่งจะถือเป็นส่วนประกอบเพื่อน าไปค านวณหาต้นทุนขาย และแสดงเป็นรายการหัก
ออกจากยอดขายในงบก าไรขาดทุน และตีราคาสินค้าคงเหลือเพื่อน าเสนอรายการในงบแสดง
ฐานะการเงิน  งบการเงินทั้งงบก าไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินเป็นงบที่กิจการจัดท าขึ้น
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เพื่อเสนอข้อมูลให้กับบุคคลภายนอก แต่ข้อมูลดังกล่าวอาจไม่เพียงพอส าหรับผู้บริหารซึ่ง
ต้องการข้อมูลต้นทุนไปใช้เพื่อวางแผน  ควบคุมและตัดสินใจ ดังนั้น ในปัจจุบันจึงมีการ
ออกแบบการบัญชีต้นทุนเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการด้วย  ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการบัญชี
ต้นทุนเกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หลัก  6  ประการดังต่อไปนี้ (ปรับปรุงจากดวงมณี โกมารทัต, 

2559 : 5)  

 1. เพื่อใช้ในการค านวณต้นทุนการผลิตสินค้าหรือการบริการ  (Product  or  Service  

Costing)  ส าหรับกิจการที่ท าการผลิตสินค้าก็จะน าต้นทุนที่ค านวณได้ไปตีราคาสินค้าคงเหลือ 
(Inventory  Valuation)  ซึ่งประกอบด้วย วัตถุดิบคงเหลือ งานระหว่างท าคงเหลือและสินค้า
คงเหลือเพื่อแสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน  ณ  วันสิ้นงวดบัญชี 

 2.  เพื่อใช้ในการวัดผลการด าเนินงานประจ างวด  (Income Determination) การวัดผล
ก าไรหรือขาดทุนของธุรกิจ  จะค านวณได้ก็ต่อเมื่อกิจการทราบต้นทุนสินค้าที่ขายได้  หรือ
ต้นทุนขาย  (Cost  of  Goods  Sold) ซึ่งต้นทุนขายจะเป็นเท่าใดนั้น จะขึ้นอยู่กับต้นทุนการ
ผลิตที่ค านวณได้ตามข้อ  1  ทั้งรายการต้นทุนขายและผลการด าเนินงานจะแสดงในงบก าไร
ขาดทุนประจ างวดของกิจการ 
 3.  เพื่อใช้ในการวางแผนและควบคุม (Planning and Controlling) การด าเนินงานของ
ฝ่ายบริหารอาจมีการวางแผนงานล่วงหน้า โดยการจัดท างบประมาณแต่ละประเภทของทั้ง
กิจการหรือแยกท าเป็นแผนกใดแผนกหนึ่ง เมื่อถึงสิ้นงวดพนักงานบัญชีก็จะเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้น
จริงมาเปรียบเทียบกับงบประมาณที่เกี่ยวข้องตามที่ไว้ก าหนดไว้  ซึ่งอาจมีผลต่างเกิดขึ้น ซึ่ง
ผลต่างมีทั้งน่าพอใจ (Favorable Variance) และไม่น่าพอใจ (Unfavorable Variance) หลังจาก
นั้น ต้องมาวิเคราะห์หาสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไร แล้วท าการปรับปรุง และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
นั้น  
 4.  เพื่อใช้ในการก าหนดราคาขายของสินค้าหรือการบริการ ธุรกิจบางประเภท เช่น  
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง อู่ซ่อมรถยนต์ หรือรับค าสั่งซื้อพิเศษจากลูกค้าที่มีลักษณะที่แตกต่างจาก
สินค้าที่ขายในตลาด เป็นต้น  กิจการเหล่านี้จ าเป็นต้องประมาณการต้นทุนของสินค้าหรือการ
บริการขึ้นมาก่อนการผลิตจริง  เพื่อน าข้อมูลต้นทุนที่ประมาณการขึ้นเป็นฐานในการก าหนด
ราคาขายเพื่อเสนอต่อลูกค้า  หรือใช้ในการประมูลงานต่างๆ เพื่อแข่งขันกับคู่แข่ง  ปกติผู้ที่
ประมูลงานได้มักเป็นผู้ที่เสนอราคาต่ าสุด  ในกรณีที่กิจการไม่ทราบต้นทุนการผลิต  ก็อาจ
ประมูลงานนั้นไม่ได้เพราะเสนอราคาที่สูงเกินไป  หรือถ้าประมูลได้ก็อาจประสบกับการขาดทุน 
เนื่องจากเสนอราคาขายที่ต่ ากว่าต้นทุนจริงที่เกิดขึ้น 

 5.  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการตัดสินใจ (Decision Making Tools) ทั้งในปัญหาที่
เกิดขึ้นเป็นประจ าหรือปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว เช่น  การก าหนดจ านวนวัตถุดิบที่จะสั่งซื้อ  
การยกเลิกหรือการเพิ่มสายผลิตภัณฑ์ (Product Lines) หรือหน่วยงานย่อย  การตัดสินใจขยาย
ก าลังการผลิตหรือลดก าลังการผลิตของโรงงาน  หรือการปิดโรงงานชั่วคราว เป็นต้น 
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 6.  เพื่อใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง หรือ
ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจเพื่อพิจารณาประสิทธิภาพ (Efficiency) และ ประสิทธิผล  
(Effective) ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือทรัพยากรเหล่านั้น ซึ่งอาจพิจารณาจาก
รายงานเปรียบเทียบผลแตกต่าง (Variance Reports) ระหว่างผลการปฏิบัติงานจริงกับ
งบประมาณที่ก าหนดไว้ประจ างวด ซึ่งอาจจะแสดงเป็นรายวัน รายสัปดาห์หรือรายเดือนแล้วแต่
กรณี 

 จากวัตถุประสงค์ของการบัญชีต้นทุน  จะเห็นได้ว่า วัตถุประสงค์ 2 ข้อแรกจะสนองต่อ
ความต้องการของผู้บริหารในการที่จะน าข้อมูลไปใช้ในการจัดท างบการเงินเสนอต่อ
บุคคลภายนอกให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองกันทั่วไป  ส่วนวัตถุประสงค์ที่เหลือ 4 ข้อ
หลัง จะสนองความต้องการข้อมูลของผู้บริหารในระดับต่างๆ  ซึ่งมีความต้องการใช้ข้อมูลใน
ลักษณะแตกต่างกัน  ดังนั้น หลักเกณฑ์ในการรวบรวม และสรุปผลข้อมูลจึงอาจจะแตกต่างไป
จากหลักการบัญชีที่ยอมรับกันทั่วไป  ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าข้อมูลที่ได้จากการบัญชีต้นทุนจะใช้
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดท างบการเงินเสนอต่อบุคคลภายนอก  (การบัญชีการเงิน)  และใช้
จัดท ารายงานภายใน  (Internal  Report)  เพื่อเสนอต่อฝ่ายบริหาร  (การบัญชีบริหารหรือบัญชี
เพื่อการจัดการ)  ซึ่งการบัญชีต้นทุน  การบัญชีการเงินและการบัญชีบริหาร มีความสัมพันธ์กัน
ดังแสดงในภาพที่ 1.2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.2  ความสัมพันธ์ระหว่างการบัญชีต้นทุน  การบัญชีการเงินและการบัญชีบริหาร 

    ทีม่า: (สมนึก เอื้อจิระพงษ์พนัธ์, 2557 : 7) 

 

 

 

 

การบัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร การบัญชีต้นทุน 
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ความสมัพนัธร์ะหว่างการบญัชีต้นทุน การบญัชีบริหารและการบญัชีการเงิน 

การบัญชีแต่ละประเภทมีความสัมพันธ์กันในบางเรื่อง และแตกต่างกันในบางเรื่องดังได้
กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งความสัมพันธ์ในที่นี้  จะกล่าวถึงความสัมพันธ์ แยกเป็นส่วนๆ ซึ่ง
ประกอบด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างการบัญชีต้นทุนและการบัญชีบริหาร และความสัมพันธ์
ระหว่างการบัญชีต้นทุนและการบัญชีการเงิน ดังนี้ (ปรับปรุงจากดวงมณี โกมารทัต, 2559 : 9) 

 

1. การบญัชีต้นทุนและการบญัชีบริหาร 

     เมื่อพิจารณาความแตกต่างระหว่างการบัญชีต้นทุนและการบัญชีบริหาร มีต ารา
หลายเล่มกล่าวว่าการบัญชีต้นทุนเป็นส่วนหนึ่งของการบัญชีบริหาร  เพราะมีวัตถุประสงค์
คล้ายกันในเรื่องของการจัดท ารายงานต่างๆ  เพื่อสนองความต้องการของผู้บริหาร แต่ถ้า
พิจารณาข้อแตกต่างระหว่างกันแล้ว  จะมีความแตกต่างกันในด้านของการจัดท าบัญชี  การ
บัญชีต้นทุนจะเน้นไปที่การประมวลผล  (Processing)  และประเมินค่า  (Evaluation)  ข้อมูล
ต้นทุนจะเกี่ยวกับการผลิตสินค้าและการบริการ  ตลอดจนต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ  ที่เกิดขึ้น
ในการด าเนินงาน  หรือเป็นการบัญชีที่เกิดขึ้นเพื่อค้นหาต้นทุน  แต่ส าหรับการบัญชีบริหารเน้น
ไปที่เรื่องของการวิเคราะห์และใช้ข้อมูลต้นทุนเป็นเครื่องมือส าคัญเพื่อใช้ในการบริหารธุรกิจ  
เนื่องจากวิธีการประมวลผล  ประเมินค่าและใช้ประโยชน์มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องซึง่กันและกนั  
ต าราการบัญชีต้นทุนบางเล่มได้อธิบายเนื้อหาตั้งแต่กระบวนการ ประมวลผล ประเมินค่า  
จนถึงการใช้ต้นทุนให้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารด้วย (สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, 2557 : 4) ใน
ท านองเดียวกัน  ต าราการบัญชีบริหารบางเล่มก็อธิบายวิธีการประมวลผล  ประเมินค่าพร้อมๆ  
ไปกับการใช้ต้นทุน  ดังนั้นจึงเป็นการยากทีจ่ะแยกเนือ้หาของการบัญชีทั้ง  2  ประเภทออกจาก
กันโดยเด็ดขาด ส าหรับเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้จะเน้นไปในการประมวลผลและประเมิน
ค่าของต้นทุนในการผลิตสินค้าและบริการมากกว่าการใช้ต้นทุนเพื่อประโยชน์ในการบริหาร  
ส าหรับเนื้อหาเกี่ยวกับการใชข้้อมูลต้นทุนเพื่อการบริหาร  จะไปอยู่ในเนื้อหาการบัญชีต้นทุน 2 
หรือ การบัญชีบริหาร หรือการบัญชีต้นทุนเพื่อการบริหาร 
 

2. การบญัชีต้นทุนและการบญัชีการเงิน 

     การบัญชีต้นทุนเป็นเหมือนข้อมูลพื้นฐานที่สนับสนุนทั้งการบัญชีการเงินและการ
บัญชีบริหาร  นั่นคือ  เมื่อนักบัญชีต้องการข้อมูลต้นทุนเพื่อน ามาใช้ในการจัดท างบการเงินเพื่อ
เสนอต่อบุคคลภายนอก  นักบัญชีจะต้องยึดหลักและแนวปฏิบัติของการบัญชีการเงินโดย
เคร่งครัด  ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีการรายงานทางการเงิน ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น  
การบันทึกต้นทุนการผลิต  จะประกอบด้วย  วัตถุดิบ  ค่าแรง  และค่าใช้จ่ายการผลิต  จะใช้
ต้นทุนจริงซึ่งเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต  (Historical  Cost) และเมื่อต้องการค านวณต้นทุน
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ผลิตภัณฑ์ก็จะใช้หลักการต้นทุนรวม (Full  Costing  หรือ  Absorption  Costing) ทั้งนี้เป็นไป
ตามหลักการบัญชีที่รับรองกันทั่วไป (GAAP) และในปี 2561 จะมีมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (IFRS for SMEs) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 
1 มกราคม 2561 (สภาวิชาชีพการบัญชี, 2559) ซึ่งธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศ
ไทยมีจ านวนมากมาย และมีความหลากหลายในประเภทของการท าธุรกิจ มีทั้งธุรกิจการบริการ 
ธุรกิจซื้อขายสินค้า และธุรกิจผลิตสินค้า ดังนั้น ไม่ใช่แต่เฉพาะบริษัทมหาชนเท่านั้น ที่จ าเป็น
จะต้องท าตามมาตรฐานการรายงานทางเงิน แต่หมายถึงธุรกิจเกือบทุกประเภทต้องปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

ในทางตรงข้าม ถ้านักบัญชีต้องการข้อมูลต้นทุนเพื่อจัดท ารายงานต่างๆ  เสนอต่อ
ผู้บริหารทุกระดับของกิจการ  ผู้บริหารย่อมมีความต้องการใช้ขอ้มูลที่แตกต่างกัน ทั้งในลักษณะ
ของข้อมูลที่ใช้  รูปแบบการน าเสนอ  และระยะเวลาของการจัดท าและน าเสนอ  เช่น  ผู้จัดการ
ทั่วไปต้องการรายงานเปรียบเทียบต้นทุนและค่าใช้จ่ายแต่ละแผนกเป็นรายเดือน ในขณะที่
ผู้จัดการแผนกผลิตต้องการทราบข้อมูลปริมาณการผลิตและประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงานเป็นรายสัปดาห์  นอกจากนี้ ปัจจัยเรื่องของสภาพการแข่งขันทางการตลาด พฤติกรรม
ผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อการพัฒนาระบบการบัญชีต้นทุนให้ไปในทางการบัญชีบริหารมากขึ้น หรืออาจเรียกว่าเป็น
การบัญชีต้นทุนเพื่อการบริหาร  (Cost  Management)  ถ้าเป็นการน าข้อมูลมาใช้เพื่อการ
บริหารต้นทุน นักบัญชีไม่จ าเป็นต้องยึดหลักการบัญชีที่รับรองกันทั่วไปอย่างเคร่งครัด  อาจจะ
มีการประมาณการเหตุการณ์ในอนาคต  เช่น  พยากรณ์ยอดขาย  หรือประมาณการเงินสดรับ
หรือจ่ายในเดือนถัดไป  ท าเป็นรูปของงบประมาณ การน าเสนอข้อมูลในรายงานอาจใช้หน่วย
วัดอื่นๆ  ซึ่งไม่ใช่หน่วยเงินเพียงอย่างเดียว  เช่น  จ านวนหน่วยที่ขายได้ จ านวนหน่วยที่ผลิต
ได้  จ านวนชั่วโมงการท างาน จ านวนชั่วโมงเครื่องจักร  จ านวนสินค้าเสีย  เปอร์เซ็นต์
ข้อผิดพลาดที่ยอมรับได้ เป็นต้น ช่วงเวลาของการจัดท ารายงานก็จะแตกต่างกันไปตามความ
ต้องการของผู้ใช้รายงาน  เช่น  ผู้จัดการฝ่ายการเงินต้องการรายงานเงินสดคงเหลือทุกวัน  
ผู้จัดการโรงงานต้องการรายงานปริมาณการใช้วัตถุดิบทุกสัปดาห์  และต้องการรายงานต้นทุน
การผลิตเป็นประจ าทุกเดือน  เป็นต้น จากข้อมูลข้างต้น สามารถสรุปความแตกต่างระหว่างการ
บัญชีต้นทุน และการบัญชีบริหารได้ดังแสดงในตารางที่  1.1 
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ตารางท่ี  1.1  ข้อแตกต่างระหว่างการบัญชีต้นทุนและการบัญชีการเงนิ (ปรับปรุงจาก 

ดวงมณี โกมารทัต, 2559 : 10) 
 

รายการ การบญัชีต้นทุน  
(เพ่ือการบริหาร) 

การบญัชีการเงิน 

1. ผู้ใช้ข้อมูล ผู้ใช้งบ หรือรายงานภายในกิจการ ผู้ใช้งบการเงินภายนอก
กิจการ 

2. ขอบเขตในการจัดท า ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นไปตามหลกัการ
บัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 

เป็นไปตามหลกัการบัญชีที่
รับรองโดยทั่วไป ต้องท าตาม
มาตรฐานการายงานทาง
การเงิน 

3. ลักษณะของข้อมูล หน่วยวัดคา่ของข้อมูล เป็นหน่วย
วัดใดก็ได้ เช่น จ านวนเงนิ จ านวน
ชั่วโมง หรือหน่วยผลิต 

เป็นข้อมูลตน้ทุนที่เกิดขึ้นใน
อดีต (Historical  Cost) 

หน่วยวัดคา่จึงเป็นจ านวนเงนิ
เท่านั้น   

4. ความถี่ หรือช่วงเวลา
ในการจดัท าขอ้มูล 

จัดท าขึน้ตามระยะเวลาที่ผูบ้ริหาร
ต้องการ อาจเป็นรายวัน ราย
สัปดาห์ รายเดอืน หรอืรายปีกไ็ด ้

จะท าในตอนสิ้นงวดการ
ด าเนินงาน  ซึ่งส่วนใหญ่จะมี
ระยะเวลาเท่ากับ 1 ปี  

5. ลักษณะการน าเสนอ
ข้อมูล 

จัดท ารายงานแยกเป็นรายแผนก 
แยกตามเขตการขาย หรือแยกตาม
ชนิดของสินคา้ ขึน้อยูก่ับความ
ต้องการของผูบ้ริหาร 

เป็นรายงานทางการเงินที่
แสดงภาพรวมของทั้งองค์การ 

 

หน้าท่ีของแผนกบญัชีต้นทุน 

 การบัญชีต้นทุนเป็นฐานข้อมูลที่ส าคัญส าหรับการบัญชีการเงินและการบัญชีบริหาร  
ดังนั้น หน้าที่ของแผนกบัญชีต้นทุน จึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ (ปรับปรุงจากดวงมณี โกมารทัต, 

2559 : 14) 
1. รวบรวมและบันทึกรายการทุกรายการที่เกี่ยวกับต้นทุนที่เกิดขึ้นเนื่องจากการผลิต

สินค้าและการบริการ  รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่างๆ ของกิจการ  ในส่วนของการ
บันทึกต้นทุนสินค้านั้น พนักงานบัญชีจะต้องยึดหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติของการบัญชีการเงิน  แผนกบัญชีต้นทุนจะติดตามความ
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เคลื่อนไหวของวัตถุดิบ  ค่าแรง  และค่าใช้จ่ายการผลิต  เนื่องจากลักษณะของงานการบัญชี
ต้นทุน คือ  การรวบรวม  แบ่งประเภท  ลงบันทึกบัญชี และสะสมข้อมูลเบื้องต้น แต่ลักษณะ
ของข้อมูลจะเกิดขึ้นซ้ าๆ ดังนั้น กิจการส่วนใหญ่จะน าเอาระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการ
บันทึกรายการ  เช่น  ระบบสินค้าคงเหลือ  ระบบจัดซื้อ  ระบบต้นทุนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น   

2. สรุปข้อมูลต้นทุนที่ได้จากการบันทึกรายการข้างต้น เสนอต่อผู้จัดการแผนกบัญชี
ทั่วไป (ส านักงานใหญ่)  เพื่อให้แผนกจัดท างบการเงินประจ างวด  เช่น ค านวณต้นทุนสินค้าต่อ
หน่วยของสินค้าที่ผลิตเสร็จในระหว่างงวด  เพื่อน าไปตีราคาสินค้าคงเหลือและงานระหว่างท า  
ในตอนสิ้นงวด ซึ่งข้อมูลสินค้าคงเหลือดังกล่าวจะไปแสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน  รวมไป
ถึงน าไปค านวณหาต้นทุนสินค้าที่ขายได้ของกิจการ และจะน าไปแสดงไว้ในงบก าไรขาดทุน
ประจ างวด 

3. วิเคราะห์และจัดท ารายงานต้นทุนตามความต้องการของผู้บริหารในแผนกต่างๆ  
เพื่อให้การรายงานต้นทุนเหล่านี้มีความถูกต้องและที่ส าคัญคือทันต่อเหตุการณ์ น าไปใช้
ประกอบการตัดสินใจได้อยา่งทันทว่งที ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลนี้นอกจากจะใช้หลักการบัญชี
ต้นทุนแล้ว  ผู้บริหารหรือนักวิเคราะห์ต้องอาศัยความรู้และหลักเกณฑ์จากสาขาวิชาอื่นๆ เช่น  
การเงิน สถิติ และเศรษฐศาสตร์ เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 

4. ออกแบบและจัดวางระบบบัญชีต้นทุนให้มีความเหมาะสมกับกิจการ ระบบบัญชี
ต้นทุนที่ดีควรเป็นระบบที่เข้ากันได้ดีกับระบบบัญชีรวมของทั้งบริษัท ต้องสอดคล้องกับระบบ
การผลิตของกิจการ  เช่น  การเลือกใช้วิธีการบัญชีต้นทุนงานสั่งท า  (Job  Order  Costing)  

หรือวิธีการบัญชีต้นทุนกระบวนการ  (Process  Costing)  เป็นต้น ซึ่งระบบบัญชีเหล่านี้ต้อง
สอดคล้องกับกรรมวิธีการผลิตของกิจการ เพราะแต่ละกิจการมีลักษณะการผลิตที่แตกต่างกัน 
จะใช้ระบบเดียวกันมาประยุกต์ใช้กับการผลิตที่แตกต่างกันไม่ได้ 
 นอกจากนี้ การออกแบบระบบบัญชีต้นทุนนี้ไม่ได้ใช้เพื่อค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์  
(Product  Costing) เท่านั้น  แต่จะรวมไปถึงระบบต้นทุนต้องสามารถสนับสนุนให้มีการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิภาพประกอบกันไปด้วย  ส าหรับหน้าที่ในการจัดวางระบบบัญชีต้นทุนขึ้นมา
ใหม่  หรือปรับปรุงจากระบบที่มีอยู่เดิมนั้น อาจจะเป็นหน้าที่ของแผนกบัญชีต้นทุนเอง เพราะ
เป็นผู้ที่เข้าใจในข้อมูลและการปฏิบัติงานของแผนกเป็นอย่างดี หรือให้ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกเป็นผู้วางระบบบัญชีให้ก็ได้ 
 

การพฒันาการบญัชีต้นทุนเพ่ือการบริหาร 

 การด าเนินธุรกิจในปัจจุบันซึ่งอยู่ภายใต้สภาพการแข่งขันทางการตลาดที่ค่อนข้าง
รุนแรง มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยี ท าให้ธุรกิจส่วนใหญ่ต้องมีการปรับตัว มีการเปลี่ยนโครงสร้างและรูปแบบการด าเนิน
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ธุรกิจ รูปแบบของการผลิตและการบริหารให้ยืดหยุ่นไปตามสภาพการตลาดในยุคโลกาภิวัตน์ 
ท าให้เกิดแนวคิดส าคัญของการบริหารธุรกิจยุคใหม่ ซึ่งมี  5  ประการ ดังนี้ (ปรับปรุงจากดวง
มณี โกมารทัต, 2559 : 20)  

 

1. สร้างความพึงพอใจให้กบัลูกค้า   
 การสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกค้า (Customer  Satisfaction) การที่ธุรกิจจะประสบ
ความส าเร็จได้ กิจการต้องบริหารจัดการให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในสินค้าหรือการบริการของ
ธุรกิจ มิฉะนั้น กิจการก็ไม่สามารถจะอยู่รอดได้ในตลาดที่มีการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ได้ สิ่ง
ส าคัญกิจการต้องทราบว่าลูกคา้กลุ่มเป้าหมายต้องการสินค้าชนิดใด  มีคุณลักษณะอย่างไร และ
ควรจะก าหนดราคาขายของสินค้าชนิดนั้นเท่าใด จึงจะเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางการ
ตลาดในขณะนั้น 

 

2. เพ่ือให้กิจการสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้  
 การที่กิจการจะสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ กิจการจึงต้องมีการ
ก าหนดปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factors)  4  ประการ ดังนี้  

2.1 ต้นทุนและประสิทธิภาพ (Cost and Efficiency) กิจการจะประสบความส าเร็จ
ได้ต้องมีต้นทุนที่ต่ ากว่าคู่แข่งขัน โดยการลดต้นทุนของการด าเนินงาน แต่ต้องไม่ท าให้
ประสิทธิภาพการท างานลดลง 

2.2 คุณภาพ (Quality) กิจการต้องรักษาคุณภาพในการผลิตสินค้าและให้บริการ 
เพราะสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังจากองค์การคือคุณภาพของสินค้าหรือการบริการในระดับสูง  

2.3 เวลา (Time) กิจการต้องสามารถส่งมอบสินค้าและบริการได้ตรงตามเวลาที่
ก าหนด 

2.4 นวัตกรรม (Innovation) กิจการควรมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรม  และมีการ
น าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการตลอดเวลา  

2.5 ความยั่งยืน (Sustainability) กิจการควรตระหนักถึงความรับผิดชอบในด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อม นั่นคือ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในผลการด าเนินงาน (Financial Goal) ของ
ธุรกิจ กิจการต้องให้ความส าคัญกับสังคม (Social Goal) และสิ่งแวดล้อม (Environmental 

Goal) เสียก่อน จึงจะท าให้ธุรกิจสามารถด าเนินงานต่อไปได้อย่างยั่งยืน  
 

3. มีการวิเคราะหค์ณุค่า   
 กิจการควรมีการวิเคราะห์คุณค่ากิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละแผนก  (Value  

Chain  Analysis)  โดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างแผนกหรือหน่วยงานย่อยต่างๆ ที่อยู่ใน
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กิจการ ซึ่งตามเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ จะเน้นการบริหารธุรกิจผลิตและขายสินคา้ ดังนั้น 
จึงให้ความส าคัญที่แผนกผลิตและแผนกขาย แต่ในความเป็นจริง การบริหารตามแนวคิดใหม่
ต้องให้ความส าคัญกับทุกแผนกหรือทุกหน่วยงานที่อยู่ในองค์กรด้วย นอกจากนี้กิจการบางแห่ง
ยังได้เชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ ภายในธุรกิจของตน กับธุรกิจของคู่ค้า (Suppliers) และเชื่อมโยง
กับธุรกิจของลูกค้า (Customer) ซึ่งในการด าเนินธุรกจิ ไม่มีองค์กรใดที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง แต่ต้อง
มีความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอยู่เสมอ ดังนั้น ผู้บริหารควรจะพิจารณาความสัมพันธ์ของ
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องระหว่างกันเพื่อจะได้เห็นภาพรวมในการปฏิบัติงานของทั้งองค์การ กิจการ
ชั้นน าบางแห่งอาจพิจารณาไปถึงกิจกรรมของคู่ค้า  ซึ่งเรียกว่ากิจกรรมต้นน้ า (Upstream  

Activities) และกิจกรรมของลูกค้า ซึ่งเรียกว่าเป็น กิจกรรมปลายน้ า (Downstream Activities)  

ดังแสดงในภาพที่ 1.3  
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.3  Value  Chain  ของกิจการคู่ค้า  กจิการ  และกจิการของลกูค้า  
           ที่มา: (Horngren, Datar and Rajan, 2015 : 28) 

  

ตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจของคู่ค้าและธุรกิจของลูกค้า เช่น บริษัทผลิต
รถยนต์ในญี่ปุ่น จะปรึกษากับบริษัทผู้ผลิตอะไหล่และชิ้นส่วนเกี่ยวกับคุณลักษณะของอะไหล่
และชิ้นส่วน ให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการผลิตรถยนต์ และในขณะเดียวกันหากรรมวิธีใน
การที่จะลดต้นทุนวัตถุดิบที่จะน ามาใช้ประกอบรถยนต์ เพื่อให้ราคาขายของสินค้ามีราคาที่
ลดลง หรือไปลดต้นทุนในกระบวนการผลิตบางแผนก อาจไปลดกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่าลง อาจ
เป็นผลท าให้ต้นทุนของสินค้าลดลง เป็นต้น 

 

4. ให้ความส าคญักบัปัจจยัสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกกิจการ  
 กิจการต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจทั้งปัจจัยภายในและภายนอก
กิจการ (SWOT Analysis) เพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบถึงจุดเด่นและจุดด้อยในการปฏิบัติงาน
ภายในองค์กร รวมทั้งเห็นโอกาสในการท าก าไร  และอุปสรรคต่างๆ  ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
กิจการในอนาคต 

 

 

 

การวิจัยและพัฒนา 
ผลิตภัณฑ ์

กิจการของคู่ค้า (Suppliers) 

 

กิจการ (Manufacturer) กิจการของลูกค้า (Customers) 

การออกแบบ
สินค้า การผลิต 

การตลาด 
จัด 

จ าหน่าย 

ให้ 

บริการลูกค้า 
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5. มีการปรบัปรงุอย่างต่อเน่ือง  
 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous  Improvement) ส าหรับกระบวนการผลิต
ในแต่ละขั้นตอนการท างานจะช่วยให้การปฏิบัติงานสามารถลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้  
และในขณะเดียวกัน ก็เป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานสามารถสร้างผลงานที่ดีอยู่แล้วให้ดี
ยิ่งขึ้นไปอีก  ซึ่งจะท าให้กิจการพัฒนาการท างาน และก้าวขึ้นไปสู่ระดับแนวหน้าของท้องถิ่น 
ของประเทศ หรือของโลกได้ 

จากข้อมูลข้างต้น สามารถสรุปแนวคิดส าคัญในการบริหารธุรกิจยุคใหม่ ดังแสดงใน
ภาพที่ 1.4 ดังนี้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพท่ี 1.4  แนวคิดส าคัญในการบริหารธุรกิจยคุใหม่ 
           ที่มา: (ดวงมณี โกมารทัต, 2559 : 22) 

 

ความหมายของต้นทนุ 

 ก่อนจะท าการศึกษาในเรือ่งหลักการของการบัญชีต้นทุน สิ่งแรกที่ควรท าความเข้าใจ
ก่อน นั่นกค็ือ ความหมายและประเภทต้นทนุในลักษณะต่างๆ ซึ่งจะท าให้เกดิแนวคิดเพื่อจะ
น าไปใช้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ข้อมลู โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการใช้ขอ้มูลต้นทนุเพือ่ใช้
ในการบริหารงาน ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร  

สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ (2557 : 11) ได้ให้ความหมาย ต้นทุน (Costs) ไว้ดังนี้ ต้นทุน 

หมายถึง มูลค่าของทรัพยากรที่สูญเสียไปเพื่อให้ได้สินค้าหรือบริการ โดยมูลค่านั้นจะต้อง
สามารถวัดได้เป็นหน่วยเงินตรา ซึ่งเป็นลักษณะของการลดลงในสินทรัพย์หรือเพิ่มขึ้นในหนี้สิน 
ต้นทุนที่เกิดขึ้นอาจจะให้ประโยชน์ในปัจจบุันหรือในอนาคตกไ็ด้ เมื่อต้นทุนใดที่เกิดขึ้นแล้ว และ
กิจการได้ใช้ประโยชน์ไปทั้งสิ้นแล้ว ต้นทุนนั้นจะถือว่าเป็น ค่าใช้จ่าย (Expenses)   

ปัจจัยแห่ง 
ความส าเร็จ (KPI)  

ความพึงพอใจ 
ให้แก่ลูกค้า 

(Customer Satisfaction) 

ให้ความส าคัญต่อ
สภาพแวดล้อมทั้งภายนอก

และภายในกิจการ 

การวิเคราะห์คุณค่า 
 (Value Chain Analysis) 

การปรับปรุงงานอย่าง
ต่อเนื่อง  

(Continuous Improvement) 
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ดวงมณี โกมารทัต (2559 : 27) ได้กล่าวถึงค าว่า “ต้นทุน” จะอยู่ในลักษณะของรายการ
ที่เกิดขึ้นแล้ว (เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นในอดีต) โดยมีหลักฐานในการเกิดต้นทุน ได้แก่ใบส าคัญ
ต่างๆ อย่างชัดเจน หรือเป็นต้นทุนที่กิจการประมาณว่าจะเกดิขึ้นภายใต้สภาวการณ์ต่างๆ (เป็น
ต้นทุนโดยประมาณหรือต้นทุนค่าเสียโอกาส) แต่ในแง่หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจะใช้ต้นทุน
ที่เกิดขึ้นในอดีตในการก าหนดมูลค่าและบันทึกรายการทางบบัญชีมากกว่าต้นทุนโดยประมาณ
หรือต้นทุนค่าเสียโอกาส 

ดังนั้น จากข้อมูลข้างต้น จึงสรุปได้ว่า ต้นทุน หมายถึง มูลค่าของทรัพยากรที่สญูเสียไป
เพื่อให้ได้สินค้าหรือบริการ โดยมูลค่านั้นจะต้องสามารถวัดได้เป็นหน่วยเงินตรา โดยมีหลักฐาน
ในการเกิดต้นทุนอย่างชัดเจน ซึ่งอาจท าให้เกิดการลดลงในสินทรัพย์หรือเพิ่มขึ้นในหนี้สิน 
ต้นทุนที่เกิดขึ้นอาจจะให้ประโยชน์ในปัจจุบันหรือในอนาคตก็ได้ 

นอกจากค าว่า ต้นทุน แล้ว ยังมีค าที่มีความหมายคล้ายคลึงกนั คือค าว่า ค่าใช้จ่าย และ
ขาดทุน ซึ่งในบางครั้งอาจเข้าใจผิดคิดว่าทั้งสามค า มีความหมายเหมือนกัน ดังนั้ น เพื่อให้
เข้าใจในความหมายของค าทั้งสามค าให้ชัดเจน จะขออธิบายเพิ่มเติม ดังนี้ 

ดวงมณี โกมารทัต (2559 : 27) ได้ให้ค านิยามไว้ว่า  ค่าใช้จ่าย (Expense) หมายถึง 
ต้นทุนที่ถูกใช้ประโยชน์ไปบางส่วนหรือทั้งหมดในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ซึ่งตามปกติก็คือ  “งวด
บัญชี”  หรือการเป็นต้นทุนได้สิ้นสุดลง  (Expired  cost)  เมื่อกิจการได้ใช้ประโยชน์ในจ านวน
ต้นทุนนั้น  จึงมีการตัดจ าหน่าย  (Expiration)  ต้นทุนเป็นค่าใช้จ่ายแทน  การใช้ประโยชน์ใน
ต้นทุนอาจจะสัมพันธ์กับการเกิดรายได้โดยตรง  เช่น  กิจการซื้อสินค้าเพื่อขายท าให้เกิดรายได้  
และในขณะเดียวกัน เมื่อขายสินค้าได้แล้วก็จะค านวณต้นทุนของสินค้าที่ขายได้ หรือเรียกว่า 
ต้นทุนขาย  (Cost of Goods Sold) ผลรวมของต้นทุนขายทั้งหมดจะน าไปหักจากยอดขาย
สินค้าประจ างวด  เพื่อหาก าไรขั้นต้นของงวดบัญชีนั้น  ต้นทุนขายตามกรณีนี้เป็น “ค่าใช้จ่าย”  
เพราะเป็นรายการที่ก่อให้เกิดรายได้  (ประโยชน์) ส าหรับสินค้าที่ยังขายไม่ได้ก็จะยังคงแสดง
เป็น  “ต้นทุน” ของสินค้าคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน  ณ  วันสิ้นงวดบัญชี 

 นอกจากนี้ ยังมีรายการค่าใช้จ่ายบางรายการที่ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้โดยตรง หรือไม่มี
ความสัมพันธ์กับการเกิดรายได้  แต่เป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานเพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  เช่น  เงินเดือนผู้จัดการ เงินเดือนพนักงาน  ค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ค่าเช่าส านักงาน ค่าน้ าค่าไฟ ค่าพาหนะ ค่ารับรอง เป็นต้น   
โดยทั่วไปจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทันทีที่เกิดรายการ  เนื่องจากรายการเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นเป็น
ประจ าในแต่ละงวด  จึงเรียกว่าเป็น  “ต้นทุนประจ างวดหรือค่าใช้จ่ายประจ างวด”  (Period  

Cost  or  Period  Expense)  เมื่อถึงวันสิ้นงวดจะน ารายการที่ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายประจ างวด
ทั้งหมดไปหักจากก าไรขั้นต้น เพื่อค านวณก าไร หรือขาดทุนจากการด าเนินงาน 

ส าหรับค าว่า ขาดทุน (Loss) หมายถึง ส่วนของต้นทุนที่หมดสิ้นไปโดยไม่ได้ให้
ผลประโยชน์แก่กิจการอีกต่อไป เช่น กิจการได้ส ารวจสินค้าคงเหลือพบว่าสภาพของสินค้า
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ช ารุดเสียหาย หรือล้าสมัย จนไม่สามารถขายสินค้าได้ในราคาปกติได้ หรือถ้าขายได้ก็อาจต้อง
ลดราคาขายให้ต่ ากว่าต้นทุน ท าให้เกิดการขาดทุนบางส่วน  แต่ถ้าพบว่าสินค้านั้นช ารุด
เสียหายมากจนต้องโยนทิ้ง  กรณีนี้จะต้องตัดจ าหน่ายต้นทุนสินค้าดังกล่าวเป็นขาดทุนทั้งหมด
โดยทันที (ดวงมณี โกมารทัต, 2559 : 28) 

 เพื่อให้ เข้าใจในความหมายของค าว่า ต้นทุน ค่าใช้จ่ายและขาดทุน จะแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ค่าใช้จ่ายและขาดทุน ดังภาพที่ 1.5  
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.5  ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทนุ  ค่าใชจ้่าย  และขาดทนุ 

  

การจ าแนกประเภทของต้นทุน 

การด าเนินธุรกิจแต่ละประเภทจะมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมากมายหลายรายการ
ยิ่งถ้ามีขนาดกิจการที่ค่อนข้างใหญ่จะยิ่งมีรายละเอียดทีค่อนข้างซับซ้อน ดังนั้น ประเด็นต่อไป
ที่ต้องท าความเข้าใจ คือ การแบ่งประเภทต้นทุน เพราะในความเป็นจริง การใช้ข้อมูลของ
ผู้บริหารหรือบุคคลอื่นๆ มีความต้องการใช้ข้อมูลไม่เหมือนกัน เช่น ผู้บริหารต้องการจะน า
ข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ส่วนนักลงทุน ต้องการตัดสินใจจะลงทุน
ในกิจการใดกิจการหนึ่ง จ าเป็นต้องได้ข้อมูลที่ครบถ้วน เพื่อให้การตัดสินใจไม่ผิดพลาด หรือ
เจ้าหนี้ต้องการทราบว่ากิจการมีรายได้ และค่าใช้จ่ายมากน้อยแค่ไหน มีความสามารถที่จะจ่าย
ช าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้หรือไม่ เป็นต้น ดังนั้น การจ าแนกประเภทของต้นทุน จะมีหลาย
ประเภท ซึ่งแบ่งไปตามวัตถุประสงค์ต่างๆดังนี้ 

1. การจ าแนกต้นทุนตามหน้าที่ 
2. การจ าแนกต้นทุนตามแหล่งทีม่าของต้นทุน 

3. การจ าแนกต้นทุนส าหรับการจัดท ารายงานทางการเงิน 

4. การจ าแนกต้นทุนตามความสมัพันธ์ของต้นทุนกับแหล่งที่เกิดของตน้ทุน 

5. การจ าแนกต้นทุนตามพฤตกิรรมของต้นทนุ 

6. การจ าแนกต้นทุนเพื่อใช้ส าหรับการตดัสินใจ 

 

ซื้อสินค้า 
ซื้อสินค้า 

100 หน่วย 

ต้นทุนค่าซือ้
สินค้า (ต้นทุน) 

รอขาย ต้นทุนสินค้ามีไว้
เพื่อขาย (ต้นทุน) 

ขายได้ 70 หน่วย 

(ตัดจ าหน่าย) 

ช ารุด 5 หน่วย 

(ตัดจ าหน่าย) 

ต้นทุนขาย 

(ค่าใช้จ่าย) 

ขาดทุน 
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ในแต่ละประเภทของต้นทุนจะมีองค์ประกอบย่อยอาจจะมีส่วนที่แตกต่างกันหรือบาง
ประเภทอาจมีความสัมพันธ์กัน โดยจะอธิบายในรายละเอียดแต่ละหัวข้อดังนี้ (ปรับปรุงจาก
ศศิวิมล มีอ าพล, 2558 : 2-3) 

 

1. การจ าแนกต้นทุนตามหน้าท่ี 

      ส าหรับธุรกิจผลิตสินค้า ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น กิจการสามารถแบ่งประเภท
ต้นทุนไปตามหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 
ลักษณะ ได้แก่ ต้นทุนการผลิต (Manufacturing Costs)  และต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต 
(Non - manufacturing Costs) 

1.1. ต้นทุนการผลิต  
          ต้นทุนการผลิต (Manufacturing Costs) หมายถึง ต้นทุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

กิจกรรมการผลิตสินค้าของกิจการ ซึ่งสามารถที่จะให้ค าตอบเกี่ยวกับมูลค่าของต้นทุนสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นสินค้าส าเร็จรูปหรือกึ่งส าเร็จรูป เพื่อจ าหน่าย
ตามวัตถุประสงค์ของกิจการ (สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, 2557) ต้นทุนการผลิต สามารถแบ่งได้ 3 

ประเภท ได้แก่ วัตถุดิบทางตรง (Direct Material)  ค่าแรงงานทางตรง (Direct Labor) และ
ค่าใช้จ่ายการผลิต (Manufacturing Overhead) 

1.1.1. วัตถุดิบทางตรง  

                  วัตถุดิบทางตรง (Direct Material) คือ วัตถุดิบทุกชนิดที่เป็นวัตถุหลักใน
การผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง และสามารถคิดปริมาณการใช้ และต้นทุนวัตถุดิบให้กับสินค้า
นั้นได้อย่างชัดเจน เช่น แป้งที่ใช้ในการท าขนมเค้ก ไม้ที่ใช้ในการผลิตเก้าอี้ ผ้าที่ใช้ตัดเย็บ
กระเป๋าผ้า เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีวัตถุดิบที่เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตสินค้าเช่นกัน แต่มูลค่า
น้อยมาก ไม่มีนัยส าคัญ เช่น เกลือที่ใช้เป็นส่วนผสมในการท าเคก้ ตะปูที่ใช้ในการประกอบเก้าอี้ 
กระดุมที่ติดกับกระเป๋าผ้า ซึ่งวัตถุดิบดังกล่าว เมื่อคิดต้นทุนแล้วจะเห็นไดว้่า ต้นทุนของวัตถุดิบ
ต่ ามาก ซึ่งถือว่าวัตถุดิบเหล่านี้ เป็นวัตถุดิบทางอ้อม (Indirect Material) หรือวัสดุในการผลิต 
ซึ่งวัตถุดิบทางอ้อม ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายการผลิตชนิดหนึ่ง 

1.1.2. ค่าแรงงานทางตรง  

                  ค่าแรงงานทางตรง (Direct Labor) เป็นค่าจ้างแรงงานที่จ่ายให้กับ
พนักงานหรือคนงานที่มีหน้าที่ในการผลิตสินค้าโดยตรง การจ่ายค่าแรงงานทางตรงจะมากหรือ
น้อยขึ้นอยู่กับปริมาณสินค้าที่ผลิต หรือตามจ านวนชั่วโมงที่คนงานท าการผลิตสินค้าชนิดนั้นๆ 
ดังนั้นค่าแรงงานทางตรงจึงสามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่ามีต้นทุนเท่าใด แผนกที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิต เช่น คนงานในแผนกตัดเย็บเสื้อผ้า คนงานในแผนกประกอบชิ้นส่วนในโรงงานผลิต
รถยนต์ เป็นต้น  
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                 นอกจากนี้ ยังมีค่าแรงงานหรือคา่จ้างที่จ่ายให้กับพนักงานที่อยู่ในโรงงาน 
แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า เช่น พนักงานท าความสะอาดโรงงาน ยามที่ดูแลความ
เรียบร้อยในโรงงาน เป็นต้น ซึ่งค่าแรงงานเหล่านี้ เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในโรงงาน 
แต่ไม่ถือว่าเป็นต้นทุนในการแปรสภาพวัตถุดิบให้เปลี่ยนเป็นสินค้าส าเร็จรูป หรือไม่เกี่ยวกับ
การผลิตสินค้าโดยตรง โดยค่าแรงงานในลักษณะนี้ จะถือว่าเป็น ค่าแรงงานทางอ้อม (Indirect 

Labor) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายการผลิต เช่นเดียวกับวัตถุดิบทางอ้อมนั่นเอง 
1.1.3. ค่าใช้จ่ายการผลิต  

                  ค่าใช้จ่ายการผลิต (Manufacturing Overhead) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับการผลิเตอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวัตถุดิบทางตรงและค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่าย
การผลิต เช่น วัตถุดิบทางอ้อม ค่าแรงงานทางอ้อม ค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร 
ค่าเช่าโรงงาน ค่าเบี้ยประกันภัยโรงงาน เงินเดือนผู้จัดการโรงงาน เป็นต้น โดยค่าใช้จ่ายการ
ผลิตเหล่านี้ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในบริเวณโรงงานหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
สินค้า หรือค่าใช้จ่ายการผลิตนี้อาจถูกเรียกว่า ค่าใช้จ่ายโรงงาน (Factory Overhead) 

1.2. ต้นทุนท่ีไม่เก่ียวข้องกบัการผลิต  
            ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า (Non - manufacturing Costs) หรือ

ในที่นี้หมายถึงค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจากการด าเนินธรุกิจอื่นๆที่นอกเหนือจากกระบวนการผลิต ซึ่ง
นั่นก็คือ ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน นั่นเอง ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
ในการขาย (Selling Expenses) และค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน (Administrative Expenses)   

1.2.1. ค่าใช้จ่ายในการขาย  

                    ค่าใช้จ่ายในการขาย  (Selling Expenses) คือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่
เกี่ยวกับกิจกรรมการขายสินคา้ หรือเป็นการจ่ายค่าใช้จ่ายเพือ่เพิ่มยอดขาย เช่น ค่าโฆษณา ค่า
นายหน้า เงินเดือนพนักงานขาย ค่าเช่าส านักงานขาย ค่าสาธารณูปโภคของแผนกขาย ค่า
รับรอง ค่าขนส่งออก ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ส านักงานของแผนกขาย เป็นต้น 

1.2.2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน  

                    ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน (Administrative Expenses) คือ ค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการบริหารงาน ที่นอกเหนือจากกิจกรรมการผลิตและกิจกรรมการ
ขายสินค้า เช่น เงินเดือนฝ่ายบริหาร เงินเดือนพนักงานแผนกบัญชี ค่าเสื่อมราคาอาคาร ค่า
เสื่อมราคาอุปกรณ์ส านักงาน ค่าสาธารณูปโภคของส านักงาน เป็นต้น เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น 
การจ าแนกประเภทต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายตามหน้าที่โดยสรุป ได้แสดงไว้ในภาพที่ 1.6 
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ภาพท่ี 1.6 สรุปการจ าแนกต้นทนุตามหน้าที่และจ าแนกต้นทนุตามแหล่งที่มาของต้นทุน 

 

2. การจ าแนกต้นทุนตามแหล่งท่ีมาของต้นทนุ 

    ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า ซึ่งประกอบไปด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงาน
ทางตรงและค่าใช้จ่ายการผลิต อาจน าเอาต้นทุนการผลิตบางประเภทเข้าด้วยกัน โดยพิจารณา
จากกระบวนการผลิตขั้นตอนแรกของการผลิต จนกระทั่งถึงขั้นตอนของการผลิตเป็นสินค้า
ส าเร็จรูป ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ต้นทุนขั้นต้น (Prime Costs)  และต้นทุน
แปรสภาพ (Conversion Costs)  

 

 

ต้นทุนการผลิต 

หรือ ต้นทนุผลิตภัณฑ ์

 

วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายการผลิต 

ต้นทุนที่ไม่เกีย่วข้องกับการผลิต 

หรือ ต้นทนุประจ างวด 

ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

ต้นทุนขั้นตน้ ต้นทุนแปรสภาพ 



                                                      บทท่ี  1 แนวคิดและความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการบัญชีต้นทุน 1 - 23 

 

2.1 ต้นทุนขัน้ต้น  

          ต้นทุนขั้นต้น (Prime Costs) เป็นการรวมต้นทุนการผลิตในส่วนของวัตถุดิบ
ทางตรงและค่าแรงงานทางตรง ซึ่งถือเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการผลิตสินค้า โดยการแปร
สภาพวัตถุดิบทางตรงเข้าสู่กระบวนการผลิตโดยมีแรงงานคนมาคอยแปรสภาพวัตถุดิบนั้น ดัง
แสดงในภาพที่ 1.6 

2.2 ต้นทุนแปรสภาพ  

          ต้นทุนแปรสภาพ (Conversion Costs) เป็นการรวมต้นทุนการผลิตในส่วนของ
ค่าแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายการผลิต เป็นกระบวนการผลิตที่ต่อเนื่องจากขั้นตอนแรกเพื่อ
แปรสภาพวัตถุดิบทางตรงให้เป็นสินค้าส าเร็จรูป ดังแสดงในภาพที่ 1.6 

  

3. การจ าแนกต้นทุนส าหรบัการจดัท ารายงานทางการเงิน 

    การจ าแนกต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการจัดท ารายงานทางการเงิน สามารถ
แบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ ต้นทุนผลิตภัณฑ์ และต้นทุนประจ างวด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 ต้นทุนผลิตภณัฑ ์ 

          ต้นทุนผลิตภัณฑ์ (Product Costs) เป็นต้นทุนของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ยังคง
อยู่ในกิจการ ถ้ายังไม่มีการขายสินค้าให้กับลูกค้า ต้นทุนสินค้าจะถือว่าเป็นต้นทุนของสินค้า
คงเหลือที่ปรากฏอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Financial Position) ส าหรับธุรกิจ
อุตสาหกรรม ต้นทุนผลิตภัณฑ์จะประกอบไปด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรงและ
ค่าใช้จ่ายการผลิต หรือหมายถึง ต้นทุนการผลิตนั่นเอง 

          แต่เมื่อกิจการมีการขายสินค้านั้นให้กับลูกค้า ต้นทุนสินค้าจะกลายเป็นต้นทุน
ของสินค้าที่ขายได้ หรือเรียกว่า ต้นทุนสินค้าที่ขายได้ หรือต้นทุนขาย (Cost of Goods Sold) 
ซึ่งถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในงวดที่มีการขายหรือต้นทุนประจ างวด 

3.2 ต้นทุนประจ างวด  

           ต้นทุนประจ างวด หรือ ต้นทุนงวดเวลา (Period Costs) เป็นต้นทุนหรือ
ค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ค่าใช้จ่ายประเภทนี้จะ
น าไปหักออกจากรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่รายได้นั้นเกิดขึ้น ต้นทุนประจ างวดคือ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ซึ่งต้นทุนประจ างวด ก็คือ ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง
กับการผลิตนั่นเอง โดยปกติต้นทุนประจ างวดหรือค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน จะปรากฏอยู่ใน
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งบก าไรขาดทุน (Statement of Financial Position) เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น การจ าแนก
ประเภทต้นทุนส าหรับการจัดท ารายงานทางการเงิน ได้แสดงไว้ในภาพที่ 1.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.7 แสดงการจ าแนกตน้ทุนส าหรับการจัดท ารายงานทางการเงิน 

ที่มา: (สมนึก เอือ้จิระพงษ์พันธ์, 2557 : 24) 

 

4. การจ าแนกต้นทุนตามความสมัพนัธข์องต้นทุนกบัแหล่งท่ีเกิดของต้นทุน 

    การจ าแนกต้นทุนตามความสัมพันธ์ของต้นทุนกับแหล่งที่เกิดต้นทุน โดยพิจารณา
ว่าต้นทุนนั้นๆ สามารถจ าแนกหรือระบุได้ว่าเป็นของหน่วยต้นทุนใด (Cost Object) หรือต้นทุน
นั้นมาจากแหล่งใด ซึ่งหน่วยต้นทุน อาจเป็นชนิดของผลิตภัณฑ์ สาขา แผนก หรือเขตการขาย
ก็ได้ การแบ่งต้นทุนในลักษณะนี้สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ต้นทุนทางตรง (Direct 

Costs)  และต้นทุนทางอ้อม (Indirect Costs)   
 

 

 

 
ต้นทุน 

ต้นทุนการซื้อสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ 

วัตถุดิบทางตรง 

ค่าใช้จ่ายการผลิต  
(ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร 

ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร 

(ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์
ส านักงาน) 

ค่าแรงงานทางตรง 

ค่าใช้จ่ายการผลิตอื่นๆ  
(ค่าน้ าค่าไฟ ค่าเช่าโรงงาน 

ต้นทุนผลิตภัณฑ ์

(แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน) 

ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร 

(ค่านายหน้า ค่าน้ าค่าไฟ 

ค่าเช่าส านักงาน) 

ต้นทุนประจ างวด 

(แสดงในงบก าไรขาดทุน) 
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4.1 ต้นทุนทางตรง  

         ต้นทุนทางตรง (Direct Costs)  เป็นต้นทุนที่สามารถจ าแนกได้โดยตรงหรือ
ค านวณได้อย่างชัดเจนและง่ายดายว่าเป็นของหน่วยต้นทุนใดหน่วยต้นทุนหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น 
ถ้าหน่วยต้นทุนเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ถือเป็น
ต้นทุนทางตรงของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ หรือถ้าหน่วยต้นทุนคือแผนก เงินเดือนผู้จัดการ
แผนกบัญชี ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ส านักงานของแผนกบัญชี ถือเป็นต้นทุนทางตรงของแผนก
บัญชี หรือถ้าหน่วยต้นทุนเป็นเขตการขาย ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่านายหน้า ค่า
โฆษณา ค่ารับรอง ถือเป็นต้นทุนทางตรงของเขตการขายใดเขตการขายหนึ่ง เป็นต้น  

4.2 ต้นทุนทางอ้อม  
           ต้นทุนทางอ้อม (Indirect Costs)  เป็นต้นทุนที่ยากต่อการจ าแนกหรือหรือระบุ

ว่าเป็นต้นทุนของหน่วยต้นทุนใดหน่วยต้นทุนหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น เงินเดือนผู้บริหาร ถือเป็น
ต้นทุนทางอ้อมของแผนกขาย เนื่องจากผู้บริหารมีหน้าที่วางแผน ควบคุมและตัดสินใจปัญหา
หรือเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับธุรกิจ ซึ่งไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายของแผนกขายเท่าใด เป็น
ต้น ต้นทุนทางอ้อม บางครั้งถูกเรียกว่า ต้นทุนร่วม (Common Cost or Joint Cost) โดยปกติ 
การคิดต้นทุนทางอ้อมหรือต้นทุนร่วมให้กับหน่วยต้นทุน จะใช้วิธีการจัดสรรหรือปันส่วนต้นทุน
ตามวิธีการที่เหมาะสม และยุติธรรมมากที่สุด 

            การจ าแนกต้นทุนตามความสัมพันธ์ของหน่วยต้นทุนหรือแหล่งที่เกิดของ
ต้นทุน จะเป็นต้นทุนทางตรงหรือต้นทุนทางอ้อมได้นั้น สิ่งที่ต้องพิจารณาอันดับแรกคือ หน่วย
ต้นทุนหรือแหล่งของต้นทุนคืออะไร นักบัญชีหรือผู้น าเสนอข้อมูลแก่ผู้บริหารจะได้คิดต้นทุนได้
อย่างถูกต้อง ซึ่งการแบ่งประเภทต้นทุนในลักษณะเช่นนี้ เพื่อประโยชน์ในแง่ที่ว่าใครเป็น
ผู้รับผิดชอบในต้นทุนที่เกี่ยวข้องนั้น ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง และเหมาะสมนั่นเอง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    การบัญชีต้นทุน 1 1 - 26 

5. การจ าแนกต้นทุนตามพฤติกรรมของต้นทุน 

การจ าแนกต้นทุนอีกลักษณะหนึ่งซึ่งพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของระดับกิจกรรม  

เช่น ปริมาณการขายสินค้า ชั่วโมงแรงงานทางตรง ชั่วโมงการท างานของเครื่องจกัร เป็นต้น ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงของระดับกิจกรรม จะมีผลต่อต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย ซึ่งอาจจะเพิ่มขึ้น  ถ้าระดับ
กิจกรรมเพิ่มขึ้น หรืออาจจะลดลงถ้าระดับกิจกรรมลดลง  

การจ าแนกต้นทุนตามพฤติกรรมต้นทุน มีวัตถุประสงค์เพื่อน าข้อมูลต้นทุนไปใช้ในการ
วางแผนและการควบคุม ซึ่งแบ่งประเภทต้นทุนเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ต้นทุนผันแปร ต้นทุน
คงที่ ต้นทุนกึ่งคงที่  และต้นทุนผสมหรือต้นทุนกึ่งผันแปร ซึ่งจะอธิบายในรายละเอียดดังนี้ 

5.1 ต้นทุนผนัแปร  
     ต้นทุนผันแปร (Variable Costs) หมายถึง ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใดๆที่ลักษณะของ

ต้นทุนรวม (Total Cost) จะเปลี่ยนแปลงเป็นสัดส่วนโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณ
ของกิจกรรม นั่นคือ ต้นทุนผันแปรรวมจะมีจ านวนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณของกิจกรรม 
แต่เมื่อพิจารณาต้นทุนผันแปรในส่วนของต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (Variable Cost Per Unit) ซึ่ง
ลักษณะของต้นทุนผันแปรต่อหน่วยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือต้นทุนผันแปรต่อหน่วยจะคงที่  

         เพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้น จะแสดงตัวอย่างต้นทุนผันแปรรวมและต้นทุนผันแปรต่อ
หน่วย เช่น กาแฟสด 1 แก้ว จะมีต้นทุนเมล็ดกาแฟรวมเท่ากับ 30 บาท แต่ถ้าหากขายได้ 10 
แก้ว ต้นทุนกาแฟรวมจะเท่ากับ 300 บาท แต่ถ้าหากขายได้ 20 แก้ว ต้นทุนกาแฟรวมจะ
เท่ากับ 600 บาท แตเ่มื่อพิจารณาที่ต้นทุนกาแฟต่อแก้วจะเท่ากับ 30 บาท เป็นต้น 
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ภาพท่ี 1.8 แสดงพฤตกิรรมของต้นทุนผนัแปรรวม 
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ภาพท่ี 1.9 แสดงพฤติกรรมของต้นทนุผันแปรต่อหน่วย 

 

5.2 ต้นทุนคงท่ี 

          ต้นทุนคงที่ (Fixed Costs) คือ ต้นทุนชนิดที่ต้นทุนรวมจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง  
หรือเท่ากันตลอดช่วงของกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (Relevant Range) หรือหมายถึงต้นทุนที่ไม่
เปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าระดับของกิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงก็ตาม แต่ทั้งนี้ต้นทุนคงที่จะไม่
เปลี่ยนแปลงภายในช่วงของกิจกรรมหนึ่งเท่านั้น นอกจากจะพิจารณาจากต้นทุนคงที่รวมแล้ว 
ยังสามารถพิจารณาในส่วนของต้นทุนคงที่ต่อหน่วย (Fixed Cost Per Unit) ได้เช่นกัน ลักษณะ
ของต้นทุนคงที่ต่อหนว่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงข้ามกับระดับของกิจกรรม นั่นคือ 
ยิ่งมีปริมาณของกิจกรรมมาก จะยิ่งท าให้ต้นทุนคงที่ต่อหน่วยจะยิ่งลดลง ในทางตรงกันข้าม ถ้า
ยิ่งมีปริมาณของกิจกรรมน้อย ต้นทุนคงที่ต่อหน่วยจะยิ่งสูงขึ้น  

         เพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้น จะแสดงตัวอย่างต้นทุนคงที่รวมและต้นทุนคงที่ต่อหน่วย เช่น 
ในช่วงของการผลิตสินค้า 10,000 - 20,000 หน่วย จะจ้างหัวหน้าผู้ควบคุมโรงงาน 1 คน ถ้า
ในช่วงเวลานั้นมีปริมาณการผลิตเท่ากับ 15,000 หน่วย จะจ่ายเงินเดือนให้หัวหน้างาน 15000 
บาท มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 1 บาทต่อหน่วย (15,000 บาท 15,000 หน่วย) แต่ถ้าในเดือน
ถัดไปมีปริมาณการผลิตเท่ากับ 20,000 หน่วย บริษัทก็จ่ายเงินเดือนให้กับหัวหน้างาน 15000 
บาท เท่าเดิม แต่เมื่อพิจารณาต้นทุนต่อหน่วย จะเท่ากับ 0.75 บาทต่อหน่วย (20 ,000 บาท  
15,000 หน่วย) เป็นต้น ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ถ้าการผลิตอยู่ในช่วงที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
บริษัทจะจ่ายเงินเดือนเท่าเดิม นั่นคือ ต้นทุนรวมไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ถ้ายิ่งผลิตมากขึ้น 
ต้นทุนต่อหน่วยจะยิ่งลดลง นั่นคือ ต้นทุนคงที่ต่อหน่วย จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรง
ข้ามกับระดับของกิจกรรม นั่นเอง 
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เงินเดือน (บาท) 
 

    

    

    

    

    

    

 

 

ภาพท่ี 1.10 แสดงพฤติกรรมของต้นทุนคงที่รวม 

                                       
 

 

    

    

    

    

    

    

 

 

ภาพท่ี 1.11 แสดงพฤติกรรมของต้นทุนคงที่ตอ่หน่วย 
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5.3 ต้นทุนก่ึงคงท่ี  

           ต้นทุนกึ่งคงที่ (Semi - Fixed Costs)   เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะ
คงที่ ณ ช่วงของระดับกิจกรรมหนึ่งๆ หรืออยู่ในช่วงของการตัดสินใจ  (Relevant Range) แต่
เมื่อมีการเปลี่ยนระดับของกิจกรรม ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายนั้นจะเปลี่ยนแปลง และจะคงที่อยู่
เช่นเดิม จนกระทั่งมีการเปลี่ยนระดับของกิจกรรมเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่ง เช่น เงินเดือนผู้ควบคุม
งานที่บริษัทจ่ายให้กับหัวหน้างาน ซึ่งหัวหน้างาน 1 คน สามารถควบคุมระดับของปริมาณการ
ผลิตได้ ไม่เกิน 20,000 หน่วย จ่ายเงินเดือน 15,000 บาท ดังนั้น ถ้าบริษัทมีการผลิตสินค้า 
จ านวน 15,000 หน่วย บริษัทต้องจ่ายเงินเดือนให้กับหัวหน้างาน จ านวน 15,000 บาท แต่ถ้า
ระดับปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 40,000  หน่วย ต้องจ้างหัวหน้างาน 2 คน ท าให้บริษัทต้อง
จ่ายเงินเดือนหัวหน้างาน จ านวน 30,000  บาท ถ้ากิจการเพิ่มระดับการผลิต เป็น 55,000   
หน่วย ต้องจ้างหัวหน้างาน 3 คน เงินเดือนที่จ่ายให้กับหัวหน้างาน จะเท่ากับ 45,000   บาท  

           ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ต้นทุนกึ่งคงที่ จะมีลักษณะคงที่ในช่วงของการผลิตหนึ่ง ๆ 
เท่านั้น แต่เมื่อเปลี่ยนระดับกิจกรรมหรือเปลี่ยนช่วงของการผลิต ต้นทุนคงที่อาจจะ
เปลี่ยนแปลง แต่จะคงที่อยู่ ณ ระดับการผลิตนั้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เป็นขั้นๆ คล้ายกับ
ขั้นบันได ดังนั้น ต้นทุนกึ่งคงที่ สามารถเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ต้นทุนคงที่ แบบขั้นบันได (Step - 

Fixed Costs) 

  
 เงินเดอืน (บาท) 
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5.4. ต้นทุนผสมหรือต้นทุนก่ึงผนัแปร  
            ต้นทุนผสม หรือ ต้นทุนกึ่งผันแปร (Mixed Costs or Semi – Variable 

Costs)  เป็นต้นทุนที่รวมกันระหว่างต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่เข้าด้วยกัน  ดังนั้น ลักษณะ
ของต้นทุนผสมจึงมีลักษณะพฤติกรรมต้นทุนที่เป็นของต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่รวมกัน 
นั่นคือ ต้นทุนส่วนหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามระดับของกิจกรรมหรือขึ้นอยู่กับตัวผลักดันต้นทุน 
(Cost Drivers) แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นไม่เป็นสัดส่วนเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของระดับ
ของกิจกรรมเช่นเดียวกับลักษณะของต้นทุนผันแปร ตัวอย่างของต้นทุนผสมหรือต้นทุนกึ่งผัน
แปร 

           เพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้น จะแสดงตัวอย่างต้นทุนผสม เช่น บริษัทจ่ายค่าโทรศัพท์
รายเดือน โดยแบ่งเป็นต้นทุนคงที่ คือ ค่าบริการคู่สาย จ านวน 100 บาท แต่ค่าโทรศัพท์จะมาก
หรือน้อยขึ้นอยู่กับจ านวนครั้งของการโทร ซึ่งเสียครั้งละ 3 บาท ถ้าสมมติเดือนที่ผ่านมา บริษัท
มีการโทรไปติดต่อลูกค้าจ านวน 100 ครั้ง ค่าโทรศัพท์ของบริษัทจะเท่ากับ 400 บาท ซึ่ง
ประกอบด้วย ค่าบริการคู่สาย 100 บาท และค่าโทรศัพท์ 300 บาท (100 ครั้ง x 3 บาทต่อครั้ง) 
เป็นต้น 

 

  ต้นทุนรวม (บาท) 
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6. การจ าแนกต้นทุนเพ่ือน าไปใช้ในการตดัสินใจ 

     การด าเนินธุรกิจ ผู้บริหารมีหน้าที่หลักๆ ได้แก่การวางแผน การก ากับ การจูงใจ 
การควบคุมและการตัดสินใจ ซึ่งการที่ผู้บริหารจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องหรือไม่นั้น ข้อมูลที่
น าเสนอแก่ผู้บริหารต้องมีลักษณะที่ส าคัญคอื ต้องมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาหรือเรื่องที่
ต้องการจะตัดสินใจ ข้อมูลต้องมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ได้ข้อมูลทันต่อเวลา และมีความคุ้มค่า
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายกับผลประโยชน์ที่ได้รับ ดังได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 
1 ดังนั้น ข้อมูลที่น ามาใช้ประกอบการตัดสินใจ จึงมีหลายลักษณะ ดังนี้ 

6.1 ต้นทุนท่ีหลีกเล่ียงได้  

          ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้ (Avoidable Cost) หมายถึง ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่
จะไม่เกิดขึ้น ถ้ากิจการไม่เลือกทางเลือกนั้น เช่น กิจการก าลังตัดสินใจว่าจะยกเลิกการผลิต
สินค้าชนิดหนึ่ง ท าให้แผนกผลิตสินค้าชนิดนั้นลดค่าใช้จ่ายบางส่วนลงได้ เช่น วัตถุดิบทาง
ตรงที่ใช้ในการผลิตสินค้านั้น รวมไปถึงค่าแรงงานที่จ่ายให้กับพนักงานในแผนกนั้น เป็นต้น 
ดังนั้น โดยทั่วไป วัตถุดิบทางตรงและค่าแรงงานทางตรง ซึ่งเป็นต้นทุนผันแปร จะถือว่าเป็น
ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้ของกิจการนั้น 

6.2 ต้นทุนท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้  

          ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ (Unavoidable Cost) หมายถึง ต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย
ใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเลือกหรือไม่เลือกทางเลือกนั้นก็ตาม โดยส่วนใหญ่ต้นทุนที่หลีกเลี่ยง
ไม่ได้มักจะเป็นต้นทุนคงที่ เช่น เงินเดือนผู้บริหาร ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ค่าเช่าอาคาร เป็น
ต้น หรือในบางครั้ง ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไมได้ ถูกเรียกว่า ต้นทุนจม 

6.3  ต้นทุนท่ีควบคมุได้  

           ต้นทุนที่ควบคุมได้ (Controllable Costs) หมายถึง ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่
ผู้จัดการแผนกนั้นมีอ านาจ หน้าที่ในการควบคุม สั่งการหรือบริหารจัดการได้ เช่น เงินเดือนของ
พนักงานแผนกขาย ถือเป็นต้นทุนที่ควบคุมได้ของผู้จัดการแผนกขาย เพราะผู้จัดการแผนกนั้น 
มีอ านาจหน้าที่ในการเพิ่มหรือลดเงินเดือนหรือจ านวนพนักงานในแผนกขายได้ เพื่อให้การ
ท างานของแผนกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หรือตามแผนที่ก าหนด 

6.4  ต้นทุนท่ีควบคมุไม่ได้  

           ต้นทุนที่ควบคุมไม่ได้ (Uncontrollable Costs) หมายถึง ต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย
ใดๆที่อยู่นอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือการควบคุม การบริหารจัดการของผู้ จัดการแผนกนั้นๆ 
เช่น เงินเดือนของพนักงานขาย ถือว่าเป็นต้นทุนที่ผู้จัดการแผนกบัญชีควบคุมไม่ได้ เนื่องจาก
ผู้จัดการแผนกบัญชี ไม่มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการเพิ่มหรือลดเงินเดือนหรือจ านวนของ
พนักงานที่อยู่แผนกขายได้ เป็นต้น  
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6.5 ต้นทุนส่วนแตกต่าง 

                   ต้นทุนส่วนแตกต่าง (Differential Cost) หมายถึง ต้นทุนที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปจากการตัดสินใจเลือกกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจจะเปลี่ยนไปในทางที่
เพิ่มขึ้นหรือลดลง (Incremental Cost  or Decremented Cost) ซึ่งต้นทุนประเภทนี้จะเกิดขึ้นก็
ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากวิธีการปฏิบัติแบบเดิมมาเป็นแบบใหม่ เช่น ซื้อเครื่องจักรใหม่มา
ท าการผลิตสินค้าแทนเครื่องจักรเก่า หรือซื้อรถบรรทุกรุ่นใหม่ มาแทนรถบรรทุกรุ่นเก่า 
โดยทั่วไปจะมีเงินลงทุนที่สูง แต่ในระยะยาวสามารถลดต้นทุนผันแปรต่อหน่วยลงได้ เช่น 
ต้นทุนการผลิตลดลงเพราะใช้เวลาในการผลิตต่อหน่วยลดลงจากเครื่องจักรเครื่องเดิม ดังนั้น 
ผู้บริหารต้องท าการตัดสินใจว่าต้นทุนส่วนที่แตกต่างรวมสุทธิให้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นหรือไม่  

6.6 ต้นทุนค่าเสียโอกาส  

                  ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) หมายถึง ผลประโยชนหรือ
รายได้ที่กิจการสูญเสียไปจากการที่ไม่เลือกทางเลือกหนึ่ง แต่กิจการไปเลือกทางเลือกอื่นที่อาจ
เหมาะสมกว่า หรือให้ผลตอบแทนสูงกว่าทางเลือกนั้น เช่น กิจการมีเครื่องจักรที่สามารถจะ
น ามาใช้ในการผลิตสินค้าได้ หรือกิจการสามารถเลือกที่จะน าเอาเครื่องจักรเครื่องนีไ้ปให้เช่า ท า
ให้ได้รับค่าเช่า เช่น รายได้ค่าเช่า 50,000 บาท ถ้าผู้บริหารเลือกที่จะใช้เครื่องจักรเครื่องนี้ไปใช้
ในการผลิตสินค้า ดังนั้น ท าให้กิจการสูญเสียโอกาสที่จะได้รับค่าเช่าจ านวน 50,000 บาท ซึ่งถือ
ว่ารายได้ที่สูญเสียไปจากการตัดสินใจเช่นนี้ เป็นต้นทุนค่าเสียโอกาสของกิจการ 

6.7 ต้นทุนจม  

                  ต้นทุนจม (Sunk Cost) หมายถึง ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การตัดสินใจในอดีต เช่น การซื้อเครื่องจักร ท าให้มีการคิดค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร หรือ ค่า
เช่าส านักงานที่มีการท าสัญญาระยะยาว เป็นต้น ค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้ว ไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายเหล่านี้ให้ลดลงได้ ถือเป็นต้นทุนจม นอกจากนี้ต้นทุนจมจะไม่มี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจใดๆของผู้บริหารในสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้น ในการตัดสินใจเลือก
ทางเลือกที่เหมาะสม ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายนี้ ไม่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจ
ก็ได้ 
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บทสรปุ 

โดยทั่วไปหลักการบัญชี สามารถแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ การบัญชีการเงิน การ
บัญชีบริหาร และการบัญชีต้นทุน ทั้งสามลักษณะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน แหล่งของข้อมูล
ทั้งสามลักษณะจะเกี่ยวกับรายการค้าที่เกิดขึ้นของธุรกิจและมีการน าเสนอข้อมูลทางการเงินใน
รูปแบบของงบการเงินที่ เป็นรูปแบบมาตรฐาน และมีการใช้ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกัน แต่ใน
ขณะเดียวกันการบัญชีการเงิน การบัญชีบริหารและการบัญชีต้นทุน ก็มีความแตกต่างกันใน
บางประเด็น คือ ผู้ใช้ข้อมูล รูปแบบของการน าเสนอข้อมูล ระยะเวลาในการน าเสนอ ลักษณะ
ของข้อมูลที่น าเสนอ หน่วยวัดค่าของข้อมูล เป็นต้น   

การบัญชีการเงิน เป็นการน าเสนอให้กับบุคคลภายนอกองค์กร ดังนั้น ข้อมูลที่น าเสนอ
จ าเป็นต้องเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ส่วนการบัญชีบริหาร เป็นการเสนอข้อมูลที่มีความจ าเป็นต่อผู้บริหารเพื่อน าไปใช้
ในการวางแผน การก ากับดูแลและการสั่งการ การควบคุม และการตัดสินใจ ดังนั้น การน าเสนอ
ข้อมูล จึงไม่จะเป็นต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด แต่ข้อมูลที่เสนอต้องเป็นข้อมูลที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ มีความเชื่อถือได้ ได้ข้อมูลรวดเร็ วและทันต่อความต้องการของ
ผู้บริหาร แต่อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารก็ควรค านึงถึงต้นทุนที่เสียไป เปรียบเทียบกับผลประโยชน์
หรือผลตอบแทนที่ได้รับเพื่อให้ได้ข้อมูลมาเช่นกัน และส าหรบัการบญัชตี้นทุน เป็นการบัญชีที่
บันทึกและจัดท ารายงาน การวัดค่าของต้นทุนในการผลิตสินค้าและการให้บริการ  ขอบเขตงาน
ของการบัญชีต้นทุน จึงได้แก่  การรวบรวมข้อมูลต้นทุน  บันทึกแยกประเภท  แบ่งสรรหรือปัน
ส่วน  สะสมและจัดท ารายงานเกี่ยวกับต้นทุนในลักษณะต่างๆ  ตามความประสงค์ของฝ่าย
จัดการ ดงันัน้ การบญัชตีน้ทุนจงึเป็นส่วนหนึ่งของทัง้การบญัชกีารเงนิ และการบญัชบีรหิาร  

หลักการของการบัญชีต้นทุน คือ การน าข้อมูลต้นทุนมาใช้ เพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของผู้บริหารหรือผู้ใช้ข้อมูล ซึ่งจะเห็นได้ว่า มีต้นทุนอยู่หลายประเภท แต่ละ
ประเภทก็น ามาใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน ตัวอย่างประเภทของต้นทุน เช่น การแบ่งประเภท
ต้นทุนไปตามหน้าที่ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ต้นทุนที่เกี่ยวกับการผลิต และ
ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต หรือแบ่งต้นทุนเพื่อจัดท ารายงานทางการเงิน หรือแบ่งไปตาม
พฤติกรรมต้นทุน เพื่อใช้ในการวางแผนและการควบคุม รวมไปถึงการแบ่งต้นทุนเพื่อน าไปใช้
ในการตัดสินใจ เป็นต้น ดังนั้น การจะใช้ข้อมูลต้นทุนในลักษณะใด ต้องพิจารณาดูการจัด
ประเภทของข้อมูลให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ข้อมูล 
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แบบฝึกหดัท้ายบท 

ข้อ 1. จงขีดเครือ่งหมาย  ลงในช่องว่างในข้อที่ถูกต้อง เกี่ยวกับต้นทุนการผลิตแต่ละประเภท  
 

 

ข้อ 

 

ช่ือบญัชี 

ต้นทุนการผลิต 

วตัถดิุบ
ทางตรง 

ค่าแรงงาน
ทางตรง 

ค่าใช้จ่าย 

การผลิต 

1 เงินเดือนผู้จัดการโรงงาน    

2 แป้งที่ใช้ในการผลิตเค้ก    

3 ค่าแรงที่จ่ายใหก้ับพนักงานนวดแป้ง    

4 ค่าน้ า ค่าไฟ ในโรงงาน    

5 ผงฟูที่ใช้ผสมเพือ่ท าเค้ก    

6 ค่าเบี้ยประกันภัยโรงงาน    

7 ค่าเสื่อมราคาเครือ่งอบขนม    

8 สีผสมครมีเพื่อท าเคก้    

9 ค่าซ่อมแซมเครื่องอบขนมเคก้    

10 ค่าจ้างที่จ่ายให้กับพนักงานแต่งหน้าเคก้    
 

ข้อ 2. จงระบุว่า รายการต่อไปนี้ รายการใดเป็นต้นทุนการผลิต ค่าใช้จ่ายในการขาย และ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 

ข้อ 

 

ช่ือบญัชี 

ประเภทของต้นทุน 

ต้นทุน 

การผลิต 

ค่าใช้จ่าย 

ในการขาย 

ค่าใช้จ่าย 

ในการ
บริหาร 

1 วัสดุโรงงาน    

2 ค่าโฆษณา    

3 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี    

4 ค่าเช่าส านักงานขายสินค้า    

5 ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย    

6 ต้นทุนของเวลาสูญเปล่า ระหว่างรอการ
ผลิต 

   

7 ค่ารับรองของฝ่ายขาย    

8 ค่าขนส่งออก    
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ข้อ 

 

ช่ือบญัชี 

ประเภทของต้นทุน 

ต้นทุน 

การผลิต 

ค่าใช้จ่าย 

ในการขาย 

ค่าใช้จ่าย 

ในการ
บริหาร 

9 หนี้สูญ    

10 ค่าขนส่งเขา้    

11 ค่าภาษีที่ออกให้ลูกจ้างภายในโรงงาน    

12 ค่าภาษีที่ออกให้ลูกจ้างแผนกขาย    

13 เงินเดือนประธานบริษัท    

14 ต้นทุนของสินค้าตัวอย่าง    

15 เม็ดพลาสติกที่ใช้ท ากล่องใส่อาหาร    

16 ต้นทุนในการซ่อมแซมเครื่องจักร    

 

ข้อ 3. จงขีดเครือ่งหมาย  ลงในช่องว่างในข้อที่ถูกต้อง  
 

 

ข้อ 

 

ช่ือบญัชี 

ต้นทุนท่ีเก่ียวข้อง 

กบัการผลิต 

ต้นทุนท่ีไม่เก่ียวข้อง
กบัการผลิต 

DM DL MOH ค่าใช้จ่าย
ในการ

ขาย 

ค่าใช้จ่าย
ในการ
บริหาร 

1 เงินเดือนผู้บริหาร      

2 ค่ารับรองลูกค้า      

3 เมล็ดกาแฟที่น ามาชง
กาแฟ 

     

4 ค่าจ้างพนกังานหน้าร้าน      

5 ค่าน้ าค่าไฟส านักงาน      

6 ค่าแรงของพนกังานแผนก
ประกอบช้ินส่วน 

     

7 ค่าโฆษณา      

8 ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์
ส านักงาน 

     

9 เงินเดือนพนกังานขาย      
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ข้อ 

 

ช่ือบญัชี 

ต้นทุนท่ีเก่ียวข้อง 

กบัการผลิต 

 ต้นทุนท่ีไม่เก่ียวข้อง
กบัการผลิต 

DM DL MOH ค่าใช้จ่าย
ในการ

ขาย 

ค่าใช้จ่าย
ในการ
บริหาร 

10 ค่าจ้างยามที่เฝ้าโรงงาน      

11 เงินเดือนพนกังานบัญชีที่
โรงงาน 

     

12 เงินเดือนพนกังาน
ซ่อมแซมเครื่องจักร 

     

13 ค่านายหนา้      

14 ค่าน้ ามันรถบรรทุกขน
สินค้าให้ลูกค้า 

     

15 ค่าเสื่อมราคาโรงงาน      

 

ข้อ 4. ข้อมูลต่อไปนี้เป็นขอ้มูลต้นทนุหรือค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ในบริษัท อุดรการค้า จ ากดั  

(หน่วย: บาท) 

วัตถุดิบทางตรง    250,000     

วัตถุดิบทางอ้อม     57,000 

ค่าแรงงานทางตรง   300,000 

ค่าแรงงานทางออ้ม    27,000 

ค่าสาธารณูปโภค-โรงงาน   89,000 

ค่าสาธารณูปโภค-ส านักงาน   78,000 

ค่าเบี้ยประกันภัย-โรงงาน   55,000 

ค่าเบี้ยประกันภัย-ส านักงาน   36,000 

ค่าเสื่อมราคา-โรงงาน    48,000 

ค่าเสื่อมราคา-เครื่องจักร    50,000 

ค่าเช่าส านักงาน     20,000 

ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ส านกังาน   24,000 

เงินเดือนผู้จัดการโรงงาน  150,000 

เงินเดือนพนกังานฝา่ยขาย   30,000 

เงินเดือนพนกังานฝา่ยบัญชี   24,000 

ค่าขนส่งออก     33,000 
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ค่าโฆษณา     87,000 

ค่ารับรองลูกค้า     30,000 

 

ให้ท า ค านวณต้นทนุหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ แยกตามการจ าแนกประเภทของต้นทุน ดังนี้ 
1. ค่าใช้จ่ายการผลิต 

2. ต้นทุนขั้นตน้ 

3. ต้นทุนแปรสภาพ 

4. ต้นทุนการผลิต 

5. ต้นทุนประจ างวด 

 

ข้อ 5. จงขีดเครือ่งหมาย  ลงในช่องว่างในข้อที่ถูกต้อง เกี่ยวกับประเภทของตน้ทุนที่
เกี่ยวข้อง 
 

ข้อ 

 

ช่ือบญัชี 

 

ต้นทุน
ผลิตภณัฑ ์

 

ต้นทุน 

ประจ างวด 

1 ค่านายหนา้   

2 ค่าออกแบบรถยนต ์   

3 ค่าขนส่งออก   

4 ค่าเสื่อมราคาเครือ่งจักร   

5 ค่าแรงงานของพนักงานแผนกประกอบช้ินส่วน   

6 ค่ารับรองลูกค้า   

7 เงินเดือนพนกังานแผนกบัญชี   

8 ค่าโฆษณา   

9 ค่าสาธารณูปโภคในโรงงาน   

10 เหล็กที่น ามาใช้ในการผลิตรถยนต์   
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ข้อ 6. จงขีดเครือ่งหมาย  ลงในช่องว่างในข้อที่ถูกต้อง  
 

ข้อ 

 

ช่ือบญัชี 

ประเภทของต้นทุน 

ต้นทุนคงท่ี ต้นทุน 

ผนัแปร 

ต้นทุนผสม 

1 เหล็กที่ใช้ในการผลิตรถยนต ์    

2 ค่าจ้างที่จ่ายให้กับพนักงานพน่สีรถยนต์    

3 ค่าเสื่อมราคาเครือ่งจักร    

4 ค่าโทรศัพท ์    

5 ค่านายหนา้    

6 ค่าน้ าค่าไฟส านักงาน    

7 ค่าเช่าส านักงาน    

8 เงินเดือนพนกังานขาย    

9 ค่าโฆษณา    

10 ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร    

 

ข้อ  7. ให้ใส่เครื่องหมาย    หน้าข้อที่ท่านเห็นว่าถูก  และใส่เครื่องหมาย  X  หน้าข้อที่ท่าน
เห็นว่าผิด 

.................  1. ต้นทุนที่ยังไม่ได้ตัดจ าหน่าย  (Unexpired  Cost)  จะถือว่าเป็นสินทรัพย์และ
แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

.................  2. เมื่อต้นทุนรายการใดไม่ก่อให้เกิดผลได้หรือผลประโยชน์ในอนาคตอีกต่อไป   
รายการนั้นอาจถือเป็นขาดทุนและแสดงไว้ในงบก าไรขาดทุน 

.................  3. ต้นทุนวัตถุดิบและค่าแรงอาจจะแยกเป็นต้นทุน  2  ประเภท  คือ  ต้นทุน
ทางตรง  และต้นทุนทางอ้อม 

.................  4. ค่าใช้จ่ายการผลิตเป็นผลรวมระหว่างต้นทุนขั้นต้นและค่าใช้จ่ายทางอ้อมอื่นๆ  
ที่เกิดขึ้นในการผลิต 

.................  5. ค าว่าต้นทุนหมายถึงค่าใช้จ่ายที่กิจการจ่ายเป็นเงินสด  และหวังว่าจะได้รับ
รายได้กลับคืนมาในอนาคต 

.................  6. ความหมายของต้นทุนจะชัดเจนยิ่งขึ้นเมือ่มคี าคณุศัพท์มาขยายค าว่า  “ต้นทุน”  
แต่ความหมายของต้นทุนยังคงเป็นอย่างเดียวกันไม่ว่าจะถูกน าไปใช้ในวัตถุประสงค์ที่แตกต่าง
กันอย่างไร 
.................  7. เมื่อประสงค์จะวิเคราะห์ต้นทุนผสม  (Mixed  Cost)  จ าเป็นต้องแยกเป็น
ต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร 
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.................  8. ลักษณะของต้นทุนผันแปรต่อหน่วยจะคงที่ ในขณะที่ต้นทุนคงที่ต่อหน่วยจะผัน
แปร 
.................  9. เงินเดือนของผู้จัดการโรงงานและประธานบริษัทเข้าลักษณะค่าแรงทางอ้อม  จึง
ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายการผลิต 

.................  10. ต้นทุนผสมอาจแบ่งได้เป็นต้นทุนคงที่และต้นทุนกึ่งผันแปร 

.................  11. การจ าแนกประเภทต้นทุนตามงวดบัญชี  คือ  การแบ่งต้นทุนเป็นต้นทุน
ผลิตภัณฑ์และต้นทุนประจ างวด 

.................  12. ต้นทุนผลิตภัณฑ์ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นต้นทุนที่เป็นตัวสินค้า  (Inventoriable  

Costs)  ส่วนต้นทุนประจ างวดถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นรายจ่ายลงทุน  (Capital  Expenditure) 

.................  13. ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรในโรงงานและอุปกรณ์ส านักงานในส านักงานขาย
ถือว่าเป็นรายจ่ายประจ าและต้องแสดงเป็นต้นทุนประจ างวดเพื่อน าไปหักออกจากยอดขายใน
งวดปัจจุบัน 

.................  14. ต้นทุนโดยประมาณและต้นทุนมาตรฐานเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์
ในการวางแผนและควบคุม 

.................  15. ต้นทุนที่น ามาใช้ในการตัดสินใจอาจจะเป็นต้นทุนที่ก าหนดขึ้นมาใหม่  หรือ
ปรับปรุงจากต้นทุนที่เกิดขึ้นในอดีตก็ได้ 
 

ข้อ  8.  ต้นทุนต่อไปนี้ควรจัดเป็นต้นทุนทางตรงหรือต้นทุนทางอ้อม  ในกรณีที่กิจการ
ก าหนดให้หน่วยต้นทุน คือ ผลิตภัณฑ์ 
 1.  ค่าเสื่อมราคา - คิดตามวิธีเส้นตรง 

 2.  ค่าเสื่อมราคา - คิดตามชั่วโมงท างานของเครื่องจักร 

 3.  ค่าเบี้ยประกันภัยโรงงาน 

 4.  ค่าแรงหัวหนา้แผนกผลิต 

 5.  ค่าเช่าโรงงาน 

 6.  ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร 

 7.  ค่าภาษีโรงเรือน 

 8.  ค่าแรงงานคนคมุเครือ่งจกัร 

 9.  ค่าขนส่งวัตถุดิบ 

 10.  ค่าล่วงเวลาพนกังานผลิต 

 11.  เหล็กที่ใช้ในการผลิตรถยนต ์

 12.  เงินเดือนพนกังานท าความสะอาดเครือ่งจกัร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี  2 

ระบบบญัชีต้นทุนและการจดัท างบการเงิน   

  

หวัข้อเน้ือหาประจ าบท  

1. โครงสร้างระบบบัญชีต้นทุน 

2. การจ าแนกระบบบัญชีต้นทุน 

3. การเลือกระบบบัญชีต้นทุน 

4. วงจรการผลิตสินคา้ และต้นทุนการผลิต 

5. การใช้บัญชีคุมยอดและบัญชีย่อย 

6. ระบบการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือ 

7. การจัดท างบการเงนิส าหรับธุรกิจผลิตสินค้า 
8. การจัดท างบการเงนิส าหรับธุรกิจซือ้ขายสินค้า 
9. การจัดท างบการเงนิส าหรับธุรกิจบริการ 
10. บทสรุป 

11. แบบฝึกหัดท้ายบท 

12. เอกสารอ้างอิง 
  

วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

1. สามารถอธบิายระบบบญัชตีน้ทุน และระบบการสะสมตน้ทนุ 

2. สามารถอธบิายถงึกระบวนการของการผลติสนิคา้  
3. สามารถอธบิายชนิดของตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการผลติได้ 
4.  สามารถค านวณตน้ทุนผลติภณัฑ์ได ้

5. สามารถจดัท างบการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการอุตสาหกรรมได ้

6. สามารถวางระบบบญัชตีน้ทุนของกจิการอุตสาหกรรมได ้

7. สามารถก าหนดผงับญัชใีหก้บักจิการอุตสาหกรรมไดอ้ย่างถกูตอ้ง 
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วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท  

1. การบรรยายเนื้อหา 

2. ถามตอบในชัน้เรยีน 

3. ศกึษาส่วนประกอบของตน้ทุนผลติภณัฑป์ระเภทต่างๆ 

4. ศกึษาส่วนประกอบของงบการเงนิประเภทต่าง ๆ  
5. ดูตวัอย่างงบการเงนิของบรษิทัมหาชนที่จดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย 

6. ท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 

 

 

ส่ือการเรียนการสอน  

1. เอกสารประกอบการสอน เรือ่ง ระบบบัญชีต้นทุนและการจัดท างบการเงิน 

2. ชุดการสอน PowerPoint  

3. แหล่งเว็บไซด์ที่เกี่ยวขอ้งจากอินเทอร์เน็ต 

4. ตัวอย่างงบการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย  
 

การวดัผลและการประเมินผล  

1. สงัเกตความสนใจขณะฟงับรรยายและการตอบค าถาม 

2. สงัเกตจากการท าแบบฝึกหดัในชัน้เรยีน  
3. สงัเกตจากพฤตกิรรมความสนใจ และการร่วมกจิกรรมในชัน้เรยีน 

4. ประเมนิผลจากการท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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บทท่ี  2  
ระบบบญัชีต้นทุนและการจดัท างบการเงิน 

  

 วัตถุประสงค์ของการบัญชีต้นทุน คือ  การค านวณต้นทุนของสินค้าและการบริการเพื่อ
น าไปจัดท างบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น  อีกทั้งผู้บริหารสามารถน าขอ้มลูต้นทุนมาใช้ใน
การวางแผน ควบคุม และน าไปสู่การตัดสินใจในประเด็นปัญหาต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการด าเนิน
ธุรกิจ  เพื่อให้กิจการได้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นที่กิจการต้องมีการวาง
ระบบบัญชีต้นทุนที่สามารถสนองความต้องการในทุกด้านของผู้บริหาร สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์หลักของการด าเนินกิจการ  ดังนั้น ผู้วางระบบบัญชีจึงต้องมีความเข้าใจถึงลักษณะ
ของการด าเนินงานในธุรกิจนั้น วิธีการรวบรวมและการสะสมต้นทุน (Cost Accumulation) 

รวมถึงสามารถที่จะติดตามต้นทุนที่เกิดขึ้นและคิดเข้าไปในตัวสินค้า การบริการ หรือกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการเกิดขึ้นของต้นทุน ซึ่งเรียกว่า หน่วยต้นทุน (Cost  Objects) ที่ก าหนดไว้  ซึ่ง
จะท าให้เกิดการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลข้อมูลทางการเงินดังกล่าวเป็นในรูปของรายงาน
ทางการเงิน หรืออาจไม่ใช่ข้อมูลที่เกี่ยวกับทางการเงินเพื่อ เสนอให้กับฝ่ายบริหารได้และน า
ข้อมูลนี้ไปใช้ในการตัดสินใจต่อไป  ดังนั้นเนื้อหาหลักของบทนี้ก็คือ  การอธิบายรายละเอียด
เกี่ยวกับโครงสร้างระบบบัญชีต้นทุน การจ าแนกประเภทของระบบบัญชีต้นทุน การเลือกระบบ
บัญชีต้นทุน วงจรการผลิตและต้นทุนการผลิต การใช้บัญชีคุมยอดและบัญชีย่อย ระบบการ
บันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือ และการจัดท างบการเงินส าหรับธุรกิจต่างๆ ตามล าดับ 

 

โครงสร้างระบบบญัชีต้นทุน 

 การบันทึกบัญชีเป็นการจดบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการด าเนินธุรกิจ เดิม
การจดบันทึกต้นทุนดังกล่าวจะเป็นลักษณะของระบบบันทึกความทรงจ า มากกว่าเป็นระบบ
บัญชีดังเช่นปัจจุบัน  ต่อมาได้มีผู้ประยุกต์หลักการบัญชีเข้ากับระบบบัญชีต้นทุน  มีการน า
ต้นทุนต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาบันทึกรายการลงในสมุดรายวันประเภทต่างๆ แล้วผ่านรายการเหล่านี้
ไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง  หรือบัญชีแยกประเภทต้นทุน (Cost Account) ซึ่งแต่ละ
บัญชีที่แยกประเภทต้นทุนจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับบัญชีแยกประเภททั่วไป (General  

Ledger  Account) ในชื่อบัญชีต่างๆ เช่น บัญชีวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าเช่า ค่าน้ าค่าไฟโรงงาน 
ค่าเบี้ยประกันภัยโรงงาน เป็นต้น กระบวนการนี้เรียกว่า ระบบบัญชีต้นทุน (Cost Accounting  

System) ซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนเพิ่มเติมออกมาจากระบบบัญชีการเงิน (Financial Accounting 

System)  
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 ดังนั้น ระบบบัญชีต้นทุน จึงเป็นระบบการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
ต้นทุน  ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ (ดวงมณี โกมารทัต, 2559 : 74) 

 

 1. การเกบ็รวบรวมและสะสมต้นทุน รวมไปถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละ
หน่วยงานที่อยู่ในกิจการ  ข้อมูลเหล่านี้ จะประกอบด้วย ข้อมูลที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน 
ข้อมูลที่เป็นตัวเงิน  ซึ่งได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่กิจการจ่ายไปส าหรับการด าเนินธุรกิจ 
ดังปรากฏในเอกสารส าคัญ เช่น  ใบเสร็จรับเงิน  ใบส่งของ  ใบก ากับสินค้า ใบก ากับภาษี เป็น
ต้น  ส่วนข้อมูลที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น  ปริมาณการผลิต  ชั่วโมงแรงงานของคนงาน ชั่วโมงการ
ท างานเครื่องจักร  จ านวนวัตถุดิบที่เบิกใชใ้นกระบวนการผลิต จ านวนครั้งที่ให้บริการ เป็นต้น  
การเก็บข้อมูลทั้งสองลักษณะจะช่วยให้นักบัญชีสามารถพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนที่
เป็นตัวเงินกับหน่วยวัดที่ไม่เป็นตัวเงิน ได้ชัดเจนมากขึ้น เช่น ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร จะมาก
หรือน้อยอาจขึ้นอยู่กับจ านวนชั่วโมงการท างานของเครื่องจักร หรือค่าจ้างแรงงานที่จ่ายให้กับ
พนักงานจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจ านวนชั่วโมงที่คนงานท างานได้   ซึ่งจะเป็นผลท าให้การ
ค านวณต้นทุนเข้าสู่ตัวสินค้าหรือการบริการได้ถูกต้องและเหมาะสมมากขึ้น 

 

 2.  การบนัทึกต้นทุน  เมื่อนักบัญชีรวบรวมต้นทุนและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่ง
ต่างๆ  ได้ครบถ้วนแล้ว  ก็จะบันทึกรายการเหล่านี้ไว้ในสมุดรายวันทั่วไปแล้วผ่านไปบัญชีแยก
ประเภทที่เกี่ยวข้อง  ส าหรับบัญชีแยกประเภทต้นทุน ได้แก่ บัญชีวัตถุดิบ  บัญชีค่าแรง  บัญชี
ค่าใช้จ่ายการผลิต  บัญชีงานระหว่างท า  และบัญชีสินค้าส าเร็จรูป  การบันทึกต้นทุนจะ
แตกต่างกันไปตามลักษณะการด าเนนิงานของกิจการแต่ละแห่ง  จะได้กล่าวถึงรายละเอียดเรื่อง
นี้ในหัวข้อถัดไป 

 

 3.  การวิเคราะหต้์นทุน  ในกรณีที่ฝ่ายบริหารต้องการทราบต้นทุนเพื่อน าไปวางแผน
จัดท างบประมาณ  หรือใช้เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานของแต่ละแผนก หรือใช้ในการตัดสินใจ
แก้ปัญหาของธุรกิจ จ าเป็นจะต้องศึกษาและหาวิธีการวิเคราะห์ต้นทุนให้มีความถูกต้องมาก
ที่สุดเท่าที่จะท าได้ หรือต้นทุนที่ใช้ควรจะเหมาะสมกับสภาพการณ์ในขณะนั้น ถ้าสภาพการณ์มี
การเปลี่ยนแปลงก็จะท าให้ต้นทุนที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง 
 

 4.  การจดัท ารายงานต้นทุนการผลิต ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดของระบบบัญชี
ต้นทุน  เพราะผู้บริหารต้องการทราบข้อมูลต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นจากการผลิตสินค้า หรือการ
ให้บริการลูกค้า คุณค่าของระบบการบัญชีจะเกิดขึ้นเมื่อผู้บริหารได้รับรายงานที่ถูกต้อง
เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์  เมื่อเข้าใจข้อมูลที่อยู่ในรายงานแล้ว ผู้บริหารก็สามารถน า
ข้อมูลจากรายงานนั้นไปใช้ในการวางแผนจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตัวอย่างของรายงาน
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ต้นทุนการผลิต เช่น  งบต้นทุนการผลิตสินค้าหรือการบริการ รายงานต้นทุนการผลิต  งบแสดง
ค่าใช้จ่ายด าเนินงานแยกตามแผนกโดยเปรียบเทียบกับประมาณการที่อยู่ในงบประมาณแต่ละ
ประเภท  ซึ่งในบทนี้จะเน้นไปที่การจัดท างบต้นทุนการผลิตซึ่งเป็นงบการเงินที่ส าคัญส าหรับ
ธุรกิจผลิตสินค้า และเป็นงบการเงินที่ใช้ประกอบเพื่อจัดท างบก าไรขาดทุน รายละเอียดจะกล่าว
ต่อไปในหัวข้อถัดไป 

 ระบบบัญชีต้นทุนเปรียบเหมือนฐานข้อมูล (Data Base) ที่มีความส าคัญส าหรับธุรกิจ
แต่ละประเภท เพราะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการผลิต ธุรกิจซื้อขายสินค้า หรือธุรกิจบริการ จะมี
ต้นทุนมาเกี่ยวข้องแทบทั้งนั้น ดังนั้น การพัฒนาระบบบัญชีต้นทุนเพื่อให้ผู้บริหารใช้สนับสนุน
การบริหารในเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ซึ่งระบบในลักษณะแบบนี้จะถูกเรียกว่า 
ระบบการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Cost Management System) ซึ่งเนื้อหาจะไป
ปรากฏอยู่ในวิชาการบริหารต้นทุน การบัญชีบริหาร หรือการบัญชีเพื่อการจัดการ แต่ส าหรับ
นักศึกษาสาขาการบัญชีจะได้เรียนในวิชาการบัญชีต้นทุน 2 ต่อไป 

 

การจ าแนกระบบบญัชีต้นทุน 

 ฝ่ายบริหารมีความต้องการจะใช้ระบบบัญชีเพื่อน าไปค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ให้มี
ความถูกต้องหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด แต่นอกจากนี้ ผู้บริหารยังสามารถน า
ระบบต้นทุนที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจในประเด็นปัญหาที่
เกี่ยวกับการด าเนินงานด้วย  ซึ่งท าให้การรวบรวมข้อมูลต้นทุนมีลักษณะที่แตกต่างกัน 
เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลไม่เหมือนกันนั่นเอง ซึ่งการจ าแนกระบบบัญชี สามารถ
จ าแนกได้เป็น  2  ระบบ ได้แก่ 1) ระบบบัญชีเพื่อค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์และการบริการ และ 
2) ระบบบัญชีเพื่อใช้ในการวางแผน ควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน ซึ่ง
แต่ละระบบมีรายละเอียด ดังนี้  
 

 1. ระบบบญัชีเพ่ือค านวณต้นทุนผลิตภณัฑ ์และการบริการ  
    ระบบบัญชีเพื่อค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์และการบริการ (Product  or  Service 

Costing) วัตถุประสงค์ของการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ ก็คือ เพื่อตีราคาสินค้าคงเหลือ  
(Inventory Valuation) ก าหนดต้นทุนการให้บริการ (Service Costing) วัดหรือประเมินผลการ
ด าเนินงานของกิจการ (Income Determination) ก าหนดราคาขายของผลิตภัณฑ์ (Product  

Pricing)  และตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือการบริการ เมื่อพิจารณา
ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว จะสามารถแบ่งต้นทุนได้เป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ (ปรับปรุงจากดวงมณี 
โกมารทัต, 2559 : 76) 
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     1.1 แบ่งตามลกัษณะการผลิต   
               กระบวนการผลิตสินค้าของแต่ละธุรกิจจะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ

ชนิดของสินค้า  ลักษณะของการจ้างงาน  ขนาดค าสั่งผลิต และความยุ่งยากซับซ้อนในกรรมวิธี
การผลิตของสินค้าแต่ละชนิด  จึงเป็นผลท าให้วิธีการรวบรวมและสะสมต้นทุนที่เกิดขึ้นมี
แตกต่างกันไปตามลักษณะดังกล่าวข้างต้น ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระบบ ได้แก่ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่ง
ท า หรือต้นทุนงาน (Job Order Costing System) และระบบบัญชีต้นทุนกระบวนการ หรือ
ต้นทุนช่วง (Process Costing System) และระบบผสม (Hybrid System) ซึ่งแต่ละวิธีจะมี
รายละเอียด ดังนี้  
 1.1.1 ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งท า   

                        ระบบบัญชีต้นทุนงานหรืองานสั่งท า (Job Order Costing System) 

เป็นระบบบัญชีที่ใช้ส าหรับกิจการที่ผลิตสินค้า ซึ่งสินค้าที่ผลิตจะมีลักษณะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
ค าสั่งผลิต หรือกลุ่มของสินค้า (Batch, Lot) อย่างเห็นได้ชัดตามความต้องการของลูกค้าแต่ละ
ราย โดยปกติกิจการจะแยกงานแต่ละค าสั่งผลิต หรือแต่ละกลุ่มออกจากกัน  เพื่อให้สะดวกและ
ง่ายต่อการรวบรวมต้นทุนการผลิตเข้าแต่ละงานที่ผลิต และเมื่อท างานชิ้นใดเสร็จ ก็สามารถ
ทราบได้ว่าต้นทุนการผลิตของงานชิ้นนั้นมีต้นทุนเท่าใด  ตัวอย่างของกิจการที่ใช้ระบบบัญชี
ต้นทุนงานสั่งท า ได้แก่ ธุรกิจรับจ้างท าของ ผลิตการ์ดแต่งงาน รับเหมาก่อสร้าง  อู่ต่อเรือ ผลิต
เครื่องบิน  พิมพ์หนังสือ  รับท าเฟอร์นิเจอร์  ส านักงานบัญชีและกฎหมาย เป็นต้น เพื่อให้เข้าใจ
ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งท า จะแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยการผลิตต่างๆ น าเข้าสู่
กระบวนการผลิต จนกระทั่งผลิตเสร็จเป็นสินค้าส าเร็จรูป ดังแสดงในภาพที่ 2.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1 แสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยการผลิต งานระหว่างท า และสินค้าส าเร็จรูป
ตามระบบต้นทุนงานสั่งท า 

 

 

 

 

วัตถุดิบทางตรง 

ค่าแรงงานทางตรง 

ค่าใช้จ่ายการผลิต 

งานเลขที่ 101 

งานเลขที่ 102 

 

สินค้าส าเร็จรูป - งานเลขที่ 101 

สินค้าส าเร็จรูป - งานเลขที่ 102 
 

ปัจจยัการผลิต งานระหว่างท า สินค้าส าเรจ็รปู 
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             1.1.2 วิธีการบัญชีต้นทุนกระบวนการ หรือต้นทุนช่วง   
                     ระบบบัญชีต้นทุนกระบวนการ หรือต้นทุนช่วง (Process Costing 

System) เป็นระบบบัญชีที่ใช้ในกิจการผลิตสินค้า เพราะมีปริมาณการผลิตจ านวนมาก เมื่อ
เทียบกับระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งท า ลักษณะการผลิตในกระบวนการจะต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ 
จากแผนกหนึ่งไปอีกแผนกหนึ่ง  และในระหว่างการผลิตไม่สามารถแยกได้ว่าส่วนใดของงาน
ผลิตเป็นของงานชิ้นใด  เพราะเป็นการผลิตที่รวมกันไปจนกระทั่งเสร็จเป็นสินค้าส าเร็จรูป และ
เก็บสินค้าเข้าคลังสินค้าเพื่อเก็บไว้ขายในภายหลัง  ตัวอย่างกิจการที่มีลักษณะการผลิตแบบนี้ 
เช่น โรงงานผลิตปูนซิเมนต์ โรงกลั่นน้ ามัน โรงงานผลิตน้ าตาล เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้กับ
กิจการที่ต้องผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ก่อนแล้วจึงค่อยน าชิ้นส่วนมาประกอบเป็นสินค้าส าเร็จรูปใน
ภายหลัง  เช่น  โรงงานผลิตรถยนต์  เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้เข้าใจระบบ
บัญชีต้นทุนกระบวนการ จะแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยการผลิตต่างๆ น าเข้าสู่กระบวนการ
ผลิตโดยแยกไปตามแผนกผลิตสินค้าแต่ละแผนก จนกระทั่งเสร็จเป็นสินค้าส าเร็จรูป ดังแสดงใน
ภาพที่ 2.2  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2 แสดงความสมัพันธ์ของปัจจัยการผลิต งานระหว่างท า และสินค้าส าเร็จรูป 

                    ตามระบบต้นทนุกระบวนการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุดิบทางตรง 

ค่าแรงงานทางตรง 

 

ค่าใช้จ่ายการผลิต 

 

แผนกที่ 1 แผนกที่ 2 

 

สินค้าส าเร็จรูป 

ปัจจยัการผลิต 

 

งานระหว่างท า 

 

สินค้าส าเรจ็รปู 

 

แผนกที่ 3 
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1.1.3 ระบบผสม  
              ระบบผสม (Hybrid System) ซึ่งเป็นระบบที่ผสมผสานกันระหว่างระบบ

บัญชีต้นทุนงานสั่งท า และระบบบัญชีต้นทุนกระบวนการ กิจการบางแห่งที่มีลักษณะการผลิต
ทั้งสองแบบผสมกัน  ซึ่งท าให้ต้องใช้ทั้งระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งท าและต้นทุนกระบวนการ
ควบคู่กันไป  เช่น กิจการรับค าสั่งผลิตจากลูกค้าแต่ละรายเป็นพิเศษ  ค าสั่งของงานแต่ละงาน
จะแตกต่างกันไป แต่เนื่องจากต้องผลิตให้ได้มาตรฐานและผลิตเป็นจ านวนมาก จึงต้องมีการ
รวบรวมและสะสมต้นทุนต่อเนื่องกันจากแผนกแรกจนถึงแผนกสุดท้าย  เช่น โรงงานทอผ้า  
โรงงานผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป เป็นต้น 

 1.2  แบ่งตามหลกัการคิดต้นทุนผลิตภณัฑ ์  
             การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ แบ่งได้เป็น 2 วิธี ได้แก่ วิธีต้นทุนเต็มหรือต้นทุน
รวม (Full Costing or Absorption Costing) และวิธีต้นทุนผันแปรหรือต้นทุนทางตรง (Direct  

Costing or Variable Costing) ซึ่งมีรายละเอียดการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ ดังนี้ (ปรับปรุง
จากศศิวิมล มีอ าพล, 2558 : 8-2) 

      1.2.1 วิธีต้นทุนเต็ม 

              การค านวณต้นทุนการผลิตวิธีต้นทุนเต็มจะรวมต้นทุนการผลิตที่ เกิดขึ้น
ทั้งหมด ทั้งส่วนที่เป็นต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่เป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย 
วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิตทั้งที่เป็นต้นทุนผันแปร และต้นทุน
คงที่ ซึ่งค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่จะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนผลิตภัณฑ์ (Product Cost) ไม่ใช่
เป็นต้นทุนงวดเวลา (Period Cost) เช่นเดียวกับวิธีต้นทุนผันแปร การค านวณค่าใช้จ่ายการ
ผลิตคงที่จะถูกจัดสรรเข้าเป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์จากอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร หรืออัตรา
ค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานล่วงหน้า โดยใช้เกณฑ์ที่เหมาะสมส าหรับธุรกิจนั้นๆ เช่น จ านวน
ชั่วโมงเครื่องจักร จ านวนชั่วโมงแรงงานทางตรง เป็นต้น  

    วิธีนี้เหมาะที่จะน าเสนอข้อมูลให้กับบุคคลภายนอก เพราะสามารถจะน า
ข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างครบถ้วน แต่หลักการนี้อาจไม่ให้ประโยชน์ในการ
ตัดสินใจปัญหาในระยะสั้นแก่ผู้บริหารได้เท่ากับหลักการคิดต้นทุนโดยใช้วิธีต้นทุนทางตรงหรือ
ต้นทุนผันแปร   

      1.2.2 วิธีต้นทุนผันแปร 
     การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ตามวิธีต้นทุนผันแปรจะแยกต้นทุนการผลิต

ส่วนที่เป็นผันแปรออกจากต้นทุนการผลิตส่วนที่คงที่ การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ตามแนวคิด
ของวิธีต้นทุนผันแปร ต้นทุนการผลิตสินค้าที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจะแปรไปตามปริมาณการผลิต 
ซึ่งประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิตที่ผันแปรไปตาม
ปริมาณการผลิต ดังนั้น วิธีต้นทุนผันแปรจะพิจารณาเฉพาะต้นทุนการผลิตที่เป็นผันแปรเท่านั้น
เป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์  ส่วนต้นทุนคงที่จะน าไปแสดงเป็นต้นทุนประจ างวด ที่เกิดขึ้นในแต่ละ
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รอบบัญชี  เพราะวิธีนี้จะถือว่าต้นทุนคงที่เป็นจ านวนที่จะต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วไม่ว่าจะมีปริมาณ
ผลิต หรือปริมาณขายจ านวนเท่าใด เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบหลักของต้นทุน
ผลิตภัณฑ์แต่ละวิธี สามารถอธิบายได้ดังตารางที่ 2.1 

 

ตารางท่ี 2.1 การจ าแนกต้นทนุผลิตภัณฑ์และต้นทุนประจ างวดตามวิธีต้นทนุรวม และ 

ต้นทุนทางตรง 

 

ประเภทของต้นทุน ส่วนประกอบของต้นทุนผลิตภณัฑ ์

วิธีต้นทุนรวม 

 หรือ ต้นทุนเตม็ 

วิธีต้นทุนทางตรง หรือ
ต้นทุนผนัแปร 

ต้นทุนผลิตภณัฑ ์

(Product Cost)  
1) วัตถุดิบทางตรง 
2) ค่าแรงงานทางตรง 
3) ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร 
4) ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที ่

1) วัตถุดิบทางตรง 
2) ค่าแรงงานทางตรง 
3) ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร 

ต้นทุนประจ างวด 

(Period Cost) 

1) ค่าใช้จ่ายในการขาย 

2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

1) ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที ่
2) ค่าใช้จ่ายในการขาย 

3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

ที่มา : ศศิวิมล มีอ าพล, 2558 : 8-4 

 

 1.3 แบ่งตามชนิดของต้นทุน   
      การค านวณต้นทุนกิจการสามารถแบ่งไปตามชนิดของต้นทุนเพื่อใช้ส าหรับการ
บันทึกรายการทางบัญชี และ/หรือจัดท ารายงานการเงินทั้งที่เสนอให้กับบุคคลหรือหน่วยงาน
ภายในและบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกกิจการ ซึ่งการแบ่งต้นทุนไปตามชนิดของต้นทุน 
สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท คือ ต้นทุนจริง ต้นทุนปกติ และต้นทุนมาตรฐาน ซึ่งแต่ละประเภทมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 1.3.1 ต้นทุนจริง  
         ต้นทุนจริง หรือเรียกว่า ต้นทุนที่เกิดขึ้นในอดีต (Actual  Cost or Historical  

Cost)  การค านวณต้นทุนตามหลักการนี้เป็นการบันทึกต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรง และค่าใช้จ่ายการ
ผลิตที่เกิดขึ้นจริงในกระบวนการผลิต ต้องมีหลักฐานที่ชัดเจน แน่นอน มีความเชื่อถือได้ ดังนั้น 
การบันทึกบัญชีโดยใช้ต้นทุนจริง จะท าให้ต้นทุนที่น ามาค านวณต้นทุนสินค้ามคีวามถูกต้องมาก
ที่สุด แต่ก็มีข้อจ ากัดในเรื่องของการติดตามข้อมูลเพื่อน าเข้าสู่ตัวผลิตภัณฑ์ เนื่องจากการจะ
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รวบรวมต้นทุนเหล่านี้ให้ครบถ้วนได้นั้นต้องรอให้รายการเกิดขึ้นก่อนแล้วจึงจะบันทึกบัญชีได้ 
ซึ่งรายการบางรายการต้องใช้เวลานานถึงจะได้ข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ เช่น น าข้อมูลมาใช้
ในก าหนดราคาสินค้า เป็นต้น และนอกจากนี้กิจการที่ผลิตผลิตภัณฑ์หลายชนิดมักประสบ
ปัญหาในการคิดค่าใช้จ่ายการผลิตซึ่งเป็นต้นทุนทางอ้อมเข้ากับตัวผลิตภัณฑ์ เพราะไม่สามารถ
แยกได้ว่าต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นของผลิตภัณฑ์ชนิดใด ถ้ามีการใช้ร่วมกันหลาย
ประเภท หรือหลายแผนก ท าให้ยุ่งยากต่อการรวบรวมต้นทุน 

  1.3.2 ต้นทุนปกติ   
                  เนื่องจากปัญหาที่เกิดจากค่าใช้จ่ายการผลิตที่ต้องงรอให้รายการเกิด

ก่อนจึงจะได้ข้อมูลบางครั้งผู้บริหารไม่สามารถน าข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที 
กิจการไม่สามารถค านวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์ได้โดยง่าย จึงมีการประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต
ไว้ล่วงหน้า (Predetermined  Factory  Overhead) หรือที่เรียกกันว่า ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร 
หรือค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างาน (Factory Overhead Applied) แล้วน าไปรวมกับต้นทุน
วัตถุดิบและค่าแรงงานที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้น ต้นทุนการผลิตที่ประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบ
ทางตรงจริง ค่าแรงงานจริง และค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร จะเรียกว่า ต้นทุนปกติ (Normal 

Cost) เพื่อหาต้นทุนของผลิตภัณฑ์ส าหรับงวดบัญชีนั้น ซึ่งการค านวณค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร
จะอยู่ภายใต้ก าลังการผลิตปกติ เมื่อได้ข้อมูลต้นทุนทั้งหมดผู้บริหารก็สามารถน าข้อมูลเหล่านี้
ไปใช้ในการตั้งราคาสินค้า และค านวณผลการด าเนินงานโดยประมารได้ ซึ่งรายละเอียด
เกี่ยวกับการคิดต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร จะอธิบายในบทที่ 3 – 
5 ต่อไป 

  1.3.3 ต้นทุนมาตรฐาน หรือต้นทุนที่ถูกก าหนดไว้ล่วงหน้า   
                  ต้นทุนมาตรฐาน (Standard Costs) หรือต้นทุนที่ถูกก าหนดไว้ล่วงหน้า  

(Predetermined Costs) คือต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายการผลิตที่ถูกก าหนดไว้
ล่วงหน้าเพื่อประโยชน์ในการวางแผน  และควบคุมต้นทุนในการด าเนินงาน หรือเป็นต้นทุนที่
เกิดขึ้นภายใต้การผลิตที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ต้นทุนเหล่านี้จะมีต้นทุนมาตรฐานต่อหน่วย
เท่ากับเท่าใด หลักการของต้นทุนมาตรฐานจะเป็นประโยชน์โดยการน าเอาข้อมูลต้นทุนที่
เกิดขึ้นจริงไปเปรียบเทียบกับต้นทุนที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า ถ้ามีความแตกต่างกัน ให้พิจารณาว่า
เป็นผลต่างที่น่าพอใจ หรือไม่น่าพอใจ แล้วน าผลต่างนั้นมาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุว่าเป็นเพราะ
เหตุใด ซึ่งสาเหตุของผลต่างอาจจะเกิดจากการผลิตไม่เป็นไปตามแผนการผลิต แผนการขาย 
หรืออัตราค่าแรงสูงขึ้น ไม่มีการควบคุมกระบวนการผลิตท าให้การท างานไม่มีประสิทธิภาพ 
เป็นต้น  ต้นทุนมาตรฐานนี้อาจจัดท าในรูปของต้นทุนโดยประมาณ (Estimated  Costs) ที่ได้
จากการจัดท างบประมาณประจ าปี โดยทั่วไปต้นทุนมาตรฐานจะถูกก าหนดขึ้นมาอย่างมี
หลักเกณฑ์และมีประสิทธิภาพมากกว่าต้นทุนโดยประมาณ จึงถูกน าไปใช้แพร่หลายมากกว่า
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ต้นทุนโดยประมาณ  ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดเกีย่วกับต้นทนุมาตรฐาน ในวิชาการบัญชีต้นทุน 
2 ซึ่งจะเป็นการอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลต้นทุนในเชิงการบริหารนั่นเอง  

จากการจ าแนกระบบบัญชีต้นทุนดังที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง
การจ าแนกระบบบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์แต่ละลักษณะ สามารถแสดงความสัมพันธ์ของระบบ
ต้นทุน ดังแสดงในภาพที่ 2.3   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.3  โครงสร้างการจ าแนกระบบบัญชีตน้ทุนผลิตภัณฑ์ 
ที่มา: (ดวงมณี โกมารทัต, 2559 : 78) 

 

 2.  ระบบบญัชีเพ่ือใช้ในการวางแผน ควบคุม และวดัผลการปฏิบติังานของ
หน่วยงานต่างๆ   

     ระบบบัญชีเพื่อใช้ในการวางแผน ควบคุม และใช้วัดหรือประเมินผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ในองค์กรเดียวกัน หรือคนละองค์กร วัตถุประสงค์นี้ผู้บริหารต้องการ
ระบบบัญชีที่จะรวบรวมข้อมูลต้นทุนแบ่งตามศูนย์ความรับผิดชอบ  (Responsibility  Center)  

ปกติต้นทุนจะถูกบันทึกและสะสมไว้ในศูนย์ต้นทุน  (Cost  Center) ซึ่ง “ศูนย์ต้นทุน”  หมายถึง
หน่วยที่เล็กที่สุดของกิจกรรมหรือของขอบเขตความรับผิดชอบที่ถูกก าหนดไว้เพื่อสะสมต้นทุน  
ศูนย์ต้นทุน ได้แก่  แผนกต่างๆ ที่อยู่ในองค์กรเดียวกัน เช่น แผนกผลิต แผนกบัญชี แผนก
บุคลากร แผนกไอที เป็นต้น แต่ในบางครั้งก็พบว่ามีศูนย์ต้นทุนอยู่หลายศูนย์ในแผนกเพียง
แผนกเดียว  เช่น  แผนกเครื่องจักรอาจจะมีเครื่องจักรหลายประเภท แต่ละประเภทมี ต้นทุน
แตกต่างกัน จึงจะถือว่าเครื่องจักรแต่ละเครื่องเป็นศูนย์ต้นทุนหนึ่งศูนย์ 

การสะสมต้นทุน การคิดต้นทุนผลิตภณัฑ ์ ชนิดของต้นทุน 

ระบบต้นทุนงานสั่งท า 

ระบบผสม 

ระบบต้นทุนกระบวนการ 

ระบบต้นทุนรวม  
หรือ ต้นทุนเต็ม 

ระบบต้นทุนทางตรง หรือ 
ต้นทุนผันแปร 

ระบบต้นทุนจริง 

ระบบต้นทุนปกต ิ

ระบบต้นทุนมาตรฐาน 
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       ระบบบัญชีต้นทุนที่ดีควรจะสนองจุดมุ่งหมายได้ทั้ง  2 ประการ  คือ  เพื่อค านวณ
ต้นทุนผลิตภัณฑ์  และเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานแยกตามศูนย์ความรับผิดชอบ  นั่นคือ มี
การติดตามข้อมูล และคิดต้นทุนเข้าตามหน่วยผลิตภัณฑ์และตามศูนย์ต้นทุน ดังนั้น การแบ่ง
ต้นทุนตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว จะมีขั้นตอนเพื่อให้ได้ข้อมูลมาใช้ประโยชน์ จะมีขั้นตอน
ตามล าดับ ดังนี้ 
        ขั้นที่  1 : รวบรวม  บันทึก  และสะสมต้นทุนเข้าตามผลิตภัณฑ์ แผนก  หรือศูนย์
ต้นทุน เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและวัดผลในการด าเนินงานของแผนกหรือศูนย์ 
        ขั้นที่  2 : น าเอาต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์ หรือต้นทุนที่เกิดขึ้นในแผนกหรือ
ศูนย์ต้นทุนที่สะสมได้ไปคิดเข้ากับผลลัพธ์ (Output) ซึ่งได้แก่ สินค้าหรือการบริการที่ผ่าน
กระบวนการผลิตของแผนกหรือศูนย์ต้นทุนนัน้  ทั้งนี้เพื่อค านวณต้นทุนสินค้าหรือการบริการให้
มีความชัดเจน และถูกต้อง 
 

การเลือกระบบบญัชีต้นทุน 

 จากลักษณะของระบบบัญชีต้นทุนที่กล่าวมาข้างต้น  จะเห็นได้ว่าระบบการรวบรวม
ข้อมูลต้นทุน การบันทึกและการสะสมต้นทุนมีหลายประเภท  การที่กิจการจะเลือกระบบบัญชี
ต้นทุนแบบไหนเพื่อให้เหมาะสมกับกิจการใด  ควรจะพิจารณาถึงปัจจัย  4  ประการ ดังนี้  
(ดวงมณี โกมารทัต, 2559 : 79) 

 

 1. ขนาดและลกัษณะการผลิตของธรุกิจ   
    กิจการที่มีขนาดและลักษณะการผลิตที่แตกต่างกัน ท าให้การรวบรวมและคิดต้นทุน

เข้ากับตัวผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน  เช่น  ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า ซึ่งเป็นกิจการขนาดเล็กจะใช้ระบบ
บัญชีต้นทุนงานสั่งท า แต่ถ้าเป็นโรงงานผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปที่มีขนาดใหญ่โดยทั่วไปจะใช้ระบบ
ต้นทุนกระบวนการ เป็นต้น ส่วนธุรกิจประเภทให้บริการจะใช้ระบบต้นทุนงานสั่งท า เนื่องจาก
การให้บริการกับลูกค้าแต่ละรายจะมีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าแต่
ละราย 

 

2. ชนิดของสินค้าและการบริการท่ีเสนอต่อลูกค้า  
    โรงงานที่ผลิตสินค้าหลายชนิด รวมทั้งมีการบริการหลังการขาย เช่น โรงงานผลิต

เครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งสินค้าที่ผลิตมีหลายชนิด ทั้งที่เป็นเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น พัดลม เครื่อง
โทรทัศน์ เป็นต้น จะมีระบบบัญชีต้นทุนที่มีความซับซ้อนมากกว่าโรงงานที่ผลิตเฉพาะสินค้า
เพียงชนิดเดียว  ในกรณีที่กิจการผลิตสินค้าเพียงชนิดเดียวแต่ผลิตเป็นจ านวนมากและต้องผ่าน
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กระบวนการผลิตหลายแผนก  ก็อาจใช้ระบบบัญชีต้นทุนกระบวนการ ในการบันทึกต้นทุนการ
ผลิตจริงก็ได้ แต่ถ้าหากผู้บริหารต้องการข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนและควบคุมต้นทุนการผลิต  
กรณีเช่นนี้จะต้องเปลี่ยนข้อมูลที่บันทึกเป็นระบบต้นทุนปกติ หรือระบบต้นทุนมาตรฐาน 

 

3. ความต้องการข้อมูลของหน่วยงาน 

    ความต้องการข้อมูลของกิจการ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลภายในและภายนอกกิจการ จะมี
ความต้องการแตกต่างกัน กิจการที่มีขนาดเล็กอาจจะต้องการข้อมูลต้นทุนเพื่อจัดท างบการเงิน
เสนอต่อหน่วยงานภายนอกเท่านั้น แต่ในขณะที่กิจการขนาดใหญ่ต้องการข้อมูลต้นทุนและ
รายละเอียดต้นทุนที่เสนอต่อหน่วยงานทั้งภายนอกและภายใน ส าหรับหน่วยงานภายใน
ต้องการข้อมูลเพื่อน าไปใช้ในการตัดสินใจ กิจการจึงต้องทราบความต้องการข้อมูลของผู้ใช้
ข้อมูลแต่ละฝ่าย เพื่อเลือกระบบบัญชีที่จะสนองต่อความต้องการให้ถูกต้องและเหมาะสม 

 

4. เวลาและค่าใช้จ่ายในการรวบรวมข้อมูล  
    การวางระบบที่ค่อนข้างซับซ้อนเพื่อสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลแต่ละฝ่าย  

จะเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดท าข้อมูลเป็นจ านวนมาก  จึงต้องมีการเปรียบเทียบต้นทุนที่
เกิดขึ้นและผลประโยชน์ (Cost and Benefit) ว่าคุ้มกับเวลาและค่าใช้จ่ายที่เสียไปหรือไม่   
    จากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น 2 ประการแรกจะเป็นประเด็นที่มีความส าคัญต่อการ
เลือกระบบบัญชีต้นทุนมากที่สุด  ลักษณะของการผลิตท าให้มีวิธีการรวบรวมและคิดต้นทุนเข้า
กับผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน  ซึ่งได้แก่  ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งท า  หรือระบบบัญชีต้นทุน
กระบวนการ  หรือระบบผสมระหว่างระบบต้นทุนงานและระบบต้นทุนกระบวนการ ถ้าผู้บริหาร
ต้องการน าข้อมูลต้นทุนไปใช้ในการวางแผนและการควบคุม ก็อาจจัดระบบข้อมูลให้มีลักษณะที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหาร  หรือต้องการข้อมูลต้นทุนเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ก าหนดราคาขายในระยะสั้น ระบบบัญชีต้นทุนที่เหมาะสม ก็คือ ระบบที่สามารถรวบรวมต้นทุน
การผลิตทั้งหมดโดยคิดเข้าสู่ตัวสินค้า โดยใช้วิธีการค านวณต้นทุนสินค้าแบบต้นทุนเต็ม แต่ถ้า
น าข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจจะใช้วิธีการค านวณต้นทุนแบบต้นทุนผันแปร เป็นต้น 

 

วงจรการผลิตสินค้า และต้นทุนการผลิต  

วงจรการผลิตสินค้า (Manufacturing Cycle) ของธุรกิจอุตสาหกรรมโดยทั่วไป จะเริ่ม
ตั้งแต่การจัดหาปัจจัยการผลิต ได้แก่ วัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิต เพื่อน าปัจจัย
การผลิตเหล่านี้ เข้าสู่กระบวนการผลิต ซึ่งถูกเรียกว่า งานระหว่างท า หรือ งานระหว่างผลิต
(Work In Process) จนกระทั่งผลิตเสร็จเป็นสินค้าส าเร็จรูป (Finished Goods) และจะถูกส่งไป
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เก็บไว้ที่คลังสินค้าก่อนที่จะจ าหน่ายและส่งมอบให้กับลูกค้าต่อไป ดังนั้น กระบวนการผลิตจึงมี
ต้นทุนการผลิตเกิดขึ้น ตั้งแต่การเริ่มจัดหาวัตถุดิบต่างๆ แรงงานและท าการเตรียมเครื่องจักร 
ดังนั้น ต้นทุนที่เกิดขึ้นจะเกี่ยวกับต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายการผลิตที่ใช้ใน
กระบวนการผลิตของแต่ละขั้นตอน ซึ่งได้แก่ การจัดหาปัจจัยการผลิต กระบวนการผลิต การ
เก็บรักษา และการจ าหน่ายสินค้าให้กับลูกค้า ดังแสดงวงจรการผลิต ดังในภาพที่ 2.4 ซึ่งในแต่
ละขั้นตอนจะเกิดต้นทุนของแต่ละขั้น ตั้งแต่การน าเข้าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายการ
ผลิต ซึ่งจะรวบรวมต้นทุนทั้งหมดเพื่อน าเข้าต้นทุนงานระหว่างท า เมื่อผลิตเสร็จแล้วจะรวบรวม
ต้นทุนการผลิต และค านวณเป็นต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ (Cost of Goods Manufactured) หรือ
ต้นทุนสินค้าส าเร็จรูป (Finished Goods) จนกระทั่งน าสินค้าที่ผลิตเสร็จไปขายให้กับลูกค้า จะ
คิดเป็นต้นทุนสินค้าส าเร็จรูปที่ขายออกไป หรือ เรียกว่า ต้นทุนขาย (Cost of Goods Sold) 

ของงวดบัญชีนั้น ดังแสดงต้นทุนในแต่ละขั้นตอน ดังในภาพที่ 2.5  

 
ภาพท่ี  2.4 วงจรการผลิตสินค้า 

 

จากภาพที่ 2.4  จะเห็นได้ว่า ต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนที่อยู่ในวงจรการ
ผลิต จะประกอบด้วย ต้นทุนแต่ละประเภท ซึ่งการบันทึกบัญชีต้นทุนเหล่านี้ ถือว่า เป็น
กระบวนการที่ส าคัญของระบบบัญชีต้นทุนทุกระบบและก่อนที่จะท าการบันทึกต้นทุนการผลิต
ของกิจการ  จ าเป็นต้องทราบเส้นทางการผลิตสินค้าและระบบการบันทึกสินค้าคงเหลือ 
(วัตถุดิบคงเหลือ งานระหว่างท าคงเหลือ และสินค้าส าเร็จรูปคงเหลือ) ของกิจการแห่งนั้น  โดย
ปกติเส้นทางการผลิตของวงจรการผลิต  ประกอบด้วย ขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน ได้แก่   

 

1. การจดัหา   
    การจัดหา (Procurement)  ปัจจัยการผลิต หรือทรัพยากรต่างๆ  เพื่อป้อนเข้าสู่การ

ผลิต  ทรัพยากรเหล่านี้ ได้แก่  วัตถุดิบ วัสดุ  เครื่องจักร  อุปกรณ์  เครื่องมือ อาคารโรงงาน 
รวมทั้งแรงงานประเภทต่างๆ  ในกรณีที่เป็นการจัดหาวัตถุดิบและวัสดุต่างๆ  (Materials  and  

Supplies)  จะเริ่มตั้งแต่การสั่งซื้อวัตถุดิบ  ตรวจรับของ  ทดสอบคุณภาพ แล้วยังรวมไปถึงการ
เก็บรักษาวัตถุดิบให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ดังนั้น ต้นทุนที่เกี่ยวกับการจัดหาปัจจัยการผลิต จึง
ประกอบด้วย ต้นทุนของปัจจัยการผลิตประเภทต่างๆ ได้แก่ ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และ
ค่าใช้จ่ายการผลิต 

การจัดหา การผลิต การเก็บรักษา การขาย 
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2. การผลิต   
    การผลิต (Production) เป็นกระบวนการที่ส าคัญที่สุด  กิจการอาจจะมีแผนกผลิต

เพียงแผนกเดียว หรือหลายแผนก ขึ้นอยู่กับกรรมวิธีในการผลิตและประเภทสินค้า  เมื่อเริ่มต้น
การผลิตจะมีการน าเอาปัจจัยการผลิต ได้แก่ วัตถุดิบ  แรงงาน  เครื่องจักร  และสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการผลิตเข้าสู่กระบวนการผลิตในโรงงาน  จนกระทั่งผลิตเสร็จและได้เป็นสินค้า
ส าเร็จรูป ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต คือ ต้นทุนการผลิตที่อยู่ในงานระหว่างท า 
นั่นเอง 

 

3. การเกบ็รกัษา   
    การเก็บรักษาสินค้า (Warehousing) ที่ผลิตเสร็จจากโรงงาน จะถูกตรวจสอบ

คุณภาพ และท าการตรวจนับแล้วน าส่งเข้าเก็บรักษาไว้ในคลังสินค้า  เพื่อรอการขายใน
ภายหลัง ดังนั้น ต้นทุนที่เกี่ยวกับการเก็บรักษา คือ ต้นทุนในการเช่าคลังสินค้า ต้นทุน
ตรวจสอบคุณภาพสินค้า เป็นต้น 

 

4. การขาย  
    เมื่อมีการขายสินค้า (Selling) ให้กับลูกค้า ก็จะน าสินค้าออกจากคลังสินค้า เพื่อส่ง

มอบให้กับลูกค้า  พร้อมทั้งบันทึกรายการขายสินค้า ดังนั้น ต้นทุนที่เกี่ยวกับการขายสินค้า คือ 
ต้นทุนขาย นั่นเอง กิจการก็จะน าต้นทุนขายไปเปรียบเทียบกับการขายสินค้า เพื่อหาผลการ
ด าเนินงานของงวดบัญชีแต่ละงวด ซึ่งน าเสนอเป็นรูปของงบก าไรขาดทุน 

    เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนในวงจรการผลิต จะ
แสดงดังภาพที่ 2.5 ดังนี้ 

 
ภาพท่ี  2.5 วงจรต้นทุนการผลิตสินค้า 

  

การบันทึกต้นทุนที่เกิดขึ้นในวงจรการผลิต จ าเป็นต้องทราบว่ากิจการบันทึกสินค้า
คงเหลือโดยใช้วิธีใด  ซึ่งประกอบด้วย 2 วิธี ได้แก่ วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบเมื่อสิ้น
งวด และวิธีการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง ซึ่งจะได้กล่าวรายละเอียดในหัวข้อ
ถัดไป 

วัตถุดิบ + ค่าแรง + 

ค่าใช้จ่ายการผลิต 
งานระหว่างท า สินค้าส าเร็จรูป ต้นทุนขาย 
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เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี ต้นทุนต่างๆ ที่เกิดขึ้น จะแสดงตัวอย่างการ
บันทึกบัญชี ถ้าสมมติให้กิจการใช้วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง การบันทึก
บัญชี มีดังนี้  
 1) การบันทึกต้นทุนการจัดหา   จะเปิดบัญชีแยกตามปัจจัยการผลิต ซึ่ง
ประกอบด้วย วัตถุดิบ แรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิต  บัญชีเหล่านี้จะสะสมต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
ตั้งแต่การได้มาของปัจจัยการผลิต  จนกระทั่งโอนออกจากบัญชีเข้าสู่กระบวนการผลิต การ
บันทึกต้นทุนการจัดหา จะบันทึกตามแหล่งที่มาของปัจจัยการผลิต บันทึกบัญชีได้ดังนี้ 
 

 

 

 

 

  

  

 ค่าใช้จ่ายการผลิต :  เนื่องจากค่าใช้จ่ายการผลิต ประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายการ
ผลิตย่อยหลายรายการ เช่น วัตถุดิบทางอ้อม ค่าแรงงานทางอ้อม  ค่าน้ า ค่าไฟโรงงาน ค่าเสื่อม
ราคาเครื่องจักร ค่าเบี้ยประกันภัยโรงงาน  เป็นต้น   
 ดังนั้น การลงรายการ เหล่านี้จึง เดบิตเข้าบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิตโดยตรง โดยเรียกชื่อ
บัญชีนี้ว่า บัญชีคุมยอดค่าใช้จ่ายการผลิต แล้วเครดิตตามที่มาของรายการนั้น เช่น รายการนั้น
เกิดจากการจ่ายเงินสด การค้างช าระ  หรือการปรับปรุงรายการ แต่ละรายการสามารถลงบันทึก
บัญชีได้ดังนี้ 

ก)  รายการจ่ายเงินสด  เช่น  จ่ายค่าเช่าโรงงานเป็นเงินสด 

 

 

 

  

 ข) รายการค้างช าระ เช่น  ค่าน้ าค่าไฟที่กิจการยังไม่ได้จ่าย 

 

 

 

 

 

        วัตถุดิบ  :     เดบิต วัตถุดิบ     xxx  

       เครดิต เจ้าหนี้ หรือ เงนิสด    xxx

  

        ค่าแรงงาน :    เดบิต ค่าแรงงาน     xxx 

       เครดิต ค่าแรงงานค้างจ่าย หรือ เงินสด   xxx 

 

            เดบิต คุมยอดค่าใช้จ่ายการผลิต    xxx 

         เครดิต เงินสด      xxx 

 

    เดบิต คุมยอดค่าใช้จ่ายการผลิต    xxx 

            เครดิต  ค่าน้ าค่าไฟค้างจ่าย     xxx 
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ค)  รายการปรับปรุง  เช่น  ปรับปรุงรายการเกี่ยวกับค่าเบี้ยประกันภัยจ่าย
ล่วงหน้า  และคิดค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรประจ างวด 

 

 

 

 

 

 

ง)  รายการวัตถุดิบทางอ้อมและค่าแรงงานทางอ้อมที่เกิดขึ้นในการผลิต จะถือ
เป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายการผลิต   
 

 

 

 

  ถ้ากิจการไม่ทราบแหล่งที่มาของรายการนั้นโดยแน่ชัด อาจจะลงรายการ
รวมกันเป็นค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดก็ได้ โดย เดบิตบัญชีคุมยอดค่าใช้จ่ายการผลิต  และเครดิตบัญชี
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Sundries  Accounts) ก็ได้ 

ส าหรับรายละเอียดทางด้านเดบิต เช่น ค่าเช่า  ค่าน้ าค่าไฟ  ค่าเบี้ยประกันภัย 
ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร จะแยกแสดงเป็นบัญชีย่อย  ประกอบบัญชีคุมยอดค่าใช้จ่ายการผลิต 
ซึ่งจะกล่าวโดยละเอียดในบทที่ 5 เรื่อง การบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิต  
 2) การบันทึกต้นทุนปัจจัยการผลิตที่เบิกเข้าสู่กระบวนการผลิต การบันทึกบัญชี
กิจการจะเปิดบัญชีงานระหว่างท า (Work  in  Process  Account) งานระหว่างผลิต หรือสินค้า
ระหว่างผลิต (Goods  in  Process  Account) ต าราทางบัญชีต้นทุนบางเล่มเปิดบัญชีงาน
ระหว่างท าเพียงบัญชีเดียว  บางเล่มเปิดหลายบัญชี อาจมี 3 บัญชี คือ บัญชีงานระหว่างท า -
วัตถุดิบ  บัญชีงานระหว่างท า - ค่าแรง  และบัญชีงานระหว่างท า - ค่าใช้จ่ายการผลิต  เมื่อมี
การเบิกวัตถุดิบทางตรงเข้าสู่กระบวนการผลิต  และใช้แรงงานทางตรงในการผลิต  ก็จะบันทึก
บัญชี ด้านเดบิตเข้าบัญชีงานระหว่างท า  และด้านเครดิต ลดยอดบัญชีวัตถุดิบ และบัญชีค่าแรง   
ส่วนการบันทึกค่าใช้จ่ายการผลิตเข้าสู่กระบวนการผลิตนั้น จะขึ้นอยู่กับการเลือกระบบบัญชี
ต้นทุนดังได้กล่าวไว้ในตอนต้น นั่นคือ ถ้าหากกิจการใช้ระบบบัญชีต้นทุนจริงก็จะรวบรวม
ค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริงให้ครบถ้วนทุกประเภทเสียก่อน  แล้วจึงโอนยอดรวมของ
ค่าใช้จ่ายการผลิตเข้ากระบวนการผลิต แต่ถ้าหากกิจการเลือกระบบบัญชีต้นทุนปกติ จะ
สามารถค านวณค่าใช้จ่ายการผลิตเข้ากระบวนการผลิตได้ตั้งแต่ต้นของกระบวนการ โดยใช้

 เดบิต คุมยอดค่าใช้จ่ายการผลิต     xxx 

         เครดิต ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า    xxx 

  

เดบิต คุมยอดค่าใช้จ่ายการผลิต     xxx 

         เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม – เครื่องจักร    xxx 

 

เดบิต คุมยอดค่าใช้จ่ายการผลิต     xxx 

         เครดิต วัตถุดิบ (วัตถุดิบทางอ้อม)    xxx 

         ค่าแรงงาน (ค่าแรงงานทางอ้อม)    xxx 
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อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตที่ประมาณไว้ล่วงหน้า หรือเรียกว่า อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร เพื่อ
มาค านวณหาค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรแล้วน าไปบันทึกบัญชี  ซึ่งจะกล่าวถึงในบทที่ 5 ส าหรับ
เนื้อหาในบทนี้ จะใช้วิธีการบันทึกบัญชีเมื่อกิจการใช้ระบบต้นทุนจริง ซึ่งสรุปการบันทึกรายการ
ต้นทุนปัจจัยการผลิตแต่ละประเภทเข้าบัญชีงานระหว่างท า โดยแบ่งเป็นกรณีย่อย ได้ 2 กรณี 
คือ 1) เปิดบัญชีงานระหว่างท าเพียงบัญชีเดียว และ 2) เปิดบัญชีงานระหว่างท าเป็น 3 บัญชี 
ได้ดังนี้  

กรณีท่ี 1 : เปิดบัญชีงานระหว่างท าบัญชีเดยีว 

ก) เบิกวัตถุดิบทางตรงเขา้ในการผลิต 

 

 

 

 

ข) คิดคา่แรงทางตรงเข้าในการผลิต 

 

 

 

 

ค) โอนค่าใช้จา่ยการผลิตจริงเข้าในการผลิต 

 

 

 

  

  กรณีท่ี 2 : เปิดบัญชีงานระหว่างท าเป็น  3  บญัชี จะบันทึกบัญชีได้ดังนี ้
 

 

 

 

 

 

 

เดบิต  งานระหว่างท า       xxx 

เครดิต วัตถุดิบ        xxx 

เดบิต  งานระหว่างท า       xxx 

เครดิต คา่แรงงาน      xxx 

เดบิต  งานระหว่างท า       xxx 

เครดิต คมุยอดคา่ใช้จ่ายการผลิต     xxx 

เดบิต งานระหว่างท า – วัตถุดิบ      xxx 

         งานระหว่างท า – ค่าแรง      xxx 

         งานระหว่างท า – ค่าใช้จ่ายการผลิต    xxx 

         เครดิต  วัตถุดิบ        xxx 

          คา่แรงงาน       xxx 

          คมุยอดคา่ใช้จ่ายการผลิต      xxx 
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      3) การบันทึกต้นทนุสินค้าที่ผลิตเสร็จเมื่อน าเข้าเก็บในคลังสินค้า ต้นทุนสินคา้ที่
ผลิตเสร็จจะโอนเขา้บัญชีสินคา้ส าเร็จรูป ถ้ากจิการมีการผลิตสินคา้หลายประเภท บัญชีนี้จะเป็น
บัญชีคุมยอด โดยมีบัตรสินคา้เป็นบัญชีย่อย  การบันทึกรายการสามารถบันทกึได้ดังนี ้
    กรณีท่ี 1 : เปิดบัญชีงานระหว่างท าบัญชีเดียว 

 

 

 

  กรณีท่ี 2 : เปิดบัญชีงานระหว่างท าเป็น  3  บัญชี 

 

 

 

 

 

  ถ้ากิจการผลิตสินค้าเพียงชนิดเดียวและสามารถทราบว่าปริมาณสินค้าที่ผลิต
เสร็จเป็นเท่าใดก็สามารถที่จะหาต้นทุนต่อหน่วย (Product Cost per Unit) ของสินค้าส าเร็จรูป
ได้  โดยการน าเอาต้นทุนสินค้าส าเร็จรูป หรือต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ หารด้วยปริมาณสินค้าที่
ผลิตเสร็จในงวดนั้นๆ ซึ่งสามารถค านวณได้ดังนี้  
 

 

  

  4)  การบันทึกต้นทุนของสินค้าที่ขายได้ ต้นทุนขายของสินค้าสามารถค านวณ
ได้โดยใช้ปริมาณสินค้าที่ขายได้ คูณด้วยต้นทุนสินค้าต่อหน่วย ซึ่งค านวณได้จากขั้นตอนที่แล้ว 
แล้วจึงลงบันทึกบัญชีคู่ ประกอบการขายสินค้า ดังนี้ 
  

 

   
 

 

 

 

 

 

เดบิต สินค้าส าเร็จรูป       xxx 

  เครดิต งานระหว่างท า       xxx 

 

เดบิต สินค้าส าเร็จรูป       xxx 

  เครดิต งานระหว่างท า – วัตถุดิบ     xxx 

   งานระหว่างท า – ค่าแรง     xxx 

   งานระหว่างท า – ค่าใช้จ่ายการผลิต    xxx 

 

ต้นทุนสินค้าต่อหน่วย  =      ต้นทนุสินค้าที่ผลิตเสร็จ (บาท) 
         จ านวนสินค้าที่ผลิตเสร็จ (หน่วย) 

ต้นทุนขาย (บาท) = ปริมาณการขาย x ต้นทุนสินค้าตอ่หน่วย 



   การบัญชีต้นทุน 1 2- 20 

การบันทึกบัญชีต้นทนุขาย และยอดขาย บันทกึได้ดงันี้  
 

 

 

 

 

 

  

เมื่อถึงตอนสิ้นงวด กิจการก็จะปิดบัญชีต้นทุนขายไปบัญชีก าไรขาดทุน (Profit  and  

Loss  Account)    หรือบัญชีสรุปผลรายได้และค่าใช้จ่าย  (Income  Summary  Account) ตาม
หลักการปิดบัญชี เพื่อวัดผลการด าเนินงานของงวดบัญชีนั้นๆ  พร้อมทั้งจัดท างบต้นทุนการ
ผลิต เพื่อแสดงให้เห็นว่าต้นทุนการผลิตประกอบไปด้วยรายการอะไรบ้าง จ านวนเท่ากับเท่าใด 
และใช้เป็นส่วนประกอบของต้นทุนขาย ที่แสดงในงบก าไรขาดทุนประจ างวด เพื่อหาผลก าไร
หรือขาดทุนของกิจการ 
 

การใช้บญัชีคมุยอดและบญัชีย่อย 

 การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนที่กล่าวมา จะพบว่าการเปิดบัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะ 
ครอบคลุมกับต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของทั้งโรงงาน  เนื่องจากกิจการแต่ละ
แห่งมีโครงสร้างการจัดองค์กรและกรรมวิธีการผลิตที่ไม่เหมือนกัน ถึงแม้ว่าจะผลิตสินค้าชนิด
เดียวกันก็ตาม การเปิดบัญชีที่เกี่ยวข้องจึงแตกต่างกันไปในแต่ละกิจการ ถ้ากิจการผลิตสินค้า
หลายชนิด และมีแผนกผลิตหลายแผนก  ก็ต้องมีบัญชีต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นจ านวนมาก ดังนั้น เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุม จึงต้องมีการน าระบบบัญชีคุมยอดและบัญชี
ย่อย  (Control  and  Subsidiary  Accounts) มาประยุกต์ใช้  หลักการใช้จะมีลักษณะเดียวกัน
กับบัญชีคุมยอดลูกหนี้ และบัญชีลูกหนี้ย่อย และบัญชีคุมยอดเจ้าหนี้ และบัญชีย่อยเจ้าหนี้ เช่น  
ถ้ากิจการซื้อวัตถุดิบ A 50,000  บาท  และวัตถุดิบ B 40,000  บาท เป็นเงินเชื่อ กิจการก็จะ
เปิดบัญชีคุมยอดวัตถุดิบ เพื่อบันทึกยอดรวมของการซื้อวัตถุดิบ  A และวัตถุดิบ B ในสมุด
รายวันทั่วไป แล้วจึงผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท ดังนี้ 
 

 

 

 

 

เดบิต  ต้นทุนขาย  (ปริมาณการขาย x ราคาทนุต่อหน่วย)  xxx 

          เครดิต  สนิคา้ส าเร็จรูป        xxx 

 

เดบิต  ลูกหนี้         xxx 

  เครดิต ขาย (ปริมาณการขาย x ราคาขายตอ่หน่วย)   xxx 
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 จะเห็นได้ว่า จากการลงบัญชีข้างต้น ถ้าไม่มีการอธิบายก็ไม่ทราบว่ากิจการซื้อวัตถุดิบ
อะไรบ้าง  เป็นจ านวนเงินเท่าใด  อีกทั้ง การรับและการเบิกจ่ายวัตถุดิบย่อมมีหลายครั้ง ท าให้
ยากต่อการตรวจสอบว่ายอดคงเหลือของวัตถุดิบแต่ละชนิดมีจ านวนเท่าไร ดังนั้น จึงต้องมีการ
บันทึกบัญชีย่อยวัตถุดิบ เพื่อเป็นรายละเอียดประกอบบัญชีคุมยอดเสมอ โดยใช้เอกสารทาง
การเงิน เช่น  ใบก ากับสินค้า หรือใบเสร็จรับเงินของเจ้าหนี้เป็นหลักฐานในการลงบัญชี  ส่วน
ของบัญชีย่อย อาจอยู่ในรูปของบัญชีตัวที หรือบัตรวัตถุดิบก็ได้ (ปรับปรุงจากดวงมณี  
โกมารทัต, 2559 : 86) ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อผ่านรายการบัญชีคุมยอดวัตถุดิบจากสมุดรายวันทั่วไป ไปยังบัญชีแยกประเภท
พร้อมทั้งลงบัญชีย่อยโดยครบถ้วน  ในบัญชีคุมยอดวัตถุดิบจะต้องมียอดคงเหลือเท่ากับยอด
คงเหลือในบัญชีย่อยวัตถุดิบ A และวัตถุดิบ B รวมกัน  ซึ่งเป็นการพิสูจน์ความถูกต้องของการ
บันทึกบัญชีย่อยนั้นได้ด้วย 

 การน าเอาระบบบัญชีคุมยอดและบัญชีย่อยมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจอุตสาหกรรม มี
ประโยชน์ในการลงบันทึกบัญชี เนื่องจากบัญชีคุมยอดเป็นการสรุปให้เห็นภาพรวมของต้นทุน
การผลิตทุกประเภท ส่วนบัญชีย่อยจะเป็นการให้รายละเอียดแยกเป็นชนิดของวัตถุดิบ 

สมุดรายวันทั่วไป บัญชีแยกประเภททั่วไป 

เดบิต คุมยอดวัตถุดิบ  90,000 

        เครดิต เจ้าหนี้             90,000 

คุมยอดวัตถุดิบ 

   เจ้าหนี้      90,000 

บัญชีย่อยวัตถุดิบ 

บัญชีรูปตัวที (T Account) บัตรวัตถุดิบ 

วัตถุดิบ A 

50,000  

 

วัตถุดิบ  B 

รับ จ่าย คงเหลือ 

40,000   
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ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิต หรือบัญชีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่อยู่ภายใต้บัญชีคุมยอดบัญชี
เหล่านั้น 

 

การบนัทึกบญัชีสินค้าคงเหลือ 

 การบันทึกบัญชีส าหรับกิจการที่ท าการผลิตสินค้า จะสามารถแบ่งวิธีการบันทึกบัญชี
สินค้าคงเหลือได้ 2 วิธี ได้แก่ 1) วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบเมื่อสิ้นงวด (Periodic 

Inventory System) และ 2) วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง (Perpetual 

Inventory  System) (จันทนา สาขากร และศิลปะพร ศรีจั่นเพชร, 2556 : 6-10) ซึ่งแต่ละวิธีมี
หลักการบันทึกบัญชีแตกต่างกัน ดังนี้  
 

1. วิธีการบนัทึกบญัชีสินค้าคงเหลือแบบเมื่อส้ินงวด   
     หลักการบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบเมื่อสิ้นงวด 

(Periodic  Inventory  System) เป็นระบบที่บันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือเพียงครั้งเดียวในตอนสิ้น
งวด ภายหลังจากการตรวจนับสินค้าคงเหลือ และค านวณหามูลค่าสินค้าคงเหลือในตอนสิ้นงวด 
ท าให้บัญชีสินค้าคงเหลือมยีอดคงเหลือไม่มีการเคลื่อนไหวในระหว่างงวด แต่สินค้าคงเหลือจะมี
การเปลี่ยนแปลงในวันสิ้นงวด รายการที่เกี่ยวกับการค านวณต้นทุนสินค้า และตีราคาสินค้า
คงเหลือจะมีบัญชีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนจากการซื้อสินค้า ค่าขนส่งเข้า ส่งคืนและส่วนลดรับ  

แต่เนื่องจาก กิจการที่ท าการผลิตสินค้าจะมีกระบวนการเริ่มต้นตั้งแต่การซื้อวัตถุดิบ 
แล้วคนงานในแผนกผลิตท าการแปรสภาพวัตถุดิบนั้น ให้กลายเป็นสินค้าส าเร็จรูป หรืออาจใช้
เครื่องจักรในการแปรสภาพ จึงมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า ดังนั้น กิจการจึงมี
ต้นทุนที่เกิดจากการซื้อวัตถุดิบ  ค่าแรงทางตรง  และค่าใช้จ่ายการผลิต เช่น วัตถุดิบทางอ้อม 
ค่าแรงทางอ้อม ค่าน้ า  ค่าไฟ ค่าเช่าโรงงาน  เป็นต้น เป็นปัจจัยการผลิตหลักที่น าเข้าสู่
กระบวนการผลิต ดังนั้น การบันทึกบัญชีของกิจการที่ท าการผลิตสินค้า จึงประกอบด้วยการ
บันทึกบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ การบัญชีเกี่ยวกับค่าแรงงาน และการบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการ
ผลิต ซึ่งจะอธิบายการบันทึกบัญชีในล าดับถัดไป 

 

2. วิธีการบนัทึกบญัชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเน่ือง  
      หลักการบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง 

(Perpetual Inventory System) จะมีหลักการคือกิจการจะท าการตรวจนับสินค้าคงเหลือทุกครั้ง
ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ หรือวัตถุดิบคงเหลือ ดังนั้น กิจการจะเปิดบัญชี
สินค้าคงเหลือ ซึ่งได้แก่  วัตถุดิบ  งานระหว่างท า และสินค้าส าเร็จรูป เพื่อแสดงความ
เคลื่อนไหวของสินคา้คงเหลือทุกประเภทตลอดเวลา  การบันทึกบัญชีในลักษณะดังกล่าวจะเป็น
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ประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารในการควบคุมสินค้าคงเหลือ  และจัดท างบการเงินระหว่างงวด  กิจการ
ไม่ต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการตรวจนับสินค้าคงเหลือ เพราะกิจการสามารถเปิดดูบัญชี
ต่างๆ  ได้ตลอดเวลาที่ต้องการทราบยอดคงเหลือ แตอ่ย่างไรก็ตาม กิจการส่วนใหญ่ก็ยังคงจัด
ให้มีการตรวจนับสินค้าคงเหลือจริงเป็นครั้งคราว เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก
รายการสินค้าคงเหลือในสมุดบัญชี รวมทั้งการจัดท ารายงานสินค้าคงเหลือในตอนสิ้นงวด 

      นอกจากนี้ ระบบการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง ท าให้กิจการทราบ
ต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ ต้นทุนขาย และยอดคงเหลือของบัญชีประเภทต่างๆ ได้ตลอดเวลาที่
ต้องการ  ซึ่งตรงกันข้ามกับการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบเมื่อสิ้นงวด  โดยระบบการบันทึก
แบบเมื่อสิ้นงวดจะเปิดบัญชีแยกประเภทต่างๆ  ตามลักษณะของต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ 
แล้วโอนบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเข้าบัญชีต้นทุนการผลิตในตอนสิ้นงวด วิธีนี้ผู้บริหารจะยัง
ไม่ทราบต้นทุนของสินค้าที่ผลิตเสร็จและต้นทุนสินค้าขายในระหว่างงวด  ต้องรอให้มีการตรวจ
นับสินค้าคงเหลือในตอนสิ้นงวดเสียกอ่น ว่ามีจ านวนเท่าใด  เมื่อทราบมูลค่าของงานระหว่างท า
คงเหลือปลายงวด และสินค้าส าเร็จรูปคงเหลือปลายงวดแล้ว หลังจากนั้นก็จะโอนปิดบัญชีนี้ไป
บัญชีสรุปผลก าไรขาดทุน  (Income  Summary  Account) จึงจะทราบต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ 
และต้นทุนขายของงวดนั้น แล้วน าข้อมูลต้นทุนต่างๆ เหล่านี้ไปจัดท างบก าไรขาดทุน  และงบ
แสดงฐานะการเงิน   

 

การจดัท างบการเงินส าหรบัธรุกิจประเภทต่างๆ 

ธุรกิจแต่ละประเภทไม่ว่าจะเป็นธุรกิจผลิตสินค้า  ธุรกิจซื้อขายสินค้า  และธุรกิจ
ให้บริการ  ต้องมีการจัดท างบการเงินเพื่อเสนอต่อหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อน า
ข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจของแต่ละฝ่าย แต่เนื่องจากว่าธุรกิจแต่ละประเภทมีการ
ด าเนินงานที่แตกต่างกัน ท าให้รายการต้นทุนที่เกี่ยวข้องมีความแตกต่างกัน ดังนั้น ก่อนจะ
กล่าวถึงการจัดท างบการเงินของธุรกิจแต่ละประเภท ควรท าความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการ
ด าเนินงาน รายการต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเสียก่อน เพื่อให้ง่ายต่อการอธิบายถึง
รายการต่างที่อยู่ในงบการเงินแต่ละประเภท ซึ่งจะแยกไปตามประเภทของธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจ
ผลิตสินค้า ธุรกิจซื้อขายสินค้า และธุรกิจบริการ ดังนี้  
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1. ธรุกิจผลิตสินค้า  
     ธุรกิจผลิตสินค้า หรือ ธุรกิจอุตสาหกรรมเป็นธุรกิจที่ใช้แรงงาน เครื่องจักรอุปกรณ์  

และปัจจัยการผลิตหรือทรัพยากรต่าง ๆ ไปในการแปรสภาพวัตถุดิบให้กลายเป็นสินค้า
ส าเร็จรูป เช่น  ธุรกิจชุมชนแห่งหนึ่งต้องการผลิตกระเป๋าผ้าฝ้ายย้อมคราม ซึ่งมีการใช้ผ้าฝ้าย
เป็นวัตถุดิบหลักที่น ามาใช้ในการผลิตสินคา้ มีการจัดหาแรงงานประเภทต่างๆ  มีสถานที่ในการ
ผลิต  ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการเย็บผ้า  รวมถึงการจัดหาสาธารณูปโภคและปัจจัยการ
ผลิตอื่นๆ ที่น ามาใช้สนับสนุนการผลิต กระบวนการผลิตจะเริ่มตั้งแต่มีการเบิกปัจจัยการผลิตทั้ง  
3  ประเภท  ได้แก่  วัตถุดิบทางตรง  ค่าแรงทางตรง  และค่าใช้จ่ายการผลิตเข้างานระหว่างท า  
(Work  in  Process)  จนกระทั่งผลิตเสร็จเป็นสินค้าส าเร็จรูป  (Finished  Goods)  และจะน า
สินค้านี้ไปเก็บรักษาไว้ในคลังสินค้าเพื่อรอการขายให้กับลูกค้าต่อไป  ส่วนที่ผลิตไม่เสร็จจะ
ยังคงค้างอยู่ในกระบวนการผลิตในตอนสิ้นงวด ส าหรับสินค้าส าเร็จรูปที่ขายได้ จะหมายถึง 
ต้นทุนของสินค้าที่ขายได้ หรือเรียกว่า  ต้นทุนขายในระหว่างงวด  ส่วนที่ยังขายไม่ได้จะแสดง
เป็นสินค้าส าเร็จรูปคงเหลือ และจะยกยอดไปขายในงวดบัญชีหน้า  ดังแสดงความสัมพันธ์ของ
ส่วนประกอบต่างๆ ดังในภาพที่ 2.6  ซึ่งสรุปได้ว่าธุรกิจผลิตสินค้าจะมีสินค้าในตอนสิ้นงวดอยู่  
3 ลักษณะ ได้แก่  
 1. วัตถุดิบคงเหลือ (Materials  Inventory) หมายถึง  จ านวนวัตถุดิบทางตรง  วัตถุดิบ
ทางอ้อม  วัสดุโรงงานที่คงเหลืออยู่  ณ  วันสิ้นงวด 

 2.  งานระหว่างท าคงเหลือ (Work  in  Process  Inventory)  หมายถึง  ต้นทุนในการ
ผลิตสินค้าที่ยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์และคงค้างอยู่  ณ  วันสิ้นงวด  ดังนั้นต้นทุนงานระหว่างท า
คงเหลือจะเท่ากับผลรวมของวัตถุดิบ  ค่าแรงและค่าใช้จ่ายการผลิตส่วนที่ใส่เข้าไปในงานตั้งแต่
เริ่มผลิตจนถึงวันสิ้นงวด  งานระหว่างท าคงเหลืออยู่ปลายงวดจะยกไปผลิตต่อในงวดหน้า  จึง
แสดงเป็นงานระหว่างท าคงเหลือในต้นงวดถัดไป 

 3.  สินค้าส าเร็จรูปคงเหลือ  (Finished  Goods  Inventory)  หมายถึง  ต้นทุนของ
สินค้าที่ผลิตเสร็จแล้ว  และคงเหลืออยู่  ณ  วันสิ้นงวด 
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ภาพท่ี 2.6  การจ าแนกต้นทุนในธุรกจิผลิตสินคา้ 
          ที่มา: (ดวงมณี โกมารทัต, 2559 : 55) 
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2. ธรุกิจซ้ือขายสินค้า   
     ธุรกิจซื้อขายสินค้า เป็นธุรกิจที่ด าเนินการจัดหาสินค้าจากแหล่งต่างๆ  เพื่อน าไป

ขายให้กับลูกค้า โดยที่ธุรกิจไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพสินค้าแต่ประการใด ตัวอย่างเช่น  
ธุรกิจค้าปลีก  ธุรกิจค้าส่ง  และธุรกิจขายตรง  ดังนั้น สินค้าคงเหลือของธุรกิจซื้อขายสินค้า มี
เพียง 1ประเภทเท่านั้น คือ สินค้าส าเร็จรูปคงเหลือ ดังนั้น เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในธุรกิจซื้อขายสินค้า จะแสดงรายการต่างๆ ดังแสดงในภาพที่ 2.7  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.7  การจ าแนกต้นทุนของธุรกิจซือ้ขายสินค้า 
      ที่มา: (ดวงมณี โกมารทัต, 2559 : 58) 

 

 

 

 

ต้นทุน 

ตาม 

งวด 

เวลา 

หัก 

เก็บ 

เท่ากับ 

งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน 

ยอดขาย 

หัก 

ต้นทุนขาย 

(ค่าใช้จ่าย) 
ส่วนท่ีขายได้ 
(ตัดจ าหน่าย) 

สินค้าคงเหลอื ซื้อสินค้า 

ก าไรขั้นต้น 

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจาก 

การตัดจ าหน่าย 

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น 

ในงวดบัญชี 

เท่ากับ 

ก าไรสุทธิ 

ใช้ประโยชน์ 
(ตัดจ าหน่าย) สินทรัพย์ 
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3. ธรุกิจบริการ   
    ธุรกิจบริการ เป็นธุรกิจที่ให้บริการแก่ลูกค้าโดยไม่มีการส่งมอบสินค้า  ตัวอย่างเช่น 

ส านักงานบัญชี ธุรกิจจัดอบรม สัมมนา เป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจ จัดน าเที่ยว เอเจนซี่หาสถานที่
เรียนต่างประเทศ โรงแรม  โฮสเทล ธนาคาร ร้านเสริมสวย อู่ซ่อมรถ เป็นต้น เนื่องจากการ
ให้บริการไม่สามารถมองเห็นเหมือนกับตัวสินค้า เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ ท าให้คิดต้นทุนการ
ให้บริการได้ยากกว่าการคิดต้นทุนของสินค้าที่ผลิตได้ หรือต้นทุนสินค้าที่ซื้อมาเพื่อขาย  จึงถือ
ว่าต้นทุนการให้บริการทุกประเภทเป็นค่าใช้จ่ายทันทีที่ให้บริการเสร็จสิ้น   
    ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ธุรกิจบริการจะไม่มีสินค้าคงเหลือ แต่อย่างไรก็ตาม ธุรกิจเหล่านี้
ก็ต้องจัดเตรียมวัสดุต่างๆ  รวมทั้งจัดหาสินทรัพยไ์ว้ให้บริการแก่ลูกคา้  เช่น โฮสเทล ต้องมีการ
จัดหาเครื่องอ านวยความสะดวกให้กับแขกที่มาพัก  ส่วนร้านเสริมสวยต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้
และอุปกรณ์ในการเสริมสวย  เป็นต้น  ดังนั้นการจ าแนกต้นทุนของธุรกิจบริการสามารถแสดง
รายการได้ดังภาพที่ 2.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.8  การจ าแนกต้นทุนของธุรกิจบริการ 
         ที่มา: (ดวงมณี โกมารทัต, 2559 : 59) 

 

  

หัก 

ต้นทุน 

ตาม 

งวด 

เวลา 

งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน 

รายได้จากการให้บริการ 

ใช้ประโยชน์ 

(ตัดจ าหน่าย) 
สินทรัพย์ 

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจาก 

การตัดจ าหน่าย 

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น 

ในงวดบัญชี 

เท่ากับ 

ก าไรสุทธิ 
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การจดัท างบการเงินส าหรบัธรุกิจผลิตสินค้า 

 เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนของธุรกิจทั้งสามประเภท  (ดังแสดงในภาพที่ 2.6 - 2.8)  จะ
พบว่าธุรกิจผลิตสินค้าจะมีต้นทุนทีซ่ับซ้อนมากกว่าธุรกิจซื้อขายสินค้าและธุรกิจบริการ  หากจะ
แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตทั้งหมดไว้ในงบก าไรขาดทุนจะท าให้งบก าไรขาดทุน
ค่อนข้างยาว จึงแสดงต้นทุนการผลิตไว้ในงบต้นทุนการผลิต  (Cost of Goods Manufactured  

Statement)  เพื่อแสดงเป็นข้อมูลประกอบเพื่อค านวณหาต้นทุนขายก่อนจัดท างบก าไรขาดทุน  
วัตถุประสงค์ของการท างบต้นทุนการผลิตก็เพื่อแสดงรายการเกี่ยวกับต้นทุนของปัจจัยการผลิต
ต่างๆ ที่เบิกใช้ไปในกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด รวมทั้งแสดงงานระหว่างท า
คงเหลือทั้งต้นงวดและปลายงวด  ตลอดจนแสดงการค านวณต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จในระหว่าง
งวด  การค านวณต้นทุนการผลิตที่เกี่ยวข้อง สามารถอธิบายต้นทุนแต่ละลักษณะ ได้ดังนี้ 

ต้นทุนสินค้าส าเร็จรูป หรือตน้ทุนสนิค้าผลิตเสรจ็ สามารถค านวณได้ดังนี ้ 
 

 

 

 

 ต้นทุนการผลิตในระหว่างงวด สามารถค านวณได้ดังนี้  
 

  

 

 

วัตถุดิบทางตรงเบิกใช้ในระหว่างงวด สามารถค านวณได้ดงันี้ 
 

 

 

 

โดยที่ ซือ้วัตถุดิบ (สุทธิ) ในระหว่างงวด สามารถค านวณได้ดังนี ้
 

 

 

 

 

 

ต้นทุนสินค้าส าเร็จรูป  =  ต้นทุนการผลิต  +  ต้นทุนงานระหว่างท า  -  ต้นทนุงานระหว่างท า 
            ในระหว่างงวด            ต้นงวด                       ปลายงวด 

 

    ต้นทนุการผลิต      =  วัตถุดิบทางตรงเบิกใช้  +  ค่าแรงทางตรง  +   ค่าใช้จ่ายการผลิต 

    ในระหว่างงวด        ในระหว่างงวด          ในระหว่างงวด        ในระหว่างงวด 

 

วัตถุดิบทางตรงเบิกใช ้= วัตถุดิบต้นงวด + ซื้อวัตถุดิบ (สุทธิ) – วัตถุดิบปลายงวด   
                              ในระหว่างงวด 

ซื้อวัตถุดิบ (สุทธิ)  = ต้นทุนซื้อวัตถุดิบ+ค่าขนส่งเข้า+ คา่ใช้จ่ายในการจัดหาวัตถุดิบต่างๆ 

- ส่งคืนและส่วนลดรับ 
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และ ต้นทุนขายของธุรกิจผลิตสนิค้า ในงบก าไรขาดทุน จะค านวณได้ดังนี้  
 

 

 

 

   
เพื่อให้เข้าใจในการจัดท างบการเงินของธุรกิจประเภทต่างๆ ดังแสดงตัวอย่างการ

ค านวณในตัวอย่างที่ 2.1 

 

ตวัอย่าง 2.1  
ข้อมูลต่อไปนี้ได้มาจากงบทดลองก่อนการปรับปรุงของบริษัท ฟ้าไทย  จ ากัด  ซึ่งเป็น

บริษัทผลิตและจ าหน่ายสินค้าชนิดหนึ่ง  โดยบริษัทมียอดคงเหลือของบัญชีต่างๆ ของปี 25X1 

ดังนี้  
       จ านวนเงิน      

              (บาท) 
เงินสด 80,000 

ลูกหนี้   190,000 

ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 5,000 

วัตถุดิบทางตรง 1 มกราคม 25X1 37,000 

งานระหว่างท า 1 มกราคม 25X1 52,000 

สินค้าส าเร็จรูป 1 มกราคม 25X1 40,000 

ค่าเบี้ยประกันภัยโรงงานจ่ายล่วงหน้า 18,000 

โรงงาน 800,000 

ค่าเสื่อมราคาสะสม – โรงงาน 160,000 

อุปกรณ์ส านักงาน 100,000 

ค่าเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณ์ส านักงาน           40,000 
เจ้าหนีก้ารคา้           60,000 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   25,000 
ทุนหุ้นสามัญ 800,000 

ก าไรสะสม 1 มกราคม 25X1  37,000 

ยอดขาย 1,300,000 

ซื้อวัตถุดิบทางตรง   300,000 
ค่าขนส่งเขา้วัตถุดิบ     10,000 

ต้นทุนสินค้าขาย  =   ต้นทุนสินค้าส าเร็จรูป +  ต้นทุนสินคา้   -  ต้นทุนสินค้า 
 ส าหรับธุรกจิ               ที่ผลิตเสร็จ             ส าเร็จรูป      ส าเร็จรูป 

  ผลิตสินค้า   ในระหว่างงวด     ต้นงวด     ปลายงวด 
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ค่าแรงทางตรง 200,000 

วัสดุโรงงานใช้ไป  20,000 

ค่าแรงทางอ้อม 100,000 

ค่าน้ าค่าไฟในโรงงาน   50,000 
เงินเดือนพนกังานฝา่ยขาย 170,000 

เงินเดือนพนกังานฝา่ยบริหาร 150,000 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ   50,000 
รับคืนสินค้าและส่วนลดจา่ย   60,000 

  

ในวันที่  31  ธันวาคม  25X1 บริษัทได้ตรวจนบัและตีราคาสินคา้คงเหลือ ได้ดงันี้  
วัตถุดิบทางตรง  45,000  บาท งานระหว่างท า  66,000  บาท และสินคา้ส าเร็จรูป  5,000  
บาท  การปรับปรุงรายการต่างๆ  ในวันสิ้นงวดบัญชี มีดังนี ้
 1.  ตัดจ าหนา่ยคา่เบี้ยประกันภัยโรงงานจ่ายล่วงหน้า ปีละ  12,000  บาท 

 2.  โรงงานมีอายุใช้งาน  10  ปี  อุปกรณ์ส านกังานมอีายุใช้งาน  5  ปี 
 3.  กิจการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญในอัตรา  1%  จากยอดขายรวม 

  

จากขอ้มูลข้างต้น บริษทัสามารถจัดท างบการเงินที่เกี่ยวข้องได้ ดังนี้  
1. งบต้นทุนการผลิต  

2. งบก าไรขาดทนุ 

3. งบแสดงฐานะการเงิน 

 

จากขอ้มูลของบริษัท ฟ้าไทย จ ากดั สามารถจดัท างบการเงินทั้ง 3 งบ ได้ดังนี้ 
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บริษัท  ฟ้าไทย  จ ากัด 

งบต้นทุนการผลิต 

ประจ าปี สิ้นสุดวันที่  31  ธนัวาคม  25X1   
หน่วย : บาท 

วัตถุดิบทางตรงต้นงวด       37,000 
บวก  ซื้อวัตถุดิบ        300,000 

                  คา่ขนส่งเข้าวัตถุดิบ         10,000 310,000 

ต้นทุนวัตถุดิบทางตรงมีไว้ผลิต    347,000 

หัก   วัตถุดิบทางตรงปลายงวด      45,000 
ต้นทุนวัตถุดิบทางตรงเบกิใช้ระหว่างงวด     302,000 

ค่าแรงทางตรง         200,000 

ค่าใช้จ่ายการผลิต 

  วัสดุโรงงานใช้ไป      20,000 
  ค่าแรงทางอ้อม       10,000 
  ค่าน้ าค่าไฟ       50,000 
  ค่าเบี้ยประกันภัยโรงงาน      12,000 
  ค่าเสื่อมราคา-โรงงาน      80,000 262,000 

ต้นทุนการผลิตในระหว่างงวด      764,000 

บวก งานระหว่างท าต้นงวด        52,000 
          816,000 

หัก  งานระหว่างท าปลายงวด        66,000 
ต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ       750,000 
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บริษัท  ฟ้าไทย  จ ากัด 

งบก าไรขาดทนุ 

ประจ าปีสิ้นสุดเพยีงวันที่  31  ธันวาคม  25X1   
หน่วย : บาท 

ยอดขาย        1,300,000 

หัก รับคนืสินค้าและส่วนลดจา่ย         (60,000) 
        ยอดขายสทุธ ิ       1,240,000 

หัก ต้นทนุขาย  : 
  สินค้าส าเร็จรูปต้นงวด                40,000 
  บวก  ต้นทุนสนิคา้ที่ผลิตเสร็จในระหว่างงวด             750,000 

  ต้นทุนสินค้าส าเร็จรูปมีไวข้าย             790,000 
  หัก  สนิคา้ส าเร็จรูปปลายงวด     50,000   740,000 

ก าไรขัน้ต้น          500,000 

หัก คา่ใช้จ่ายในการด าเนนิงาน :- 
   ค่าใช้จ่ายในการขาย  :   

หนี้สงสยัจะสูญ      13,000 
   เงินเดือนพนกังานขาย    170,000      183,000 

  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  :   
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ส านักงาน    20,000 

   เงินเดือนพนกังานบริหาร   150,000 
   ค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ    50,000      220,000    403,000 

ก าไรกอ่นหกัภาษี           97,000 
หัก ภาษีเงินได้  (20%)           19,400 
ก าไรสุทธ ิ            77,600 
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บริษัท  ฟ้าไทย  จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน 

 ณ วันที่  31  ธนัวาคม  25X1 
หน่วย : บาท 

สินทรพัย ์

    สินทรพัยห์มุนเวียน     

เงินสด          80,000 
 ลูกหนี ้      190,000  

 หัก  ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ     18,000 172,000 

 สินค้าคงเหลอื 

  วัตถุดิบคงเหลือ      45,000 
  งานระหว่างท าคงเหลือ     66,000 
  สินค้าส าเร็จรูปคงเหลือ     50,000 161,000   

ค่าเบี้ยประกันภัยจา่ยล่วงหน้า        6,000   419,000 
   สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 

 โรงงาน      800,000 

 หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม – โรงงาน  240,000 560,000 

 อุปกรณ์ส านักงาน    100,000 

 หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณ์ส านกังาน   60,000   40,000   600,000 

 รวมสินทรัพย ์         1,019,000 

 

หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 

   หน้ีสินหมุนเวียน 

 เจ้าหนีก้ารคา้       60,000 

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย      25,000 

 ภาษีเงินไดค้้างจา่ย      29,100 

  รวมหนี้สินหมุนเวยีน         114,100 
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   ส่วนของผูถ้ือหุ้น 

 ทุนหุ้นสามัญ      800,000 

 ก าไรสะสม  (31  ธนัวาคม  25X1)   104,900 

 รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น          904,900 

 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น      1,019,000 

 

การจดัท างบการเงินส าหรบัธรุกิจซ้ือขายสินค้า 

 ธุรกิจซื้อขายสินค้า เป็นธุรกิจที่ซื้อสินค้าส าเร็จรูปมาและสามารถขายได้ทันที งบ
การเงินประจ างวด ได้แก่ งบก าไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงินเท่านั้น ส าหรับวิธีการ
จัดท างบการเงินของธุรกิจซื้อขายสินค้าจะปรากฏในต าราหลักการบัญชีขั้นต้นอยู่แล้ว  จึงไม่ขอ
กล่าวในที่นี้อีก  เมื่อสรุปความแตกต่างในการแสดงรายการในงบการเงินระหว่างธุรกิจผลิต
สินค้าและธุรกิจซื้อขายสินค้า จะพบว่าของคงเหลือที่จะน าไปแสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน
ของธุรกิจซื้อขายสินค้ามีเพียงรายการเดียว คือ  สินค้าคงเหลือ  ในขณะที่ธุรกิจผลิตสินค้าจะมี
ของคงเหลือ  3  รายการคือ  วัตถุดิบคงเหลือ  งานระหว่างท าคงเหลือ  และสินค้าส าเร็จรูป
คงเหลือ  ขอให้สังเกตศัพท์ที่ใช้เรียกตัวสินค้า  ถ้าเป็นสินค้าของธุรกิจการผลิตจะใช้ค าว่าสินค้า
ส าเร็จรูป  (Finished  Goods)  แต่ถ้าเป็นสินค้าของธุรกิจมาขายไป  จะใช้ค าว่าสินค้าหรือสินคา้
คงเหลือ  (Merchandise  Inventory)  นอกจากนี้ธุรกิจซื้อขายสินค้าไม่ต้องท างบต้นทุนการ
ผลิต  จึงสามารถแสดงการค านวณต้นทุนค่าซื้อสุทธิและต้นทุนขายไว้ในงบก าไรขาดทุนได้
โดยตรง  จะขอใช้ข้อมูลจากตัวอย่างที่แล้ว  สมมติว่า  บริษัท  ฟ้าไทย  จ ากัด  ได้เปลี่ยน
ลักษณะการด าเนินงานเป็นธุรกิจซื้อขายสินค้าโดยการดัดแปลงโรงงานเป็นอาคารส านักงาน  
และในปี  25X1  ได้ซื้อสินค้าจ านวน  750,000  บาทมาขาย  ผลจากการตรวจนับสินค้า
คงเหลือในตอนต้นงวดพบว่าสินค้าคงเหลือต้นงวดมีมูลค่า  40,000  บาท  และในวันที่  31  
ธันวาคม 25X1 กิจการมีเงินสดคงเหลือ  191,000  บาท  ส าหรับข้อมูลอื่นๆ  จะมีจ านวนเท่า
เดิมไม่เปลี่ยนแปลง  ดังนั้น เพื่อแสดงความแตกต่างของต้นทุนที่ประกอบเป็นสินค้า ที่น าเสนอ
ในงบก าไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินระหว่างธุรกิจการผลิต และธุรกิจซื้อขายสินค้าของ
บริษัท ฟ้าไทย จ ากัด  จะปรากฏดังภาพที่ 2.9   
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 ภาพท่ี 2.9  การแสดงต้นทุนที่ประกอบเป็นตัวสนิค้าในงบการเงนิประเภทต่างๆ 

             เปรียบเทียบระหว่างธุรกิจซื้อขายสนิค้าและธุรกิจการผลิต 

               ที่มา: (ดวงมณี โกมารทัต, 2559 : 66) 

 

 

 

กิจการซื้อขายสินค้า กิจการผลิตสินค้า 

วัตถุดิบต้นงวด 

บวก  ซือ้ 

ต้นทุนวัตถุดิบมีไว้ผลิต 

หัก  วัตถุดิบปลายงวด 

ต้นทุนวัตถุดิบใช้ไป 

งานระหว่างท าต้นงวด 

บวก  ต้นทุนการผลิตในระหว่างงวด 

 ต้นทุนวัตถุดิบใช้ไป 

 ค่าแรงทางตรง 

 ค่าใช้จ่ายการผลิต (แสดงรายละเอียด 

 หรือเป็นงบย่อยประกอบ) 
ต้นทุนการผลิตท้ังหมด 

หัก  งานระหว่างท าปลายงวด 

ต้นทุนสินค้าส าเร็จรูป 

สินค้าส าเร็จรูปต้นงวด 

บวก  ต้นทุนสินค้าส าเร็จรูป 

ต้นทุนสินค้าส าเร็จรูปมีไว้ขาย 

หัก  สินค้าส าเร็จรูปปลายงวด 

ต้นทุนขาย 

สินทรัพย์หมุนเวียน 

สินค้าคงเหลอื :- 
 วัตถุดิบ 

 งานระหว่างท า 
 สินค้าส าเร็จรูป 

สินค้าต้นงวด 

บวก  ซือ้ 

ต้นทุนสินค้ามีไว้ขาย 

หัก  สินค้าปลายงวด 

ต้นทุนขาย 

สินทรัพย์หมุนเวียน 

สินค้าคงแหลือ 

แส
ดง

ใน
งบ
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บริษัท  ฟ้าไทย  จ ากัด 

งบก าไรขาดทนุ 

ประจ าปีสิ้นสุดเพยีงวันที่  31  ธันวาคม  25X1   
หน่วย : บาท 

ยอดขาย        1,300,000 

หัก  รับคืนสินคา้และส่วนลดจ่าย       (160,000) 
         ยอดขายสุทธ ิ       1,240,000 

หัก ต้นทนุขาย  :- 
  สินค้าคงเหลอืต้นงวด       40,000 
  บวก ซื้อสินค้า      750,000 

  ต้นทุนสินค้ามีไว้ขาย     790,000 

  หัก สนิค้าคงเหลอืปลายงวด      50,000  740,000 

ก าไรขัน้ต้น           500,000 
หัก คา่ใช้จ่ายในการด าเนนิงาน  

  ค่าใช้จ่ายในการขาย   

หนี้สงสยัจะสูญ        13,000 
        เงินเดือนพนกังานขาย      170,000      183,000 

  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร    
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ส านักงาน      20,000 

   เงินเดือนพนกังานบริหาร    150,000 
   ค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ      50,000       220,000   403,000 

ก าไรกอ่นหกัภาษี            97,000 
หัก ภาษีเงินได้  (20%)            19,400 
ก าไรสุทธ ิ             77,600 
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บริษัท  ฟ้าไทย  จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ประจ าปีสิ้นสุดเพยีงวันที่  31  ธันวาคม  25X1 
หน่วย : บาท 

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มุนเวียน     

เงินสด          191,000 
 ลูกหนี ้          190,000  

 หัก  ค่าเผือ่หนี้สงสัยจะสูญ         18,000       172,000 
 สินค้าคงเหลอื           50,000  

ค่าเบี้ยประกันอาคารส านักงานจ่ายล่วงหน้า        6,000 419,000 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 

 อาคารส านกังาน        800,000 
 หัก  ค่าเสือ่มราคาสะสม – อาคารส านักงาน  240,000        560,000 
 อุปกรณ์ส านักงาน        100,000 
 หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์ส านักงาน     60,000          40,000 600,000 

 รวมสินทรัพย ์               1,019,000 

หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 

หน้ีสินหมุนเวียน 

 เจ้าหนีก้ารคา้          60,000 
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย         25,000 
 ภาษีเงินไดค้้างจา่ย         29,100 
  รวมหนี้สินหมุนเวยีน        114,100 
ส่วนของผูถ้ือหุ้น 

 ทุนหุ้นสามัญ        800,000 
 ก าไรสะสม  31  ธันวาคม  25X1      104,900 
 รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น          904,900 

 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น      1,019,000 
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การจดัท างบการเงินส าหรบัธรุกิจบริการ 

 งบการเงินของธุรกิจบริการ จะประกอบด้วย งบก าไรขาดทุน  และงบแสดงฐานะ
การเงิน เท่านั้น  แม้ว่าธุรกิจบริการจะมีวัสดุต่างๆ  ไว้ให้บริการลูกค้า  แต่รายการนี้ไม่ใช่สินค้า
ที่มีไว้เพื่อขาย นอกจากนี้บริการที่เสนอขายเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน  ไม่
เหมือนตัวสินค้า  จึงไม่นิยมค านวณต้นทุนการให้บริการ  แสดงไว้ในงบก าไรขาดทุนที่เสนอต่อ
หน่วยงานภายนอก  ดังแสดงในงบก าไรขาดทุนของส านักงานรชตการบัญชี  จะเห็นได้ว่า
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการให้บริการส าหรับงวดนั้นจะน าไปหักจากรายได้
ค่าบริการในงวดเดียวกันเพื่อค านวณก าไรสุทธิ  และการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงบแสดงฐานะ
การเงินบางส่วนของส านักงานรชตการบัญชี ซึ่งมีวัสดุส านักงานคงเหลือเป็นสินทรัพย์
หมุนเวียนและอุปกรณ์ส านักงานเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

ส านักงานรชตการบัญช ี

งบก าไรขาดทนุ 

ประจ าปีสิ้นสุดเพยีงวันที่  31  ธันวาคม  25X1 
หน่วย : บาท 

รายไดค้่าบริการ        1,100,000 

หัก ต้นทนุและค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน  
  วัสดุส านกังานใชไ้ป          30,000 
  วัสดุอื่นๆ  ใช้ไป           10,000 
  เงินเดือนพนกังานบัญชี         360,000 
  เงินเดือนผู้จัดการส านกังาน        240,000 
  เงินเดือนพนกังานอื่นๆ         120,000 
  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อลกูค้า          25,000 
  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค          30,000 
  ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ส านกังาน        120,000 
  ค่าเบี้ยประกันภัยส านักงาน         60,000 
   รวมต้นทุนและค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน  1,010,000 

  ก าไรกอ่นหกัภาษี              90,000 
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ส านักงานรชตการบัญช ี

งบแสดงฐานะการเงิน  (บางส่วน) 
วันที่  31  ธนัวาคม  25X1 

           หน่วย : บาท 

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มุนเวียน 

 เงินสด           xxx 
 ลูกหนี ้           xxx 
 วัสดุส านกังาน     10,000 

  รวมสินทรัพยห์มนุเวียน           xxx 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 

 อุปกรณ์ส านักงาน    150,000 

 ค่าเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณ์ส านักงาน    30,000  

รวมสินทรัพยไ์มห่มุนเวียน    120,000 

  รวมสินทรัพย ์               xxx 
 

 จากข้อมูลที่น าเสนอในงบก าไรขาดทุนจะเป็นการแสดงผลก าไรขาดทุนประจ างวดแก่
ผู้ใช้ข้อมูลภายนอก  แต่ข้อมูลนี้ไม่เพียงพอส าหรับผู้บริหารที่จะน าไปใช้ตัดสินใจ ในประเด็น
ปัญหาต่างๆ  ที่เกิดขึ้นภายในธุรกิจ  ในกรณีที่กิจการแห่งนั้นสามารถรวบรวมต้นทุนการ
ให้บริการแยกตามชิ้นงานหรือตามค าสั่งของลูกค้า  เช่น  การให้บริการด้านการบัญชีแก่ลูกค้า
แต่ละรายของส านักงานบัญชี  หรือการให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย หรือการให้บริการ
ซ่อมรถยนต์แก่ลูกค้าแต่ละรายของอู่ซ่อมรถยนต์  กิจการอาจจะประยุกต์ใช้ระบบบัญชีต้นทุน
งานสั่งท า ซึ่งจะกล่าวในบทที่  5  เพื่อรวบรวมต้นทุนในการให้บริการลูกค้าแต่ละราย  แล้ว
ค านวณยอดรวมต้นทุนการให้บริการที่เกิดขึ้นประจ างวดแสดงไว้ในงบนี้ก็ได้  การประมวลผล
ข้อมูลดังกล่าวจะท าให้ผู้บริหารทราบจ านวนต้นทุนรวมไปถึงก าไรขั้นต้นในการให้บริการแก่
ลูกค้า  แล้วจึงน ารายการค่าใช้จ่ายด าเนินงานอื่นๆ  มาหักจากออกจากรายการก าไรขั้นต้นใน
การให้บริการ  เพื่อค านวณหาก าไรสุทธิในภายหลัง 
 สมมติว่าตามตัวอย่างของส านักงานรชตการบัญชี  สมุห์บัญชีได้จ าแนกต้นทุนต่างๆ  
เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้  เงินเดือนพนักงานบัญชีและค่าใช้จ่ายในการติดต่อลูกค้า
เป็นต้นทุนระหว่างงวด  และ  80%  ของเงินเดือนของผู้จัดการส านักงานเป็นการให้บริการ
ลูกค้าโดยตรง  ส่วนรายการอื่นๆ  ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  ดังนั้นงบก าไรขาดทุนที่แยก
ต้นทุนให้บริการออกมาต่างหากจะน าเสนอในรูปของงบก าไรขาดทุน ซึ่งงบก าไรขาดทุนนี้ถือ
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เป็นรายงานภายในส าหรับผู้บริหาร  ในกรณีที่ต้องการแสดงรายละเอียดย่อยของต้นทุนในการ
ให้บริการแก่ลูกค้าแต่ละราย  ก็จะมีงบย่อยประกอบรายการต้นทุนในการให้บริการอีกชั้นหนึ่ง 

ส านักงานรชตการบัญช ี

งบก าไรขาดทนุ 

ประจ าปีสิ้นสุดเพยีงวันที่  31  ธันวาคม  25X1 
หน่วย : บาท 

รายไดค้่าบริการ       1,100,000 

ต้นทุนในการให้บริการ : 
  วัสดุส านกังานใชไ้ป  (80%)    24,000 
  เงินเดือนพนกังานบัญชี   360,000 

  เงินเดือนผู้จัดการส านกังาน (80%) 192,000 

  ค่าใช้จ่ายติดต่อลกูค้า     25,000 
   รวมต้นทุนในการให้บริการ      601,000 

ก าไรขัน้ต้นในการให้บริการ        499,000 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน : 

  วัสดุส านกังานใชไ้ป               6,000 
  วัสดุอื่นๆ  ใช้ไป      10,000 
  เงินเดือนผู้จัดการส านกังาน    48,000 
  เงินเดือนพนกังานอื่นๆ   120,000 

  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค    30,000 
  ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ส านกังาน    15,000 
  ค่าเช่าส านักงาน    120,000 

  ค่าเบี้ยประกันภัยส านักงาน    60,000 
   รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน      409,000 

ก าไรจากการด าเนินงาน           90,000 
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บทสรปุ 

 ในการแสดงผลการด าเนินงานของกิจการต่อบุคคลภายนอก  นิยมจัดท าในรูปของงบ
การเงินอันได้แก่งบก าไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน  เนื่องจากธุรกิจโดยทั่วไปมีลักษณะ
การด าเนินงานที่แตกต่างกันเป็น  3  ประเภทคือ  ธุรกิจผลิตสินค้า  ธุรกิจซื้อขายสินค้า  และ
ธุรกิจบริการ  กระบวนการด าเนินงานที่แตกต่างกันเช่นนี้  ท าให้เกิดวงจรต้นทุนส าหรับธุรกิจ
นั้นๆ  โดยเฉพาะ  ผู้จัดท างบการเงินควรจะทราบวงจรต้นทุนเพื่อจะได้จ าแนกต้นทุนให้ถูกต้อง
ก่อนจัดท างบการเงิน  และการจ าแนกต้นทุนจะพิจารณาตามงวดบัญชีโดยแบ่งได้เป็น  2  
ประเภทคือ  ต้นทุนที่ให้ประโยชน์ในอนาคต  และต้นทุนตามงวดเวลา  ส าหรับการจัดท างบ
การเงินนั้นจะแตกต่างกันไปตามประเภทของธุรกิจ  กล่าวคือ  งบการเงินของธุรกิจผลิตสินค้า
จะประกอบด้วย  งบต้นทุนการผลิต  งบก าไรขาดทุน  และงบแสดงฐานะการเงิน  ในขณะที่งบ
การเงินของธุรกิจซื้อขายสินค้าและธุรกิจบริการ  จะประกอบด้วย  งบก าไรขาดทุนและงบแสดง
ฐานะการเงิน  เนื่องจากธุรกิจผลิตสินค้าและธุรกิจซื้อขายสินค้าต้องจัดเตรียมสินค้าไว้ขาย  จึง
ต้องแสดงการค านวณต้นทุนสินค้าขายประจ างวดไว้ในงบก าไรขาดทุน  รวมทั้งตีราคาสินค้า
คงเหลือปลายงวดไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน  ตรงกันข้ามกับธุรกิจบริการซึ่งไม่มีสินค้าคงเหลือ  
ต้นทุนในการให้บริการทั้งหมดจะถือเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องน าไปหักจากรายได้ค่าบริการในงวด
เดียวกัน  เมื่อผู้ใช้งบการเงินมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องของวงจรต้นทุนและการจ าแนก
ต้นทุนที่เกี่ยวข้อง  ก็จะสามารถจัดท างบการเงินได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะการ
ด าเนินงานของกิจการ 
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แบบฝึกหดัท้ายบท 

ข้อ  1. รายการข้างล่างตอ่ไปนีค้วรจะปรากฏอยู่ในงบการเงินใดใน  3  งบ ดังตอ่ไปนี ้
 a. งบแสดงฐานะการเงิน   b.  งบก าไรขาดทุน c.  งบต้นทุนการผลิต 

 1.  วัตถุดิบใช้ไป 

 2.  สินค้าส าเร็จรูปต้นงวด 

 3.  ค่าขายสินค้า 

 4.  ค่าเช่าอาคารฝ่ายบริหาร 

 5.  เบี้ยประกันภัยโรงงาน 

 6.  ดอกเบี้ยเงนิเบิกเกินบัญชี 

 7.  ค่าไฟฟ้าส าหรับโรงงานผลิต 

 8.  เงินมัดจ าล่วงหน้าในการซื้อเครื่องจกัร 

 9.  ค่าเสื่อมราคาเครือ่งมอืเครื่องใช้ในโรงงาน 

 10.  เงินเดือนผู้จดัการฝ่ายบุคลากร 

 11.  ค่าแรงค้างจ่ายพนักงานแผนกซ่อมบ ารุง 

 12.  ค่าล่วงเวลาพนกังานบัญชี 

 

ข้อ 2. ต่อไปนี้เป็นยอดคงเหลือของบัญชีต่างๆ ประจ าเดือนกรกฎาคม 2559 ดังนี้  
                สินค้าคงเหลือ (บาท) 
                 1 ก.ค. 59            31 ก.ค.59 

วัตถุดิบทางตรง      50,000    80,000 

งานระหว่างท า    100,000  150,000 

สินค้าส าเร็จรูป    200,000  100,000 

ขายสนิค้า              3,000,000 

วัตถุดิบทางอ้อม        75,000 

ค่าแรงงานทางตรง      570,000 

ค่าแรงงานทางออ้ม       48,000 

ค่าเช่าโรงงาน        33,000   

ค่าเบี้ยประกันภัยโรงงาน       20,000 

ค่าเสื่อมราคา – เครื่องจกัร      59,000 

ซื้อวัตถุดิบทางตรง (สุทธิ)     350,000 
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ให้ท า  
1. ค านวณหาต้นทนุวัตถุดิบใช้ไปในกระบวนการผลิต 

2. ค านวณหาต้นทนุสินค้าที่ผลิตเสร็จ 

3. ค านวณหาต้นทนุขาย 

 

ข้อ 3. บริษัท อุดรการค้า จ ากดั มขี้อมูลต้นทุนและค่าใช้จ่ายการผลิตประจ าปี 25x1 ดังนี ้
วัตถุดิบคงเหลือต้นงวด    120,000 
ซื้อวัตถุดิบ     230,000 
วัตถุดิบคงเหลือปลายงวด   100,000 
วัตถุดิบทางอ้อม       80,000 
ค่าแรงงานทางตรง    300,000 
ค่าแรงงานทางออ้ม      75,000 
ค่าขนส่งเขา้       50,000 

ส่งคืนวัตถุดิบ       18,000 

ส่วนลดรับ       12,000 

ค่าเช่าโรงงาน     100,000 
ค่าเสื่อมราคา - เครื่องจกัร     70,000 
ค่าสาธารณูปโภคโรงงาน     60,000 
งานระหว่างท าต้นงวด    250,000 
งานระหว่างท าปลายงวด    320,000 

 

ให้ท า งบต้นทุนการผลิต ส าหรับปี สิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

 

ข้อ 4. บริษัท เจริญการคา้ จ ากดั เป็นบริษัทที่ท าการผลิตสนิค้า โดยมีขอ้มูลเกีย่วกับการผลิต 
การขายและ ค่าใช้จา่ยต่างๆ ดงันี ้
        หน่วย: บาท 

ยอดขาย            2,300,000 

วัตถุดิบคงเหลือต้นงวด    150,000 
ซื้อวัตถุดิบ     300,000 
วัตถุดิบคงเหลือปลายงวด   100,000 
วัตถุดิบทางอ้อม      60,000 

ค่าแรงงานทางตรง    375,000 
ค่าแรงงานทางออ้ม      50,000 
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ส่งคืนวัตถุดิบ       30,000 

รับคืนสินค้า       22,000 

ส่วนลดจ่าย       28,000 

ส่วนลดรับ       45,000 

เงินเดือนผู้จัดการโรงงาน   125,000 
เงินเดือนผู้บริหาร    250,000 
เงินเดือนพนกังานขาย    125,000 
ค่าขนส่งออก       75,000   

ค่าขนส่งเขา้       50,000 

ค่าเช่าโรงงาน     100,000 
ค่าเช่าส านักงานใหญ ่     40,000 

ค่าเสื่อมราคา-เครื่องจักร    140,000 
ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ส านกังาน     50,000 
ค่าสาธารณูปโภคโรงงาน     75,000 
ค่าสาธารณูปโภคส านกังาน     37,500 
ค่าโฆษณา     150,000 
สินค้าส าเร็จรูปคงเหลือต้นงวด   375,000 
สินค้าส าเร็จรูปคงเหลือปลายงวด   400,000 
งานระหว่างท าต้นงวด    175,000 
งานระหว่างท าปลายงวด    150,000 

 

ให้ท า 

1. งบต้นทุนการผลิต ส าหรับงวด 1 ปี สิ้นสดุวันที ่31 ธันวาคม 25x1  

2. งบก าไรขาดทนุ ส าหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 25x1  
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ข้อ 5. บริษัท กัญญาการผลิต จ ากดั เปน็ผู้ผลิตและจ าหน่ายสินคา้ชนิดหนึ่ง โดยมีขอ้มูล
เกี่ยวกับต้นทนุการผลิตที่เกิดขึน้ในเดอืนพฤษภาคม 25X1 ดังนี้  

1. ยอดคงเหลือตน้งวด 

วัตถุดิบ     40,000 บาท 

งานระหว่างท า    80,000 บาท 

สินค้าส าเร็จรูป   140,000 บาท 

2. ซื้อวัตถุดิบ (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) จ านวน 160,000 บาท เป็นเงนิเชื่อ 

3. เบิกวัตถุดิบไปใช้ในการผลิต แบ่งได้เป็น 

วัตถุดิบทางตรง   60,000 บาท 

วัตถุดิบทางอ้อม   20,000 บาท 

4. จ่ายเงินเดือนและค่าแรงงานพนกังานทั้งสิ้น 59,000 บาท โดยผ่านบัญชีธนาคาร 
5. เงินเดือนและค่าแรงงานที่จ่ายในระหว่างเดือน แบ่งได้เป็น 

ค่าแรงงานทางตรง    36,000 บาท 

ค่าแรงงานทางออ้ม     6,000 บาท 

เงินเดือนฝ่ายขาย     8,000 บาท 

เงินเดือนฝ่ายบริหาร      9,000 บาท 

6. ค่าใช้จ่ายการผลิต ที่เกิดขึ้นในระหวา่งเดือนประกอบด้วย 

ค่าเสื่อมราคา – เครื่องจกัร   4,000 บาท 

ค่าเช่าโรงงาน (จ่ายเงนิสด)   6,000 บาท 

ค่าน้ าค่าไฟโรงงาน (ค้างจา่ย)   2,000 บาท 

7. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เดือนพฤษภาคม ประกอบด้วย 

ค่าเสื่อมราคา – อุปกรณ์ส านักงาน 3,000 บาท 

ค่ารับรอง (จ่ายเงินสด)     1,600 บาท 

ค่านายหนา้ (จ่ายเงินสด)    2,400 บาท 

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (จ่ายเงินสด)    1,000 บาท 

8. ในระหว่างเดือน บริษัทผลิตสินค้าเสร็จทั้งสิ้น 80% ของงานที่ผลิตในระหว่างงวด  
9. ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อในราคาที่มีอัตราก าไรขั้นต้น 20% สินค้าที่ขายมีราคาทุน 

200,000 บาท 

10. รับช าระเงินจากลูกหนี้ 100,000 บาท  
 

ให้ท า บันทึกรายการในสมดุรายวันทั่วไป ตามระบบการสะสมต้นทุนทั้ง 2 วิธี ได้แก่  
1. แบบเมื่อสิ้นงวด (Periodic Cost Accumulation System) 

2. แบบต่อเนื่อง (Perpetual Cost Accumulation System) 
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ข้อ 6.  ต่อไปนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานประจ าเดอืนกรกฎาคม  25X4  ซึ่งเป็นเดือน
แรกที่เริ่มด าเนินการของบริษัท สยามการผลิต  จ ากัด  กิจการบันทึกตน้ทุนการผลิตโดยใช้
ระบบต้นทุนจริง 

 1.  ซื้อวัตถุดิบทางตรงและวัสดุสิน้เปลืองเป็นเงนิเชื่อ 300,000 บาท 

 2.  เบิกวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตโดยตรง   240,000 บาท 

 3.  เบิกวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใช้ในการผลิต    20,000  บาท 

 4.  คืนวัตถุดิบทางตรงเก็บเข้าคลัง    10,000  บาท 

 5.  ค่าแรงงานทางตรง  (คา้งจ่าย)   200,000 บาท 

 6.  ค่าแรงงานทางออ้ม  (ค้างจา่ย)    60,000  บาท 

 7.  ค่าเสื่อมราคาโรงงานและเครื่องจกัร    20,000  บาท 

 8.  ค่าใช้จ่ายการผลิตอื่นๆ  ที่เกิดขึ้นรวม (จ่ายเป็นเงินสด)46,000  บาท 

 9.  ต้นทุนของสินค้าที่ผลิตเสร็จ    520,000 บาท 

 10.  ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ    400,000 บาท 

 11.  ต้นทุนสินค้าทีข่าย     360,000 บาท 

 12.  รับคืนสินคา้ในราคาขาย  10,000  บาท  ซึ่งมีต้นทนุการผลิต 9,000 บาท 

 

ให้ท า ลงรายการในสมุดรายวันเพื่อบันทึกรายการต่างๆ  ที่เกดิขึ้นในเดือนกรกฎาคม  25X4 

ถ้ากิจการมีระบบการตามระบบการสะสมต้นทนุแบบต่อเนื่อง  
 

ข้อ  7.  ข้อมูลต่อไปนี้ได้มาจากการผลิตในเดอืนสิงหาคม  25X6  ของ บริษัท เจริญชัย  จ ากดั 

 1.  ซื้อวัตถุดิบทางตรงเป็นเงนิเชื่อ  60,000  บาท 

 2.  จ่ายคา่แรงพนักงานฝ่ายผลิต (ค่าแรงงานทางตรง) รวม 78,000 บาท เป็นเงินสด 

 3.  จ่ายเงินเดือนผูค้วบคุมโรงงาน 6,500 บาท เป็นเงินสด 

 4.  ค่าก าลังไฟค้างจา่ยเทา่กับ 2,000 บาท 

 5.  ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ในโรงงานเท่ากับ 5,000 บาท 

 6.  ข้อมูลจากบัญชีต่างๆ  ทั้งในตอนตน้งวดและปลายงวด  มดีังนี ้
 1 สิงหาคม 31 สิงหาคม 

วัตถุดิบทางตรง 10,000 20,000 

งานระหว่างท า 25,000 28,000 

เจ้าหนีก้ารคา้ (8,000) (8,000) 
ค่าแรงค้างจ่าย (3,000) (5,000) 
เงินเดือนค้างจ่าย (1,000) (500) 
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 กิจการใช้ระบบต้นทุนจริง (Actual Costs) โดยเปิดบัญชีคุมยอดค่าใช้จ่ายการผลิตเพือ่
รวบรวมต้นทุนทางออ้มประเภทต่างๆ  และจะโอนบัญชีนี้เข้าบัญชีงานระหว่างท าในตอนสิ้นงวด 

 

ให้ท า  1.  ลงรายการในสมดุรายวันทั่วไปและผ่านไปบัญชีแยกประเภทที่เกีย่วข้อง 

 2.  งบต้นทุนการผลิตประจ าเดือนสงิหาคม  25X6 

 

ข้อ 8.  คุณอเนกได้น าเงินสดส่วนตัวมาลงทุนท าโรงงานผลิตสินค้าทีช่ื่อว่า  “โรงงานอเนกภัณฑ์”  
เป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท คุณอเนกตกลงที่จะเช่าโรงงานจากเพื่อนสนิทของเขาซึ่งคิดค่า
เช่าเพียงปีละ 120,000 บาท ทั้งนี้คุณอเนกต้องจ่ายเงินซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์
ต่างๆ  ในโรงงานเอง เขาประมาณว่าเครื่องจักรจะมีอายุใช้งาน 7 ปี ส่วนอุปกรณ์และ
เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ  มีอายุ 5 ปี โดยไม่มีราคาซาก รายการต่อไปนี้ได้มาจากเหตุการณ์ในเดือน
มีนาคม  25X5  ซึ่งเป็นเดือนแรกของการด าเนินงาน 

 มีนาคม 1  คุณอเนกน าเงินมาลงทุนท า  “โรงงานอเนกภัณฑ์” จ านวน 1,000,000  บาท 

  2  จ่ายค่าเช่าโรงงานส าหรับ  1  ปี  จ านวน  120,000  บาท  ประมาณว่าจะใช้
เนื้อที่ส่วนหน้าเป็นโชว์รูมของแผนกขายและแผนกบริหาร  ซึ่งเท่ากับ 1/5 ของเนื้อที่รวม 

  4  ซื้อเครื่องจักรเพื่อติดตั้งที่โรงงานเป็นเงินสด  168,000  บาท 

  9  ซื้อวัตถุดิบเป็นเงินสด  150,000  บาท 

  10 ซื้อเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ  ส าหรับโชว์รูปและฝ่ายบริหารจ านวน  24,000  บาท  
เป็นเงินสด 

  15 เบิกวัตถุดิบไปใช้ในการผลิตทางตรง 40,000  บาท ทางอ้อม  20,000  
บาท 

  16 ค านวณค่าแรงและเงินเดือนส าหรับ 2 สัปดาห์แรกเป็นค่าแรงทางตรง  
10,000  บาท  ค่าแรงทางอ้อม  5,000  บาท  แผนกขาย  3,000  บาท  และแผนกบริหาร  
5,000  บาท  จ่ายค่าแรงและเงินเดือนทั้งหมดในวันนี้ 
  20  ได้รับใบเสร็จค่าน้ า  ค่าไฟ  และค่าโทรศัพท์รวม  3,000  บาท  1/5  ของ
รายการนี้เป็นค่าใช้จ่ายของแผนกขายและแผนกบริหาร 

  29  บันทึกค่าเช่าและค่าเสื่อมราคาประจ างวด 

  29  ค านวณค่าแรงและเงินเดือนส าหรับ  2  สัปดาห์หลัง  ซึ่งมีจ านวนเท่ากับ
ค่าแรงและเงินเดือน  2  สัปดาห์แรก 

  30  จ่ายค่าแรงและเงินเดือนทั้งหมด 

  31  โอนค่าใช้จ่ายการผลิตจริงทั้งหมดเขา้เป็นต้นทุนการผลิต สินค้าผลิตเสร็จมี
มูลค่ารวม  100,000  บาท สินค้าขายได้มีต้นทุนรวม  80,000  บาท  และได้ขายสินค้านี้ไปเป็น
เงินเชื่อรวมทั้งสิ้น  120,000  บาท 
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ให้ท า 1.  บันทึกรายการข้างต้นในสมุดรายวันทั่วไปและรายการปรับปรุงบัญชีในวันสิ้นงวด 

 2.  ผ่านรายการนี้ไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง 
 3.  งบทดลองหลังการปรับปรุงบัญชี  ณ  วันที่  31  มีนาคม  25X5 
 4.  งบก าไรขาดทุนและงบต้นทุนการผลิตประจ าเดือนมีนาคม  25X5 
 

ข้อ 9.  บริษัทผลิตภัณฑ์อาหาร  จ ากัด  มีส านักงานกลางที่สีลม  ส่วนโรงงานผลิตอยู่ที่พระ
ประแดง  ต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม  25X9  ซึ่งเป็นเดือนแรกของการ
ด าเนินงาน 

 1.  ซื้อวัตถุดิบเป็นเงินเชื่อ  40,000  บาท 

 2.  ซื้อเครื่องจักรเป็นเงินเชื่อ  300,000  บาท  จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเป็นเงินสดส าหรับ
ระยะเวลา  1  ปี  เท่ากับ  6,000  บาท 

 3.  โรงงานค านวณค่าแรงได้ดังนี้คือ  ค่าแรงทางตรง  32,000  บาท  ค่าแรงทางอ้อม  
8,000  บาท  ให้หักภาษี  ณ  ที่จ่าย  10%  ของค่าแรงทั้งหมด 

 4.  ส านักงานกลางส่งเช็คค่าแรงให้โรงงานเพื่อจ่ายคนงาน  ส่วนภาษีนั้นได้น าส่ง
สรรพากรเรียบร้อยแล้ว 

 5.  ใบส าคัญจ่ายที่โรงงานได้รับจากเจ้าหนี้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ  ดังนี้คือ  ค่าเช่าโรงงาน  
8,000  บาท  ค่าเครื่องมือเบ็ดเตล็ด  3,000  บาท  ค่าซ่อมแซม  2,000  บาท  ค่าเครื่องเขียน  
2,000  บาท  และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด  2,000  บาท  เมื่อส่งใบส าคัญเหล่านี้ให้ส านักงานกลางๆ  
จ่ายเงินสดช าระหนี้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้น 

 6.  เบิกวัตถุดิบทางตรง  33,000  บาท  วัตถุดิบทางอ้อม  2,000  บาท 

 7.  รายการปรับปรุงในตอนสิ้นเดือนประกอบด้วยรายการต่อไปนี้ 
  ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร   10% ต่อปี 

  ค่าเบี้ยประกันภัย     1 เดือน 

  ค่าน้ าค่าไฟค้างจ่ายส าหรับเดือนนี้      3,000 บาท 

 8.  ส ารวจงานคงค้างวันที่  31  ก.ค.  ปรากฏว่า  มีวัตถุดิบทางตรง  10,000  บาท  
ค่าแรงทางตรง  8,500  บาท  และค่าใช้จ่ายการผลิต  8,500  บาท 

 9.  ค่าขายเชื่อเท่ากับ 90,000 บาท ซึ่งเป็น 150%  ของต้นทุนขาย  และได้จัดส่งสินค้า
ให้ผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว 

 10.  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ่ายเป็นเงินสดเท่ากับ 6,000 และ 9,000 บาท 

 

ให้ท า ให้ลงรายการข้างต้นในสมุดรายวันทั่วไปในกรณีดังนี้ 
 1. เมื่อส านักงานกลางเป็นผู้ลงบัญชีทั้งหมด  รวมทั้งในเรื่องของการผลิตที่โรงงานด้วย 
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 2. เมื่อบริษัทต้องการแยกการลงบัญชีของโรงงานออกจากส านักงานกลาง  ทั้งนี้โดยให้
ส านักงานกลางบันทึกการจัดซื้อ  การขายและการเงิน  รวมทั้งเก็บรักษาบัญชีสินทรัพย์ถาวร
ทั้งหมดของบริษัท  ส่วนโรงงานบันทึกรายการเกี่ยวกับการผลิตเท่านั้น 

 

ข้อ  10.  เมื่อวันที่  1  มกราคม  25X2  บริษัทไทยวิจิตรภัณฑ์  จ ากัด  เริ่มเปิดด าเนินงานผลิต
พื้นไม้สักปาเก้ส าหรับปูพื้นห้อง  โรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์  ส่วนส านักงานใหญ่อยู่
กรุงเทพฯ  ส านักงานใหญ่ด าเนินการด้านการขาย  การเงิน  เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน  
ทั้งยังเป็นผู้บันทึกรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ทุกประเภทของบริษัท  ส่วนโรงงานท าหน้าที่จัดซื้อ
วัตถุดิบและบันทึกต้นทุนในการผลิตทั้งสิ้นของบริษัท  เมื่อผลิตเสร็จก็จะส่งสินค้าไปไว้ที่
คลังสินค้าส าเร็จรูปซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับส านักงานใหญ่  โรงงานเป็นผู้เก็บรักษาและ
บันทึกบัญชีวัตถุดิบทุกประเภท  เมื่อโรงงานท าการจัดซื้อวัตถุดิบเป็นที่เรียบร้อยก็จะส่งรายงาน
ให้ส านักงานใหญ่ด าเนินการช าระหนี้ต่อเจ้าหนี้โดยตรง 

ส าหรับรายการที่เกิดขึ้นในเดือนมกราคม  25X2  ปรากฏรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1.  ซื้อวัตถุดิบเป็นเงินเชื่อ  140,500  บาท 

2.  ส่งคืนวัตถุดิบเนื่องจากคุณภาพต่ ากว่ามาตรฐานจ านวนเงิน  3,000  บาท 

3.  ค่าแรงที่โรงงาน ประกอบด้วย   
ค่าแรงทางตรง   45,000  บาท 

 ค่าแรงทางอ้อม   20,000  บาท 

    ค่าแรงที่ส านักงานใหญ่ ประกอบด้วย 

 เงินเดือนพนักงานขาย  15,000  บาท 

 เงินเดือนพนักงานบริหาร 20,000  บาท 

    ค่าแรงทุกประเภทถูกหักเป็นภาษีหัก  ณ  ที่จ่าย  10% 

4.  จากใบเบิกวัตถุดิบพบรายละเอียดดังนี้ 
 เบิกไปใช้ในการผลิต  60,000  บาท 

 เบิกไปใช้ทางอ้อม  25,000  บาท 

 เบิกไปใช้ในการโฆษณา  4,500    บาท 

5.  จ่ายเงินช าระค่าแรงค้างจ่ายและเจ้าหนี้วัตถุดิบ 

6.  เมื่อวันที่  1  มกราคม  25X2  บริษัทสั่งซื้อเครื่องจักรให้โรงงาน  120,000  บาท  
เครื่องมือเครื่องใช้  60,000  บาท  เครื่องใช้ส านักงาน  24,000  บาท  อายุการใช้งานส าหรับ
สินทรัพย์ทุกประเภท เท่ากับ 10  ปี 

7.  ค่าใช้จ่ายการผลิตที่ต้องจ่ายเป็นเงินสดรวมเป็นเงิน  10,000  บาท 

8.  สินค้าผลิตเสร็จมีมูลค่า  130,000  บาท 

9.  บริษัทขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ  200,000  บาท  ต้นทุนสินค้าขาย  120,000  บาท 
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10. ลูกค้าของส่งคืนสินค้าที่ช ารุดในราคาขาย  5,000  บาท  ราคาทุน  3,000  บาท 

 

ให้ท า ให้ท่านลงรายการข้างต้นในสมุดรายวันแสดงทั้งด้านส านักงานและโรงงาน 

 

ข้อ  11.  บริษัทผลิตภัณฑ์เรือใบเพิ่งเปิดด าเนินงานเมื่อเดือนกันยายน  25X6  ส านักงานของ
บริษัทอยู่ที่ถนนสีลม  แต่โรงงานอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ  ฝ่ายบริหารต้องการให้ส านักงาน
กลางเป็นผู้บันทึกบัญชีทั้งหมด  รวมทั้งการผลิตที่โรงงานด้วย  ส าหรับข้อมูลการด าเนินงานใน
เดือนกันยายนประกอบด้วยรายการต่อไปนี้ 

1.  ซื้อวัตถุดิบประเภทต่างๆ  เป็นเงินเชื่อ  54,000  บาท 

2.  เบิกวัตถุไปใช้ในงานทางตรง  42,000  บาท  งานทางอ้อม  4,000  บาท  และเบิก
ไปใช้ในฝ่ายขาย  2,000  บาท 

3.  ค่าแรงและเงินเดือน ประกอบด้วย 

 ที่โรงงาน เงินเดือนผู้จัดการโรงงาน    5,000 

   ค่าแรงทางตรง    30,000 

   ค่าแรงทางอ้อม      3,000 

 ที่ส านักงาน เงินเดือนฝ่ายขาย   20,000 

   เงินเดือนฝ่ายบริหาร   10,000 

4.  ค่าใช้จ่ายต่างๆ  ประกอบด้วย 

 ที่โรงงาน ค่าเสื่อมราคาโรงงานและเครื่องจักร 15,000 

   ค่าน้ าค่าไฟ    12,000 

   ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร     5,000 

   ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด     2,000 

 ที่ส านักงาน ค่าเสื่อมราคาอาคาร     5,000 

   ค่าน้ าค่าไฟ      6,000 

   ค่าพาหนะพนักงานขาย     4,000 

   ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด     3,000 

5.  กิจการรวบรวมค่าใช้จ่ายการผลิตจริงเข้าในกระบวนการผลิต 

6. เมื่อส ารวจงานคงค้างปลายงวด  พบว่ามีงานระหว่างท าที่ยังท าไม่เสร็จมูลค่า  
18,000  บาท 

7.  สินค้าผลิตเสร็จโอนให้คลังสินค้า  5,000  ชิ้น  และได้ขายไปในงวดนี้  3,000  ชิ้น  
ในราคาชิ้นละ  40  บาท 
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ข้อ  12.  บริษัท  อานันท์  จ ากัด  ผลิตสินค้าเพียงชนิดเดียว  สินค้าคงเหลือยกมาเมื่อวันที่  1  
เมษายน 25X7 ประกอบด้วย 

 บัญชีคุมยอดวัตถุดิบ  14,000  บาท 

 บัญชีคุมยอดงานระหว่างท า 15,000  บาท 

ข้อมูลที่ได้จากการด าเนินงานในเดือนเมษายน  แสดงดังต่อไปนี้ 
 1.  ซื้อวัตถุดิบต่างๆ  เป็นเงินเชื่อ  22,000  บาท  จ่ายค่าขนส่งเป็นเงินสด  1,000  
บาท 

 2.  เบิกวัตถุดิบเข้ากระบวนการผลิต ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง  21,4000 บาท  
และวัตถุดิบทางอ้อม  2,200  บาท 

 3.  ส่งคืนวัตถุดิบเข้าคลังเนื่องจากเบิกเกิน  เป็นวัตถุดิบทางตรง  400 บาท  และ
วัตถุดิบทางอ้อม  200  บาท 

 4.  ส่งคืนวัตถุดิบให้ผู้ขายเนื่องจากคณุภาพต่ ากว่ามาตรฐาน  1,000  บาท  แล้วท าการ
ช าระหนี้ที่คงค้าง 
 5.  เงินเดือนและค่าแรงเกิดขึ้นรวมเป็นเงิน  40,000  บาท  ต้องหักภาษีไว้  ณ  ที่จ่าย  
10%  ที่เหลือจ่ายให้แก่พนักงานทั้งหมด 

 6.  ตามบัตรประจ างานจ าแนกได้ว่าเงินเดือนและค่าแรงตามข้อ  5  ประกอบด้วย  
แรงงานทางตรง  50%  แรงงานทางอ้อม  10%  ฝ่ายขาย  25%  ฝ่ายบริหาร  15%   

 7.  ค่าใช้จ่ายกาผลิตที่จ่ายจริงประกอบด้วย  ค่าเช่า  3,000  บาท  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด  
2,000  บาท  ส่วนที่เหลือยังไม่ได้จ่าย  ได้แก่  ค่าน้ า-ค่าไฟ  3,000  บาท   
 8.  รายการปรับปรุงประจ าเดือนมีดังนี้ 
      8.1  ตัดจ าหน่ายค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้าของโรงงานเดือนละ  1,000  บาท 

      8.2  ค่าเสื่อมราคา -  โรงงาน 4,000  บาท 

           -  เครื่องจักร 5,000  บาท 

 9.  เมื่อส ารวจงานที่คงค้างปลายงวด  ปรากฏว่าประกอบด้วยวัตถุดิบทางตรง  9,000  
บาท  ค่าแรงงานทางตรง  5,000  บาท  และค่าใช้จ่ายการผลิต  6,000  บาท  ส่วนงานที่ผลิต
เสร็จได้ส่งเข้าคลังสินค้าเพื่อรอการส่งมอบให้ลูกค้าทั้งหมด 

 10.  กิจการก าหนดราคาขายของงานที่ผลิตในเดือนนี้  โดยบวกก าไร  50%  ของ
ต้นทุนการผลิต  และกิจการได้ส่งสินค้าให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว  แต่ยังไม่ได้รับเงินจากลูกค้า 

 

ให้ท า  ถ้ากิจการใช้ระบบบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง  (Perpetual  inventory  system)  

ให้บันทึกรายการข้างต้นในสมุดรายวันทั่วไปและผ่านไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวขอ้ง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี  3 

การบญัชีเก่ียวกบัวตัถดิุบ 

  

หวัข้อเน้ือหาประจ าบท  

1. ความหมายและประเภทของวัตถุดิบ 

2. ขั้นตอนเกี่ยวกับวัตถุดิบ 

3. การบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ 

4. การค านวณต้นทุนวัตถุดิบใช้ไปและการตีราคาวัตถุดิบคงเหลือ 

5. บทสรุป 

6. แบบฝึกหัดท้ายบท 

7. เอกสารอ้างอิง 
  

วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

1. สามารถอธบิายวงจรการผลติและตน้ทุนการผลติทีเ่กีย่วกบัวตัถุดบิ 

2. สามารถอธบิายความหมายและประเภทของวตัถุดบิ 

3. สามารถบนัทกึบญัชทีีเ่กีย่วกบัวตัถุดบิในแต่ละข ัน้ตอนได ้

4. สามารถค านวณตน้ทุนวตัถุดบิใชไ้ปในกระบวนการผลติและตรีาคา
วตัถุดบิคงเหลอืได ้

 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท  

1. การบรรยายเนื้อหา 
2. ถามตอบในชัน้เรยีน 

3. ท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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ส่ือการเรียนการสอน  

1. เอกสารประกอบการสอน เรือ่ง การบัญชเีกี่ยวกับวัตถุดิบ 

2. PowerPoint  

3. แหล่งเว็บไซด์ที่เกี่ยวขอ้งกับต้นทนุวัตถุดิบจากอินเทอร์เน็ต 

4. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จริง และวัตถุดิบหลกัที่น ามาใช้ผลิตสินค้าจรงิ   
 

การวดัผลและการประเมินผล  

1. สงัเกตความสนใจขณะฟงับรรยายและการตอบค าถาม 

2. สงัเกตจากการท าแบบฝึกหดัในชัน้เรยีน  
3. สงัเกตจากพฤตกิรรมความสนใจ และการร่วมกจิกรรมในชัน้เรยีน 

4. ประเมนิผลจากการท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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บทท่ี  3  
การบญัชีเก่ียวกบัวตัถดิุบ 

 

ปัจจัยการผลิตที่มีความส าคัญที่สุดที่น ามาใช้ในกระบวนการผลิตของธุรกิจประเภท
อุตสาหกรรม ได้แก่ วัตถุดิบ ซึ่งธุรกิจลักษณะนี้จ าเป็นจะต้องใช้วัตถุดิบเพื่อน ามาแปรสภาพให้
กลายเป็นสินค้าส าเร็จรูปหรือกึ่งส าเร็จรูป เพื่อน าไปจ าหน่ายให้กับลูกค้าต่อไป แต่กระบวนการ
ได้มาของวัตถุดิบมีหลายขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ มีการจัดซื้อ การตรวจรับวัตถุดิบ 
การเก็บรักษา จนกระทั่งท าการเบิกใช้วัตถุดิบเมื่อน าเข้าสู่กระบวนการผลิต ดังนั้น ในแต่ละ
ขั้นตอนจะมีต้นทุนเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการ ซึ่งมีผลต่อการค านวณต้นทุนวัตถุดิบ รวมไปถึง
การตีราคาวัตถุดิบคงเหลือปลายงวด เพื่อน าเสนอรายการในงบแสดงฐานะการเงิน รวมถึงงบ
การเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ส าคัญผู้บริหารสามารถน าข้อมูลที่เกี่ยวกับต้นทุนวัตถุดิบไปใช้
ในการวางแผนและการควบคุมวัตถุดิบ เพื่อเป็นข้อมูลเสนอให้กับฝ่ายบริหารน าข้อมูลเหล่านี้ไป
ใช้ประกอบการตัดสินใจ เช่น ต้องการลดต้นทุนวัตถุดิบเพื่อให้ต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์
ลดลง มีผลท าให้ราคาสินค้าลดลง ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในด้านต้นทุน ท าให้ธุรกิจสามารถแข่งขัน
กับคู่แข่งได้  

แต่ละขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบ จะมีต้นทุนเกิดขึ้นตั้งแต่การจัดซื้อ การตรวจรับ 
การเบิกใช้วัตถุดิบ จนกระทั่งการจัดเก็บวัตถุดิบเข้าคลังสินค้า แต่ละกระบวนการที่เกี่ยวข้องจึง
ต้องมีการบันทึกบัญชีต้นทุนวัตถุดิบที่ เกี่ยวข้องแทบทั้งสิ้น  ดังนั้น เนื้อหาในบทนี้  จะ
ประกอบด้วย ความหมายและประเภทของวัตถุดิบ และขั้นตอนของการบันทึกบัญชี ซึ่งเริ่ม
ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบ การเก็บวัตถุดิบเข้าคลังสินค้า การเบิกวัตถุดิบเพื่อน าเข้าสู่กระบวนการ
ผลิต ไปจนถึงการตีราคาวัตถุดิบคงเหลือปลายงวด และรวมไปถึงวิธีการค านวณต้นทุนวัตถุดิบ
เมื่อมีเบิกวัตถุดิบไปใช้ในกระบวนการผลิต   
 

ความหมายและประเภทของวตัถดิุบ 

วัตถุดิบ (Material) คือ ส่วนประกอบหลักที่มีความส าคัญที่สุดที่น ามาใช้ในการผลิต 
โดยการผลิตสินค้านั้น จะเป็นการแปรสภาพวัตถุดิบจนกระทั่งกลายเป็นสินค้าส าเร็จรูป  

ตัวอย่างวัตถุดิบหลักที่น ามาใช้ในการผลิตสินค้า เช่น เหล็กเป็นวัตถุดิบหลักที่น ามาใช้
ในการผลิตรถยนต์ ไม้เป็นวัตถุดิบหลักที่น ามาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ วัตถุดิบที่น ามาใช้ในการ
ผลิตสินค้าชนิดหนึ่งอาจจะมีวัตถุดิบหลายชนิด ซึ่งการแบ่งประเภทของวัตถุดิบ สามารถแบ่งได้
เป็น 2 ประเภท คือ วัตถุดิบทางตรง และวัตถุดิบทางอ้อม ซึ่งแต่ละประเภทสามารถอธิบาย
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รายละเอียด ได้ดังนี้ (สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, 2557 : 106 และดวงมณี โกมารทัต, 2559 : 

138) 

 

1. วตัถดิุบทางตรง 

    วัตถุดิบทางตรง (Direct Material : DM) คือ วัตถุดิบที่เป็นองค์ประกอบส าคัญที่ใช้
ในการผลิตสินค้าโดยปริมาณการใช้วัตถุดิบชนิดนั้นๆ กับจ านวนหน่วยของสินค้าที่ผลิตจะ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (ประภาภรณ์ เกียรติกุลวัฒนา , 2558 : 44) ซึ่งวัตถุดิบที่น ามาผลิต
สินค้านั้นจะถือเป็นวัตถุดิบหลัก และเป็นวัตถุดิบส่วนใหญ่ที่ใช้ในการผลิตสินค้าชนิดนั้นๆ 
รวมทั้งสามารถค านวณต้นทุนของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าแต่ละหน่วยได้โดยชัดเจน และมี
มูลค่าที่มีนัยส าคัญ (สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, 2557 : 106)  

   ตัวอย่างวัตถุดิบทางตรง เช่น ไม้เป็นวัตถุดิบทางตรงของการผลิตโต๊ะไม้หนึ่งตัว 
เพราะกิจการสามารถระบุได้ว่าจะต้องใช้ไม้จ านวนเท่าใด และคิดเป็นต้นทุนของไม้ที่ใช้ในการ
ผลิตจ านวนเท่าใด หรือ เหล็กเป็นวัตถุดิบทางตรงของการผลิตรถยนต์หนึ่งคัน เนื่องจากกิจการ
สามารถระบุได้ว่าจะต้องใช้เหล็กเพื่อน ามาใช้ผลิตเป็นตัวถังรถยนต์จ านวนเท่าใด  ท าให้
สามารถค านวณต้นทุนเหล็กได้อย่างชัดเจน หรือ ผ้าเป็นวัตถุดิบทางตรงของการผลิตเสื้อผ้า
ส าเร็จรูป กิจการสามารถระบุได้ว่าต้องใช้ผ้าจ านวนกี่เมตรเพื่อใช้ในการผลิตเสื้อหนึ่งตัว เป็นต้น  

 

2. วตัถดิุบทางอ้อม 

    วัตถุดิบทางอ้อม (Indirect Material : IDM) คือ วัตถุดิบที่เป็นปัจจัยการผลิตสินค้า 
แต่ไม่สามารถจัดประเภทเป็นวัตถุดิบทางตรงได้ แม้ว่าปริมาณการใช้วัตถุดิบทางอ้อมจะผันแปร
ไปตามปริมาณการผลิต แต่ความสัมพันธ์ดังกล่าวอาจไม่ชัดเจน (ประภาภรณ์ เกียรติกุลวัฒนา , 

2558 : 44) หรือวัตถุดิบทางอ้อมเป็นวัสดุที่ไม่ใช่ส่วนประกอบหลักของการผลิตสินค้าชนิดใด
ชนิดหนึ่ง วัตถุดิบเหล่านี้จะถูกเรียกว่า วัตถุดิบทางอ้อม หรือ วัสดุโรงงาน (Factory Supplies) 

มูลค่าของวัตถุดิบทางอ้อมหรือวัสดุโรงงานไม่มีนัยส าคัญ หรือมีมูลค่าไม่สูงมากนัก (สมนึก เอื้อ
จิระพงษ์พันธ์, 2557 : 106)  ในการเบิกวัตถุดิบทางอ้อมเข้าสู่กระบวนการผลิตสินค้าชนิดใด
ชนิดหนึ่ง กิจการไม่สามารถระบุปริมาณการใช้วัตถุดิบนั้นได้อย่างชัดเจน ท าให้การค านวณ
ต้นทุนวัตถุดิบทางอ้อมที่ใช้ในการผลิตสินค้าแต่ละหน่วยจึงไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจน
เช่นกัน  

   ตัวอย่างของวัตถุดิบทางอ้อม เช่น ด้าย ตะปู กาว และน้ ามันหล่อลื่น เป็นต้น ที่
น ามาใช้ในการผลิตโต๊ะไม้ กิจการไม่สามารถระบุได้ว่าต้องใช้ตะปูกี่ตัว และกาวเท่าใดเพื่อ
น ามาใช้ในการผลิตโต๊ะหนึ่งตัว หรือด้ายที่ใช้ในการผลิตเสื้อ กิจการไม่สามารถระบุได้ว่าต้องใช้
ด้ายจ านวนกี่เมตรเพื่อน ามาผลิตเสื้อหนึ่งตัว เป็นต้น ซึ่งวัตถุดิบที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น จะถือ
ว่าเป็นวัตถุดิบทางอ้อมทั้งสิ้น ในการจัดประเภทของวัตถุดิบทางอ้อมหรือวัสดุโรงงาน จะถือว่า
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วัตถุดิบเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายการผลิต (Manufacturing Overhead หรือ Factory 

Overhead) ซึ่งค่าใช้จ่ายการผลิตนี้ ถือว่าเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิต ดังได้อธิบาย
ไว้แล้วในบทที่ 1  

   ดังนั้น การพิจารณาว่ารายการใดเป็นวัตถุดิบทางตรงหรือวัตถุดิบทางอ้อมนั้น  
จะต้องพิจารณาเงื่อนไข 2  ประการ ประกอบกัน  นั่นคือ  วัตถุดิบซึ่งถือว่าเป็นวัตถุดิบทางตรง
จะต้องเป็นส่วนประกอบส าคัญซึ่งใช้โดยตรงในการผลิตสินค้า  และสามารถค านวณเป็นต้นทุน
ในการผลิตเป็นสินค้าส าเร็จรูปได้โดยง่าย  หากขาดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งเสียแล้วย่อมถือว่า
รายการนั้นเป็นวัตถุดิบทางอ้อม (ดวงมณี โกมารทัต, 2559 : 138)  และจากการแบ่งประเภท
ของวัตถุดิบออกเป็น 2 ประเภท นั่นคือ วัตถุดิบทางตรงและวัตถุดิบทางอ้อม ท าให้รายการ
เกี่ยวกับวัตถุดิบทั้งสองประเภทจะมีผลต่อการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบทางตรง และ
วัตถุดิบทางอ้อมซึ่งจะไปรวมอยู่ในบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิต ส าหรับเนื้อหาของบทนี้ จะเน้นการ
บันทึกรายการที่เกี่ยวกับวัตถุดิบทางตรง ส่วนวัตถุดิบทางอ้อมจะไปอธิบายโดยละเอียดในบทที่ 
5 การบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิต ต่อไป 

 

ขัน้ตอนเก่ียวกบัวตัถดิุบ  

จากการจ าแนกประเภทของวัตถุดิบเป็น 2 ประเภท ได้แก่ วัตถุดิบทางตรงและวัตถุดิบ
ทางอ้อม การได้มาซึ่งวัตถุดิบแต่ละประเภทจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ
จนกระทั่งเบิกวัตถุดิบไปใช้ในกระบวนการผลิต ดังนั้น จากรายการดังกล่าวจึงมีผลต่อการ
บันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบทางตรง และวัตถุดิบทางอ้อม ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบ 
(Material Flow) จึงประกอบด้วย กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมการจัดซื้อวัตถุดิบ การตรวจรับ
วัตถุดิบ การเบิกวัตถุดิบไปใช้ในกระบวนการผลิต และการเก็บรักษาวัตถุดิบในคลังวัตถุดิบ ดัง
แสดงในภาพที่  3.1  

 

ภาพท่ี  3.1 ขั้นตอนที่เกี่ยวขอ้งกับวัตถุดิบ 

 

การจัดซ้ือวัตถุดิบ การตรวจรับวัตถุดิบ การเบิกใช้วัตถุดิบ การจัดเก็บวัตถุดิบ 



    การบัญชีต้นทุน 1 3 - 6 

ในแต่ละขั้นตอนที่เกี่ยวกับวัตถุดิบ จะมีต้นทุนเกิดขึ้นของแต่ละขัน้ตอน เริ่มตั้งแต่ต้นทุน
การจัดซื้อวัตถุดิบ การตรวจรับวัตถุดิบ ต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ไปในกระบวนการผลิต รวมไปถึงการ
ตีราคาวัตถุดิบคงเหลือในตอนสิ้นงวด ดังแสดงในภาพที่ 3.2 

 

ภาพท่ี  3.2 ต้นทุนวัตถุดิบที่เกี่ยวกับกิจกรรมแต่ละกิจกรรม 

 

จากขั้นตอนที่เกี่ยวกบัวัตถุดิบดังภาพที่ 3.2 สามารถอธิบายรายละเอียดแต่ละขั้นตอนที่
เกี่ยวกับวัตถุดิบ และหน้าที่ของแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ดังนี้   

 

1. การจดัซ้ือวตัถดิุบ 

     แผนกที่ มีหน้ าที่ ในกา รจัดซื้ อ วัตถุดิ บ  ได้ แก่  แผนกจั ดซื้ อ  (Purchasing 

Department) ผู้จัดการแผนกจัดซื้อจะท าหน้าที่ในการจดัซื้อวัตถุดิบ รวมไปถึงวัสดุโรงงานต่างๆ 
ที่ใช้ในการผลิต ผู้จัดการแผนกจะต้องรับผิดชอบในการจัดหาวัตถุดิบให้เป็นตามมาตรฐานที่
ก าหนดของแผนกผลิต ทั้งด้านคุณภาพ ราคาและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ เช่น 
ส่วนลดการค้า และส่วนลดเงินสดที่ได้รับเมื่อมีการซื้อวัตถุดิบ  

     การด าเนินการเพื่อซื้อวัตถุดิบจะมีแผนกที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการจัดซื้อวัตถุดิบ 
คือ แผนกคลังวัตถุดิบ และแผนกจัดซื้อวัตถุดิบ โดยสามารถอธิบายรายละเอียดหน้าที่และ
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของแต่ละแผนก ได้ดังนี้  

1.1. แผนกคลงัวตัถดิุบ 

          การจัดซื้อวัตถุดิบจะเริ่มจากการที่แผนกคลังวัตถุดิบ (Store Department) 

จัดท าใบขอซื้อวัตถุดิบ (Purchase Requisition)  แล้วส่งไปยังแผนกจัดซื้อ เพื่อท าการจัดหา
และจัดซื้อวัตถุดิบให้แผนกคลังวัตถุดิบตามความต้องการ โดยปกติแล้วแผนกคลังวัตถุดิบจะ
เป็นผู้ออกใบขอซื้อตามความต้องการของแผนกผลิต จ านวน 2 ฉบับ โดยแผนกคลังวัตถุดิบจะ
ส่งต้นฉบับไปให้แผนกจัดซื้อเพื่อด าเนินการจัดซื้อ ส่วนส าเนาอีก 1 ฉบับจะเก็บไว้เป็นหลักฐาน
การขอซื้อ โดยเอกสารใบขอซื้อวัตถุดิบจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท และจ านวนวัตถุดิบที่
ต้องการ วันที่ขอซื้อ วันที่ต้องการใช้ และผู้อนุมัติ ดังแสดงในภาพที่ 3.3 

          แต่โดยทั่ วไป ขั้นตอนการจัดท าใบขอซื้อจะเริ่มจากการที่ แผนกผลิต 
(Production Department) ได้วางแผนการผลิตไว้ล่วงหน้า ท าให้ทราบว่าต้องท าการผลิตสินค้า

ต้นทุนการสั่งซ้ือ ต้นทุนจากการซื้อ ต้นทุนการเบิกใช้วัตถุดิบ ต้นทุนการเก็บรักษา 
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ชนิดใด แผนกผลิตก็จะท าการตรวจสอบวัตถุดิบและวัสดุจากคลังวัตถุดิบว่ามีจ านวนเพียงพอ
หรือไม่ ถ้าไม่เพียงพอต่อการผลิต แผนกผลิตก็จะแจ้งไปยังแผนกคลังวัตถุดิบเพื่อจัดท าใบขอ
ซื้อส่งไปให้แผนกจัดซื้อ ดังได้กล่าวไว้ตามขั้นตอนข้างต้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.3 ตัวอย่างใบขอซื้อ 

 

1.2. แผนกจดัซ้ือ 

            เมื่อแผนกจัดซื้อได้รับใบขอซื้อวัตถุดิบจากแผนกคลังวัตถุดิบ แผนกจัดซื้อ
จัดท าใบสั่งซื้อ (Purchase Order)  โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อที่อยู่ของบริษัทที่ท าการสั่งซื้อ 
เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อและที่อยู่ผู้ขาย วันที่ที่ออกใบสั่งซื้อ  วันที่ส่งมอบ เงื่อนไขการขนส่งและ
เงื่อนไขการช าระเงิน ปริมาณการสั่งซื้อ รายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ลักษณะและคุณภาพของ
วัตถุดิบที่สั่งซื้อ ราคาต่อหน่วย และยอดรวมของจ านวนเงินที่ท าการสั่งซื้อทั้งหมด และผู้มี
อ านาจในการสั่งซื้อ ดังแสดงในภาพที่ 3.4  

           โดยทั่วไปแผนกจัดซื้อจะท าใบสั่งซื้อขึ้น 4 ฉบับ โดยจะส่งต้นฉบับให้กับผู้ขาย 
ส่วนส าเนาที่เหลือ 3 ฉบับ ส าเนา 1 ฉบับส่งให้แผนกตรวจรับของเพื่อเป็นหลักฐานเพื่อตรวจรับ
ของเมื่อวัตถุดิบมาส่ง ส าเนา 1 ฉบับส่งให้แผนกบัญชีเพื่อตรวจสอบกับรายงานการตรวจรับของ
จากแผนกตรวจรับของและใบก ากับสินค้าที่ได้รับจากผู้ขาย ส่วนส าเนาอีก 1 ฉบับเก็บไว้เป็น
หลักฐานไว้ที่แผนกจัดซื้อ  

 

                บริษัท ......................................  เลขที่ ........ 
                                             ใบขอซ้ือ            เล่มที่ ........ 

แผนก/ฝ่าย........................................................ 
วันที่ขอซือ้........................................................ วันที่ต้องการใช้วัตถุดิบ............................ 

จ านวน รายการ 

 

 

 

 

ผู้ขอซื้อ..................................................  ผู้อนุมัติ........................................................... 
ใบสั่งซื้อเลขที่........................................  วันที่ออก.......................................................... 
บริษัทผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ.................................................................................................. 
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ภาพท่ี 3.4 ตัวอย่างใบสั่งซื้อ 

 

2. การตรวจรบัวตัถดิุบ 

    กิจกรรมการตรวจรับวัตถุดิบจะมีแผนกที่เกี่ยวข้อง คือ แผนกตรวจรับของ และ
แผนกบัญชี ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดหน้าที่และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของแต่ละแผนก 
ได้ดังนี้ 

2.1. แผนกตรวจรบัของ  

          เมื่อวัตถุดิบที่สั่งซื้อได้ถูกจัดส่งมาที่กิจการ แผนกตรวจรับของจะท าหน้าที่ใน
การตรวจสอบรายการวัตถุดิบต่างๆ ว่ามีคุณภาพและปริมาณตรงตามใบสั่งซื้อหรือไม่ รวมทั้ง
ตรวจสอบถึงการช ารุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการขนส่งด้วย หลังจากนั้นแผนกตรวจรับของก็
จะท าการออกใบรายงานการตรวจรับของ (Receiving Report) ตามปริมาณและรายการของ
วัตถุดิบจริงที่ได้ตรวจรับไว้ โดยในใบรายงานการตรวจรับของจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้
จ าหน่าย เลขที่ใบสั่งซื้อ วันที่ได้รับวัตถุดิบ ปริมาณที่ได้รับและรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุดิบที่
ได้รับ พร้อมทั้งมีการลงลายมือชื่อผู้ที่ท าตรวจรับวัตถุดิบนั้นไว้ ซึ่งเอกสารใบรายงานการตรวจ
รับของจะมีรายละเอียด ดังแสดงในภาพที่ 3.5 

 

                       บริษัท ......................................  เลขที่ ............. 
                                                ใบสัง่ซ้ือ    เล่มท่ี ........ 

        วันที่.................. 
ชื่อผู้จ าหน่าย..................................................................................................................... 
ที่อยู่.................................................................................................................................. 
วันที่ส่งมอบ.......................................  เงื่อนไขการขนส่ง..................................................... 
...........................................................เงื่อนไขการช าระเงิน................................................. 

จ านวน รายการ ราคาต่อหน่วย รวม 

 

 

 

   

  ยอดรวมทัง้สิ้น  

 

ผู้สั่งซื้อ..................................................   
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ภาพท่ี 3.5 ตัวอย่างใบรายงานการตรวจรับของ  
 

2.2. แผนกบญัชี 

            เมื่อแผนกตรวจรับของ ได้รับวัตถุดิบเรียบร้อยแล้ว แผนกบัญชีจะน าเอกสาร
ที่เกี่ยวกับการซื้อวัตถุดิบ ได้แก่ ใบสั่งซื้อ ใบรายงานการรับของ และใบก ากับสินค้าที่ได้รับจาก
ผู้ขายมาตรวจสอบว่ารายละเอียดถูกต้องตรงกันหรือไม่ ถ้าไม่ตรงกันจะมีรายการส่งคืนวัตถุดิบ 
และต้องมีเอกสารส่งคืนวัตถุดิบแนบมาด้วย หลังจากนั้น แผนกบัญชีจะท าการบันทึกรายการ
เกี่ยวกับการซื้อวัตถุดิบลงในสมุดรายวันขั้นต้น และผ่านรายการไปยังบัญชีคุมยอดวัตถุดิบและ
บัญชีย่อยวัตถุดิบ ซึ่งจะท าเป็นบัตรวัตถุดิบ (Stock Card) หรือแยกเป็นวัตถุดิบแต่ละประเภทก็
ได้ โดยบัตรวัตถุดิบจะมีข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงินพร้อมแสดงยอด
คงเหลือ ดังแสดงในภาพที่ 3.6 

 

 

 

 

 

 

                      บริษัท ............................................  เลขที่ ............. 
                                   ใบรายงานการตรวจรบัของ  เล่มที่ ........ 
ชื่อผู้จ าหน่าย........................................................ 
ใบสั่งซื้อเลขที่ ....................................................  
วันที่ได้รับของ................................................. 
 

จ านวนทีไ่ด้รับ รายการ หมายเหต ุ

 

 

 

  

  ยอดรวมทัง้สิ้น 

 

ผู้ตรวจรับของ..................................................   
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ภาพท่ี  3.6 ตัวอย่างบัตรวัตถุดิบ 

 

3. การเบิกใช้วตัถดิุบ 

    กระบวนการเบิกใช้วัตถุดิบ จะมีแผนกที่เกี่ยวข้อง 3 แผนกได้แก่ แผนกผลิต แผนก
คลังวัตถุดิบ และแผนกบัญชี ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดหน้าที่และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ของแต่ละแผนก ได้ดังนี้ 

3.1. แผนกผลิต 

          เมื่อจะท าการผลิต แผนกผลิตจะท าใบเบิกวัตถุดิบขึ้น 3 ฉบับ โดยแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับแผนกที่ขอเบิก ชนิดและจ านวนของวัตถุดิบที่ต้องเบิก ต้องระบุด้วยว่า
น าไปใช้ส าหรับงานใด เลขที่อะไร และต้องมีผู้อนุมัติการเบิก แผนกผลิตต้องส่งต้นฉบับใบเบิก
วัตถุดิบและส าเนา 1 ฉบับ ให้กับแผนกคลังสินค้า /วัตถุดิบ ส่วนส าเนาที่เหลือเก็บไว้เป็น
หลักฐานไว้ที่แผนกผลิต เอกสารใบเบิกวัตถุดิบ มีข้อมูลต่างๆ ดังแสดงในภาพที่ 3.7 

 

 

 

 

บตัรวตัถดิุบ 

ชนิดของวัตถุดิบ.....................    รหัส........................................ 
สถานที่จัดเก็บ................................   จ านวนสูงสุด......................... 
       จ านวนต่ าสดุ......................... 

 

วัน เดือน
ปี 

 

อ้างอิง 

รับ จ่าย คงเหลือ 

ปริมาณ ต้นทุน
ต่อ

หน่วย 

จ านวนเงิน ปริมาณ ต้นทุน
ต่อ

หน่วย 

จ านวนเงิน ปริมาณ ต้นทุน
ต่อ

หน่วย 

จ านวนเงิน 
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3.2. แผนกคลงัสินค้าหรือวตัถดิุบ 

          เมื่อแผนกคลังวัตถุดิบหรือสินคา้ ได้รับใบเบิกวัตถุดิบทั้ง 2 ฉบับจากแผนกผลิต
แล้ว แผนกคลังสินค้าจะส่งวัตถุดิบตามรายละเอียดในใบเบิกวัตถุดิบไปให้กับแผนกผลิตที่
ต้องการใช้วัตถุดิบ โดยต้องมีลายเซ็นของผู้รับวัตถุดิบด้วย หลังจากนั้นจะส่งส าเนาใบเบิกไปยัง
แผนกบัญชี ส่วนเอกสารต้นฉบับแผนกคลังสินค้าจะเก็บไว้เป็นหลักฐาน และต้องบันทึกรายการ
ลดจ านวนวัตถุดิบตามที่มีการเบิกใช้ไปในบัตรวัตถุดิบ 

3.3. แผนกบญัชี 

          แผนกบัญชีจะน าส าเนาใบเบิกวัตถุดิบที่ได้รับจากแผนกคลังวัตถุดิบหรือสินค้า 
มาค านวณหาต้นทุนวัตถุดิบที่เบิกใช้ในกระบวนการผลิต ตามนโยบายของบริษัท ซึ่งการ
ค านวณอาจเป็นวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (Weighted Average) วิธีเข้าก่อน – ออกก่อน (FIFO) 
หรือวิธีเข้าหลัง – ออกก่อน (LIFO) ตามความเหมาะสม และแผนกบัญชีต้องวิเคราะห์ด้วยว่า
วัตถุดิบที่เบิกไปใช้เป็นวัตถุดิบประเภทใด เป็นวัตถุดิบทางตรงหรือวัตถุดิบทางอ้อม จ านวน
เท่าใด และค านวณต้นทุนวัตถุดิบนั้น เพื่อน าไปบันทึกเป็นต้นทุนแยกตามงาน หรือบัตรต้นทุน
งาน หรือรายงานต้นทุนการผลิต เพื่อบันทึกการเบิกใช้วัตถุดิบ ทั้งในบัญชีคุมยอดและบัญชีย่อย
วัตถุดิบ แยกตามประเภทของวัตถุดิบที่น าไปใช้จริง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.7 ตัวอย่างใบเบิกวัตถุดิบ 

                     บริษัท ............................................               เลขที่ ............. 
                                            ใบเบิกวตัถดิุบ                        เล่มที่ ........ 
แผนกขอเบิก........................................................วันที่........................................... 
เบิกเข้างานเลขที ่...................................................................................................  

 

ล าดับที ่ รหัส รายการ จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงิน 

 

 

     

 

ผู้เบิก..........................................................  ผูอ้นุมัติ................................................ ............. 
ผู้รับของ…………………..…….……..…….. หัวหน้าแผนกคลังสินค้า...................................... 
วันที่รับของ…………… ……….…………… ผู้ค านวณ............................................................ 
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การบญัชีเก่ียวกบัวตัถดิุบ 

กิจการอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งอาจใช้วัตถุดิบหลัก
เพียงชนิดเดียว หรือมีวัตถุดิบหลายชนิดเพื่อผลิตเป็นสินค้าชนิดนั้นๆ ดังนั้น การบันทึกบัญชี
เกี่ยวกับวัตถุดิบจึงมักจะมีการใช้ บัญชีย่อยวัตถุดิบ (Material Subsidiary Ledgers or 

Accounts) และ บัญชีคุมยอดวัตถุดิบ (Material Control Account) เพื่อให้ง่ายต่อการบันทึก
บัญชี และเกิดประสิทธิภาพในการบริหาร และที่ส าคัญให้เกิดประโยชน์ในด้านการควบคุมการ
ใช้วัตถุดิบ และท าให้ต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น ในทางปฏิบัติ นัก
บัญชีต้นทุนจะมีบัญชีย่อยวัตถุดิบ และบัญชีคุมยอดวัตถุดิบ แยกออกจากกัน ส าหรับบัญชีย่อย
วัตถุดิบ จะมีลักษณะคล้ายกับบัญชีย่อยลูกหนี้ และเจ้าหนี้  ที่เรียกว่า บัญชีลูกหนี้รายตัวและ
เจ้าหนี้รายตัว ส่วนบัญชีคุมยอดวัตถุดิบจะมีลักษณะคล้ายกับบัญชีคุมยอดลูกหนี้  และบัญชีคุม
ยอดเจ้าหนี้ นั่นคือ เมื่อพิจารณาจากยอดรวมของบัญชีย่อยวัตถุดิบแยกแต่ละชนิด แต่เมื่อน า
ยอดของบัญชีย่อยวัตถุดิบทุกบัญชีมารวมกันจะเท่ากับบัญชีคุมยอดวัตถุดิบ (Horngren, et al., 

2015 : 143 และ สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, 2557 : 110) 

นอกจากนี้ สิ่งที่นักบัญชีจะต้องให้ความสนใจอีกประเด็นหนึ่งก็คือ การคิดต้นทุน
วัตถุดิบที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตให้มีความถูกต้อง หรือมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริง
มากที่สุด ต้นทุนที่เกี่ยวกับวัตถุดิบนั้น ไม่ได้มีแตเ่ฉพาะต้นทุนที่เกิดจากการซื้อวัตถุดิบเท่านั้น 
แตย่ังมีต้นทุนอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในทุกกระบวนการที่เกี่ยวกับวัตถุดิบ ตั้งแต่การ
จัดซื้อวัตถุดิบไปจนกระทั่งได้วัตถุดิบมาใช้ในการผลิต และน าเก็บเข้าคลังวัตถุดิบ ดังนั้น ต้นทุน
ที่เกี่ยวกับวัตถุดิบ เช่น แผนกจัดซื้อจะมีต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อมีการจัดซื้อ แผนก
ผลิตจะต้องคิดต้นทุนวัตถุดิบทั้งสิ้น เมื่อมีการเบิกใช้วัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตในงวดหนึ่งๆ  
และแผนกคลังวัตถุดิบจะมีต้นทุนในการเก็บรักษาวัตถุดิบ ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละ
แผนกดังกล่าวข้างต้น จึงประกอบด้วย ต้นทุนในการสั่งซื้อ (Ordering Costs) ต้นทุนตามราคา
ซื้อ (Acquisition Costs) ต้นทุนในการเก็บรักษาวัตถุดิบ (Carrying Costs) (สมนึก  
เอื้อจิระพงษ์พันธ์, 2557 : 131)  และต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ไปในกระบวนการผลิต (Material Used 

Costs) นั่นเอง    
ส าหรับต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแผนกอื่นๆ ที่ไม่ใช่ต้นทุนจากการซื้อและค่า

ขนส่งที่เกิดจากการซื้อวัตถุดิบ เป็นต้นทุนที่ท าให้วัตถุดิบพร้อมที่จะน าไปใช้ผลิตได้ ซึ่งจะถือว่า
เป็นต้นทุนของวัตถุดิบ กิจการต้องท าการจัดสรรต้นทุน (Cost Allocation) เหล่านี้ให้กับวัตถุดิบ
แต่ละชนิดให้ถูกต้อง ก่อนที่จะมีการเบิกไปใช้ในการผลิตสินค้าแต่ละประเภท เพื่อให้ต้นทุน
วัตถุดิบมีความถูกต้องมากขึ้น  

แต่ในทางปฏิบัติ กิจการมักจะบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ในแต่ละแผนก เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแผนกจัดซื้อ ตรวจรับของ คลังสินค้าและบัญชี โดยจะ
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บันทึกค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นต้นทุนของแต่ละแผนก หรือจัดเป็นต้นทุนทางอ้อมมากกว่าจะบันทึก
เป็นต้นทุนวัตถุดิบทางตรง โดยบันทึกเข้าคุมยอดค่าใช้จ่ายการผลิต แล้วค่อยน ามาค านวณเป็น
ต้นทุนการผลิตต่อไป (ดวงมณี โกมารทัต, 2559 : 143) 

การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการควบคุมการใช้วัตถุดิบและ
ไม่ให้ยุ่งยากในการบันทึกบัญชี เนื้อหาของบทนี้จะกล่าวถึงการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ 
โดยใช้บัญชีคุมยอดวัตถุดิบ ซึ่งไม่มีการบันทึกบัญชีผ่านบัญชีย่อยวัตถุดิบ  แต่ถ้าหากกิจการมี
ประเภทของวัตถุดิบเพียงไม่กี่ชนิด หรือเป็นกิจการที่มีขนาดเล็ก ก็สามารถเปิดเป็นบัญชีย่อย
วัตถุดิบแต่ละชนิดได้ ซึ่งหลักการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบไม่ได้มีความแตกต่างกัน  

 โดยทั่วไปการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ สามารถจ าแนกไปตามลักษณะของการ
สะสมข้อมูลต้นทุนของวัตถุดิบ ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบการสะสมต้นทุนแบบเมื่อ
สิ้นงวด (Periodic Cost Accumulation) และ 2) ระบบการสะสมต้นทุนแบบต่อเนื่อง (Perpetual 

Cost Accumulation) ซึ่งแต่ละระบบจะมีวิธีการบันทึกบัญชีตามกระบวนการหรือรายการค้าที่
เกิดขึ้นในวงจรการผลิตที่เกี่ยวกับวัตถุดิบ (ทั้งวัตถุดิบทางตรงและวัตถุดิบทางอ้อม) เริ่มตั้งแต่
การจัดซื้อวัตถุดิบ การตรวจรับของ  การเบิกใช้วัตถุดิบ จนกระทั่งการจัดเก็บวัตถุดิบเข้าคลัง
วัตถุดิบ ดังนั้น การบันทึกบัญชีที่เกี่ยวกับวัตถุดิบ จะแยกตามแต่ละขั้นตอนของวัตถุดิบ 
สามารถบันทึกบัญชี ได้ดังนี้ (ปรับปรุงจากสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, 2557 : 112-119) 

 

1. เมื่อมีการจดัซ้ือวตัถดิุบ 

    เมื่อแผนกจัดซื้อได้สั่งซื้อวัตถุดิบตามที่แผนกคลังวัตถุดิบต้องการ และได้ออกใบสั่ง
ซื้อ แผนกตรวจรับของท าการตรวจรับวัตถุดิบเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นก็จะส่งเอกสารที่
เกี่ยวข้องไปให้กับแผนกบัญชีเพื่อท าการบันทึกบัญชีซื้อวัตถุดิบตามข้อมูลที่ปรากฏในเอกสาร
ต่อไป ส าหรับกรณีที่กิจการมีการใช้ระบบการสะสมต้นทุนแบบเมื่อสิ้นงวด เมื่อกิจการมีการซื้อ
วัตถุดิบ การบันทึกบัญชีด้านเดบิตจะเปิดบัญชี “ซื้อวัตถุดิบ” (Purchase Account) ถือว่าเป็น
ต้นทุนหลักของวัตถุดิบรายการหนึ่ง ซึ่งจะไปปรากฏอยู่ในงบต้นทุนการผลิต โดยบัญชีซื้อ
วัตถุดิบนี้ เป็นการรวมบัญชีย่อยวัตถุดิบแต่ละชนิด ซึ่งรายละเอียดวัตถุดิบแต่ละประเภทจะ
จัดท าในรูปของบัตรวัตถุดิบ หรือเป็นบัญชีย่อยวัตถุดิบ แยกแต่ละประเภท โดยที่การบันทึก
บัญชีไม่ต้องแยกประเภทของวัตถุดิบว่าเป็นวัตถุดิบทางตรงหรือวัตถุดิบทางอ้อม เพราะในบัตร
วัตถุดิบจะระบุว่าเป็นวัตถุดิบประเภทใดอยู่แล้ว 

    ดังนั้น วิธีการบันทึกบัญชีตามระบบการสะสมต้นทุนแบบสิ้นงวด จะไม่มีการบันทึก
ต้นทุนของวัตถุดิบแต่ละครั้งที่มีการซื้อและเบิกใช้ในการผลิต แต่จะท าการตรวจนับและตีราคา
วัตถุดิบคงเหลือเฉพาะในตอนสิ้นงวด การบันทึกบัญชีเมื่อมีการจัดซื้อวัตถุดิบ จะบันทึกบัญชี 
ได้ดังนี้ 
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    กรณีที่กิจการใช้ระบบการสะสมต้นทุนแบบต่อเนื่อง และมีการบันทึกบัญชีวัตถุดิบ
แบบต่อเนื่อง (Perpetual Inventory System) เมื่อมีการซื้อวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบชนิดใดก็
ตาม กิจการจะบันทึกบัญชีโดยเปิดบัญชี “วัตถุดิบ” หรือ “คุมยอดวัตถุดิบ” เพียงบัญชีเดียว ซึ่ง
เป็นบัญชีในหมวดสินทรัพย์ แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งบัญชีวัตถุดิบคงเหลือถือ
ว่าเป็นส่วนหนึ่งของบัญชีสินค้าคงเหลือ ส่วนบัญชีย่อยวัตถุดิบแต่ละประเภท รายละเอียดของ
แต่ละชนิดจะถูกบันทึกไว้ใน “บัตรวัตถุดิบ” หรือ “บัญชีย่อยวัตถุดิบ” ดังแสดงรายละเอียด
ความสัมพันธ์ระหว่างบัญชีคุมยอดวัตถุดิบและบัตรวัตถุดิบ หรือบัญชีย่อยวัตถุดิบ ตามภาพที่ 
3.8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.8 แสดงความสมัพันธ์ของบัญชีคุมยอดวัตถุดิบ 

    และบัตรวัตถุดิบ (บัญชีย่อยวัตถุดิบ) 
 

     ส าหรับระบบการบันทึกบัญชีวัตถุดิบแบบต่อเนื่อง (Perpetual Inventory System) 
จะเห็นได้ว่าบัญชีวัตถุดิบจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเมื่อมีการซื้อ และเมื่อมีการเบิกใช้
วัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต ท าให้กิจการทราบยอดคงเหลือของวัตถุดิบแต่ละชนิดตลอดเวลา 

ระบบการบันทึกบัญชีวัตถุดิบแบบสิ้นงวด  
เดบิต ซื้อวัตถุดบิ      xxx 

เครดิต เงินสด หรือ เจา้หนี ้     xxx 

 

 

เลขที่...... 
บตัรวตัถดิุบ            

รายการ.............................ประเภท................ 
วันที ่ รับ จ่าย คงเหลือ 

   150 

    

 

เลขที่...... 
บตัรวตัถดิุบ            

รายการ.......................ประเภท................    
วันที ่ รับ จ่าย คงเหลือ 

ม.ค.15 100  100 

    

 

คุมยอดวัตถุดิบ 

ซ้ือวัตถุดิบ         250 
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ไม่ต้องรอตรวจนับวัตถุดิบคงเหลือตอนสิ้นงวดเช่นเดียวกับระบบการบันทึกวัตถุดิบคงเหลือ
แบบเมื่อสิ้นงวด ดังนั้นวิธีนี้จึงเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมส าหรับกิจการอุตสาหกรรมเพราะถือว่า
เป็นวิธีการที่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด การบันทึกบัญชีเมื่อ
มีการจัดซื้อวัตถุดิบ จะบันทึกบัญชี ได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

2. เมื่อมีการจ่ายค่าขนส่งวตัถดิุบ 

    การซื้อวัตถุดิบเพื่อน ามาใช้ในการผลิตสินค้า ในบางครั้งอาจมีค่าขนส่งแยกต่างหาก
จากราคาซื้อวัตถุดิบ ดังนั้น ค่าขนส่งที่เกิดจากการซื้อวัตถุดิบจึงถือว่าเป็นค่าขนส่งเข้า 
(Transportation -  In หรือ Freight – In) ซึ่งต้องน ามารวมเป็นต้นทุนของวัตถุดิบ ดังนั้น การ
บันทึกบัญชีถ้ากิจการมีการใช้ระบบการสะสมต้นทุนแบบเมื่อสิ้นงวด หรือบันทึกวัตถุดิบแบบ
เมื่อสิ้นงวด (Periodic Inventory System) กิจการจะบันทึกค่าขนส่งวัตถุดิบ โดยเปิดบัญชี “ค่า
ขนส่งเข้า” ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนวัตถุดิบ และจะแสดงรายการค่าขนส่งเข้านี้ ในงบ
ต้นทุนการผลิต เพื่อค านวณหายอดซื้อวัตถุดิบสุทธิ และน ายอดซื้อวัตถุดิบสุทธิไปค านวณหา
ต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ไปในกระบวนการผลิตต่อไป 

    การค านวณค่าขนส่งเข้าของวัตถุดิบแต่ละประเภทสามารถค านวณได้หลายวิธี 
ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการค านวณ เช่น คิดตามเกณฑ์จ านวนหน่วยที่ซื้อ ตามเกณฑ์มูลค่าของ
วัตถุดิบ หรือตามเกณฑ์น้ าหนักของวัตถุดิบ เป็นต้น การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าขนส่งเข้าของ
วัตถุดิบ บันทึกบัญชี ได้ดังนี้  

 

 

 

 

 

    กรณีที่กิจการใช้ระบบการสะสมต้นทุนแบบต่อเนื่อง และมีการบันทึกบัญชีวัตถุดิบ
แบบต่อเนื่อง (Perpetual Inventory System) เมื่อมีค่าขนส่งเข้าเกิดขึ้น กิจการจะบันทึกโดย
เปิดบัญชี “คุมยอดวัตถุดิบ” เพราะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของวัตถุดิบ นอกจากนี้ จะต้อง
น าค่าขนส่งเข้าของวัตถุดิบแต่ละชนิดไปปรับกับมูลค่าของวัตถุดิบในบัตรวัตถุดิบหรือบัญชีย่อย
ของวัตถุดิบแต่ละชนิด เพื่อให้ต้นทุนของวัตถุดิบแต่ละประเภทแสดงมูลค่าที่ถูกต้องและต้นทุน

ระบบการบันทึกบัญชีวัตถุดิบแบบต่อเนื่อง  
เดบิต คุมยอดวัตถุดิบ        xxx 

        เครดิต เงินสด หรอื เจา้หนี ้     xxx 

 

ระบบการบันทึกบัญชีวัตถุดิบแบบสิ้นงวด  

เดบิต ค่าขนส่งเข้า      xxx 

        เครดิต เงินสด หรอื คา่ขนส่งเขา้ค้างจ่าย    xxx 
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ของวัตถุดิบมีความสอดคล้องกับบัญชีคุมยอดวัตถุดิบที่ได้ลงบันทึกบัญชีไว้  การบันทึกบัญชี
เกี่ยวกับค่าขนส่งเข้าของวัตถุดิบตามระบบการบันทึกบัญชีวัตถุดิบแบบต่อเนื่อง สามารถบันทึก
บัญชี ได้ดังนี้  

 

 

 

 

    

3. เมื่อมีการส่งคืนวตัถดิุบ 

    การจัดซื้อวัตถุดิบแต่ละครั้ง ในบางครั้งอาจมีวัตถุดิบที่ไม่ตรงตามคณุสมบัติที่กิจการ
ต้องการ เช่น สี หรือ คุณสมบัติ ไม่ถูกต้องตามที่กิจการสั่งซื้อ ดังนั้น กิจการต้องส่งวัตถุดิบคืน
ให้ผู้ขาย ถ้ากิจการใช้ระบบการสะสมต้นทุนแบบสิ้นงวด หรือบันทึกวัตถุดิบแบบสิ้นงวด กิจการ
จะบันทึกบัญชีส่งคืนวัตถุดิบ โดยการเปิดบัญชี “ส่งคืนวัตถุดิบ” (Purchase Returned) ซึ่งถือว่า
เป็นการลดต้นทุนของวัตถุดิบ และจะแสดงรายการส่งคืนวัตถุดิบนี้ เป็นรายการที่น าไปหักออก
จากต้นทุนจากการซื้อวัตถุดิบสุทธิ ในงบต้นทุนการผลิต เพื่อค านวณหายอดซื้อวัตถุดิบสุทธิ 
และน ายอดซื้อวัตถุดิบสุทธิไปค านวณหาต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ไปในกระบวนการผลิตต่อไป 

   การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการส่งคืนวัตถุดิบ ตามระบบการบันทึกบัญชีวัตถุดิบแบบสิ้น
งวด บันทึกบัญชี ได้ดังนี้  

 

 

 

 

 

   กรณีที่กิจการใช้ระบบการสะสมต้นทุนแบบต่อเนื่อง และมีการบันทึกบัญชีวัตถุดิบ
แบบต่อเนื่อง (Perpetual Inventory System) เมื่อมีการส่งคืนวัตถุดิบ กิจการจะบันทึกโดยลด
ยอดบัญชี “คุมยอดวัตถุดิบ” เพราะถือว่าท าให้ต้นทุนของวัตถุดิบลดลง นอกจากนี้ จ านวน
วัตถุดิบจะลดลงไปตามจ านวนที่ส่งคืนวัตถุดิบไปให้กับผู้ขาย บัตรวัตถุดิบหรือบัญชีย่อยของ
วัตถุดิบแต่ละชนิดจะแสดงจ านวนที่ถูกต้องตามที่ควรจะเป็น การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับส่งคืน
วัตถุดิบตามระบบการบันทึกบัญชีวัตถุดิบแบบต่อเนื่อง สามารถบันทึกบัญชี ได้ดังนี้  

 

 

 

ระบบการบันทึกบัญชีวัตถุดิบแบบต่อเนื่อง  
เดบิต คุมยอดวัตถุดิบ      xxx 

เครดิต เงินสด หรือ ค่าขนส่งเข้าคา้งจ่าย    xxx 

ระบบการบันทึกบัญชีวัตถุดิบแบบเมื่อสิ้นงวด  
เดบิต เงินสด หรือเจ้าหนี้     xxx 

เครดิต ส่งคืนวัตถุดิบและส่วนลด     xxx 
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 4. เมื่อมีการจ่ายช าระหน้ีค่าวตัถดิุบ 

    เมื่อมีการซื้อวัตถุดิบเป็นเงินเชื่อเมื่อถึงระยะเวลาที่ต้องช าระหนี้ กิจการต้องท าการ
จ่ายช าระหนี้ค่าวัตถุดิบ โดยมีเงื่อนไขการช าระหนี้มาเกี่ยวข้อง เช่น 2/10, n/30 2/EOM, n/60 

เป็นต้น ท าให้การบันทึกบัญชีการจ่ายช าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ สามารถแบ่งการจ่ายช าระหนี้
ออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณีที่ 1 กิจการไม่ได้รับส่วนลด เมื่อมีการจ่ายช าระหนี้โดยไม่เข้า
เงื่อนไขการได้รับส่วนลด และกรณีที่ 2 กิจการได้รับส่วนลด  เมื่อการจ่ายช าระหนี้ในช่วง
ระยะเวลาที่ก าหนด ตามเงื่อนไขที่ก าหนด การบันทึกบัญชีแต่ละกรณี สามารถบันทึกบัญชี ได้
ดังนี้ 

4.1 กรณีท่ีกิจการไม่ได้รบัส่วนลด 

          การจ่ายช าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ค่าวัตถุดิบ เมื่อถึงก าหนดช าระโดยไม่เข้าเงื่อนไข
การได้รับส่วนลด ส าหรับการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการจ่ายช าระหนี้ ตามระบบการบันทึกบัญชี
วัตถุดิบเมื่อสิ้นงวด สามารถบันทึกบัญชี ได้ดังนี้ 
 

 

 

 

 

          ส าหรับการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการจ่ายช าระหนี้ ตามระบบการบันทึกบัญชี
วัตถุดิบแบบต่อเนื่อง สามารถบันทึกบัญชี ได้ดังนี้ 
 

 

4.1. กรณีกิจการได้รบัส่วนลด (Purchase Discount) 

 

 

 

 

ระบบการบันทึกบัญชีวัตถุดิบแบบต่อเนื่อง  
เดบิต เงินสด หรือ เจ้าหนี ้     xxx 

เครดิต คมุยอดวัตถุดิบ      xxx 

 

ระบบการสะสมต้นทุนแบบสิ้นงวด  

เดบิต เจ้าหนี ้       xxx 

          เครดิต เงินสด       xxx 

 

ระบบการสะสมต้นทุนแบบต่อเนื่อง  
เดบิต เจ้าหนี้        xxx 

        เครดิต เงินสด       xxx 
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4.2 กรณีท่ีกิจการได้รบัส่วนสดตามเง่ือนไข 

          การจ่ายช าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ค่าวัตถุดิบ เมื่อถึงก าหนดช าระโดยเข้าเงื่อนไข
การได้รับส่วนลด เช่น เงื่อนไขการช าระหนี้ 2/10, n/30 แล้วกิจการจ่ายช าระหนี้ภายใน 10 วัน
นับจากวันที่ซื้อวัตถุดิบ ท าให้กิจการได้รับส่วนลด 2% ส่วนลดนี้เป็นส่วนลดเงินสด ซึ่งเรียกว่า 
ส่วนลดรับ (Purchase Discount) จะน าไปบันทึกบัญชีเพื่อลดต้นทุนของวัตถุดิบที่ซื้อมาใช้ใน
กระบวนการผลิต ดังนั้นการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการจ่ายช าระหนี้ กรณีที่กิจการได้รับส่วนลด
ตามเงื่อนไข ตามระบบการบันทึกบัญชีวัตถุดิบเมื่อสิ้นงวด สามารถบันทึกบัญชี ได้ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

          ส าหรับกิจการใช้ระบบการสะสมต้นทุนแบบต่อเนื่อง และมีการบันทึกบัญชี
วัตถุดิบแบบต่อเนื่อง (Perpetual Inventory System) เมื่อกิจการได้รับส่วนลดตามเงื่อนไข 
กิจการจะบันทึกโดยลดยอดบัญชี “คุมยอดวัตถุดิบ” เพราะถือว่าท าให้ต้นทุนของวัตถุดิบลดลง
ตามจ านวนที่กิจการได้รับส่วนลด ดังนั้นการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการจ่ายช าระหนี้ กรณีที่
กิจการได้รับส่วนลดตามเงื่อนไข ตามระบบการบันทึกบัญชีวัตถุดิบแบบต่อเนื่อง สามารถบันทึก
บัญชี ได้ดังนี้ 
 

 

 

 

 

             เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีวัตถุดิบของทั้งสองระบบ จะอธิบายการ
บันทึกบัญชี ดังแสดงในตัวอย่างที่ 3.1  
 

ตวัอย่างท่ี 3.1  

เมื่อวันที่  1  เมษายน  25X1  บริษัท สันติอุตสาหกรรม  จ ากัด  สั่งซื้อวัตถุดิบจ านวน  
10,000  บาท  จากบริษัท  สามัคคี  จ ากัด  เงื่อนไขในการช าระหนี้  2/10 , n/30  หากบริษัท
สันติอุตสาหกรรม จ ากัด ช าระหนี้ภายในวันที่  10  เมษายน  จะได้รับส่วนลดเงินสด  2%  ของ  
10,000  บาท  การลงบัญชีเกี่ยวกับการจ่ายช าระหนี้ สามารถบันทึกได้ดังนี้ 

ระบบการสะสมต้นทุนแบบสิ้นงวด  

เดบิต เจ้าหนี ้       xxx 

               เครดิต เงินสด       xxx 

                           ส่วนลดรับ       xxx 

 

ระบบการสะสมต้นทุนแบบต่อเนื่อง 

เดบิต เจ้าหนี้         xxx 

             เครดิต เงินสด       xxx 

                          คุมยอดวัตถุดิบ      xxx 
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ระบบการสะสมต้นทุนแบบเมื่อส้ินงวด 

1) เมื่อซื้อวัตถุดิบเป็นเงินเชื่อ 

เม.ย.1 เดบิต ซื้อวัตถุดิบ            10,000 

               เครดิต เจ้าหนี้     10,000 

 

2) เมื่อจ่ายช าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ ได้รับส่วนลด 2% 

เม.ย.10 เดบิต เจ้าหนี้    10,000 

                เครดิต เงินสด     9,800 

                                    ส่วนลดรับ      200 

 

ระบบการสะสมต้นทุนแบบต่อเน่ือง 

1) เมื่อซื้อวัตถุดิบเป็นเงินเชื่อ 

เม.ย.1  เดบิต คุมยอดวัตถุดิบ            10,000 

                  เครดิต เจ้าหนี้     10,000 

 

2) เมื่อจ่ายช าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ ได้รับส่วนลด 2% 

เม.ย.10 เดบิต เจ้าหนี้    10,000 

                   เครดิต เงินสด    9,800 

            คุมยอดวัตถุดิบ     200 

 

5. เมื่อมีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัหาวตัถดิุบ  
    ส าหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาวัตถุดิบ  (Material Handling Charges  

or Acquisition Costs) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแผนกต่างๆ ที่ต้องมีการจัดหาวัตถุดิบ เช่น 
แผนกจัดซื้อ แผนกตรวจรับของ แผนกคลังสินค้า และแผนกบัญชี เป็นต้น ซึ่งแผนกดังกล่าว 
ถือว่าเป็นแผนกบริการ ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแผนกเหล่านี้ ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นในแผนกบริการ จ าเป็นต้องมีการจัดสรรหรือปันสว่นค่าใช้จา่ยเหล่านี้ใหก้ับแผนกผลิตที่มี
การใช้ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัตถุดิบ โดยใช้เกณฑ์ที่เหมาะสม ซึ่งการบันทึกบัญชีจะรวมไว้บัญชี
เดียวกัน  คือ  บัญชีค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัตถุดิบ  ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของบัญชีคุมยอด
ค่าใช้จ่ายการผลิต  หรือโอนเข้าบัญชีคุมยอดค่าใช้จ่ายการผลิต ซึ่งจะเป็นต้นทุนการผลิตของ
แผนกผลิตใดนั้น ขึ้นอยู่กับว่าจะปันส่วนให้กับแผนกผลิตนั้นจ านวนเท่าใด  ให้พิจารณาจาก
เกณฑ์ที่ใช้ในการปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตของบริษัทนั้น 
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การค านวณต้นทุนวตัถดิุบใช้ไปและตีราคาวตัถดิุบคงเหลือ 

การบันทึกบัญชีส าหรับกิจการอุตสาหกรรมมีความแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับระบบการ
สะสมต้นทุนว่ากิจการมีระบบการสะสมต้นทุนเป็นแบบเมื่อสิ้นงวด หรือแบบต่อเนื่อง นอกจากนี้
วิธีการค านวณต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ไปในกระบวนการผลิตมีผลท าให้ต้นทุนของวัตถุดิบใช้ไปที่
น าเสนอในงบต้นทุนการผลิตมีความแตกต่างกัน และการตีราคาวัตถุดิบคงเหลือในตอนสิ้นงวด
ที่น าเสนอในงบแสดงฐานะการเงินก็ท าให้มูลค่าของวัตถุดิบคงเหลือไม่เท่ากัน ถ้าหากกิจการ
เลือกใช้วิธีการค านวณต้นทุนที่แตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการค านวณต้นทุน
วัตถุดิบแต่ละวิธี และการตีราคาวัตถุดิบคงเหลือปลายงวด จึงขออธิบายแยกแต่ละหัวข้อ ดังนี้  

 

1. การค านวณต้นทุนวตัถดิุบใช้ไป 

    กิจการที่ซื้อวัตถุดิบเข้าในคลังพัสดุหลายครั้งในราคาต่างๆ  กันย่อมประสบปัญหา
การค านวณต้นทุนวัตถุดิบที่เบิกไปใช้ในการผลิตและต้นทุนวัตถุดิบคงเหลือในวันสิ้นงวด  
เพราะมีวิธีค านวณได้หลายวิธี  ต้นทุนวัตถุดิบที่เบิกไปใช้ในการผลิตจะเป็นเท่าไรนั้นย่อมขึ้นกับ
วิธีการบันทึกต้นทุนวัตถุดิบคงเหลือ   ณ  วันสิ้นงวด  ในทางทฤษฎีนั้นการบันทึก
วัตถุดิบคงเหลือมี  2  วิธีคือ  การบันทึกบัญชีวัตถุดิบคงเหลือเมื่อสิ้นงวด  (Periodic  Inventory  

Method)  และการบันทึกบัญชีวัตถุดิบคงเหลือแบบต่อเนื่อง  (Perpetual  Inventory  Method) 

   ส าหรับวิธีการบันทึกบัญชีวัตถุดิบคงเหลือเมื่อสิ้นงวด กิจการจะค านวณต้นทุน
วัตถุดิบเบิกไปใช้ในระหว่างงวดได้ก็ต่อเมื่อท าการตรวจนับ  และตีมูลค่าวัตถุดิบคงเหลือที่
เหลืออยู่จริง ณ วันสิ้นงวด ซึ่งสามารถค านวณได้ดังนี้ (ปรับปรุงจากดวงมณี โกมารทัต, 2559 : 

146) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุดิบคงเหลือต้นงวด      xxx 

บวก ซื้อวัตถุดิบสุทธ:ิ 

ซื้อวัตถุดิบ     xxx 

บวก ค่าขนส่งเข้า    xxx 

      xxx 

หัก ส่งคืนวัตถุดิบ   xxx  

        ส่วนลดรับ    xxx xxx xxx 

 วัตถุดิบที่มีไว้ใช้ในการผลิตทั้งสิ้น    xxx 

หัก วัตถุดิบคงเหลือปลายงวด     xxx 

ต้นทุนวัตถุดิบใช้ไป      xxx 

หัก ต้นทนุวัตถุดิบทางอ้อมใช้ไป     xxx 

ต้นทุนวัตถุดิบทางตรงใชไ้ป     xxx 
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    จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าการค านวณต้นทุนวัตถุดิบคงเหลือเมื่อสิ้นงวด ไม่ได้
เกิดจากการค านวณวัตถุดิบที่เบิกใช้จริงๆ เมื่อน าเข้าสู่กระบวนการผลิต แต่เป็นเพียงผลลัพธ์ที่
ได้จากการหักรายการวัตถุดิบคงเหลือปลายงวดออกจากต้นทุนของวัตถุดิบที่มีไว้ใช้ในการผลิต 

     ส าหรับกรณีที่กิจการใช้วิธีการบันทึกบัญชีวัตถุดิบคงเหลือแบบต่อเนื่อง การค านวณ
ต้นทุนวัตถุดิบที่เบิกไปใช้ในกระบวนการผลิต จะมีการเปิด  “บัญชีวัตถุดิบ”  หรือ  “บัญชีคุม
ยอดวัตถุดิบ”  ซึ่งแสดงการเคลื่อนไหวของวัตถุดิบต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การค านวณ
ต้นทุนวัตถุดิบที่เบิกใช้ในกระบวนการผลิต และมูลค่าของวัตถุดิบคงเหลือจะพิจารณาจากบัญชี
วัตถุดิบโดยตรง  โดยทั่วไปแล้วกิจการต่างๆ นิยมบันทึกต้นทุนวัตถุดิบคงเหลือแบบต่อเนื่อง
มากกว่าเนื่องจากกิจการจะทราบถึงยอดที่แท้จริงของบัญชีวัตถุดิบอยู่ตลอดเวลา ไม่ต้องรอ
จนถึงตอนสิ้นงวดถึงจะทราบว่าต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมีจ านวนเท่ากับเท่าใด 

 

2. การตีราคาวตัถดิุบคงเหลือปลายงวด 

    การค านวณหามูลค่าของวัตถุดิบคงเหลือปลายงวด อาจมีประเด็นปัญหาเกิดขึ้นว่า
กิจการควรจะใช้ราคาใดในการบันทึกมูลค่าของวัตถุดิบคงเหลือ  ณ  วันสิ้นงวด  หรือต้นทุนของ
วัตถุดิบที่เบิกไปใช้ในระหว่างงวดเนื่องจากการซื้อวัตถุดิบมีหลายครั้งในรอบระยะเวลาบัญชี
หนึ่งๆ และราคาทุนที่ซื้อมาในแต่ละครั้งไม่เท่ากัน ท าให้มีปัญหาว่าควรตีราคาวัตถุดิบคงเหลือ
อย่างไร ซึ่งในทางทฤษฎีราคาทุนของวัตถุดิบที่น ามาใช้ตีมูลค่าของวัตถุดิบคงเหลือ มีดังนี้ 
(ปรับปรุงจากดวงมณี โกมารทัต, 2559 : 155) 

2.1  ราคาทนุ (Cost Method)  

2.2 ราคาทุนหรือราคาตลาดแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากวา่  (Lower of Cost or Market 

Method : LCM) 

2.3 ราคามาตรฐาน (Standard Cost Method) 

    การค านวณมูลค่าวัตถุดิบคงเหลือปลายงวดแต่ละวิธี สามารถแสดงรายละเอียดและ
ยกตัวอย่างการค านวณแต่ละวิธีตามล าดับ ได้ดังนี้  

2.1 วิธีราคาทุน 

         ความหมายของค าว่า ราคาทุน (Cost) หมายถึง ราคาที่ซื้อวัตถุดิบมาใช้ในการ
ผลิตรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จ่ายไปเพื่อให้วัตถุดิบนั้นอยู่ในสภาพพร้อมที่จะผลิตได้  เช่น  
กิจการต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ  ค่าขนส่งในการซื้อวัตถุดิบ  ค่าขนของขึ้นลง  ค่า
ประกันภัยสินค้า  ค่าใช้จ่ายในการตรวจรับของ  และค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาวัตถุดิบให้อยู่ใน
สภาพดีพร้อมที่จะน าไปผลิตได้  ในกรณีที่กิจการได้รับส่วนลดจากผู้ขาย หรือที่เรียกว่า ส่วนลด
รับ ก็ต้องน ามาพิจารณาหักออกจากต้นทุนวัตถุดิบที่ซื้อออกไปด้วย เพราะท าให้ต้นทุนวัตถุดิบ
ลดลง ซึ่งวิธีการค านวณต้นทุนวัตถุดิบด้วยราคาทุน สามารถแบ่งได้เป็น 6 วิธี ดังนี้  
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2.1.1 วิธีราคาที่แท้จริง (Specific Identification Method) 

2.1.2 วิธีถัวเฉลี่ยอย่างง่าย (Simple Average Method) 

2.1.3 วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนกั (Weighted Average Method) 

2.1.4 วิธีถัวเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่ (Moving Average Method) 

2.1.5 วิธีซื้อก่อน – ใช้ก่อน (First – In, First – Out Method) 

2.1.6 วิธีซื้อหลัง – ใช้ก่อน (Last – In, First – Out Method) 

เพื่อให้เข้าใจในการค านวณต้นทุนวัตถุดิบแต่ละวิธี จะอธิบายรายละเอียดการค านวณ
และยกตัวอย่างของแต่ละวิธีได้ดังนี้  
  2.1.1 วิธีราคาที่แท้จริง   

                   การค านวณมูลค่าของวัตถุดิบคงเหลือปลายงวดโดยใช้วิธีราคาที่แท้จริง 
(Specific  Identification  Method)  เป็นวิธีที่กิจการทราบราคาทุนของวัตถุดิบอย่างแน่นอนว่า
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเบิกมาจากวัตถุดิบที่ซื้อมารุ่นใด ราคาเท่าไร  และวัตถุดิบที่คงเหลืออยู่
ในคลังควรเป็นวัตถุดิบที่ซื้อมาเมื่อใดในราคาเท่ากับเท่าใด  เมื่อกิจการน าวิธีนี้มาใช้ไม่ว่าจะใช้
วิธีการบันทึกวัตถุดิบคงเหลือแบบใด  จะได้ผลลัพธ์ที่เท่ากัน 

                   วิธีนี้ เหมาะสมกับวัตถุดิบที่มีลักษณะโดยเฉพาะ แต่ละรุ่นที่ซื้อมา 
สามารถแยกได้ ลักษณะของวัตถุดิบมีความแตกต่างกัน ระบุราคาทุนได้อย่างชัดเจน  แต่
อย่างไรก็ตาม วิธีนี้มีข้อจ ากัด คือ  จะสิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากถ้ากิจการมี
วัตถุดิบหลายชนิด  เพราะต้องจดจ าให้ได้ว่ามีการรับจ่ายวัตถุดิบชนิดใด  และจ านวนที่คง
เหลืออยู่ในคลังพัสดุเป็นวัตถุดิบที่ซื้อมาในรุ่นใด และซื้อมาเมื่อใด  หากกิจการไม่สามารถจะ
แยกได้ว่าวัตถุดิบที่คงเหลืออยูใ่นมือ  หรือที่เบิกไปใช้ในการผลิตเป็นของรุ่นใด  ราคาทุนเท่ากับ
เท่าใดแล้ว  วิธีนี้อาจไม่เหมาะสม ดังนั้น เพื่อให้เข้าใจการค านวณต้นทุนวัตถุดิบโดยใช้วิธีราคา
ที่แท้จริงมากขึ้น จะแสดงรายละเอียดวิธีการค านวณดังแสดงในตัวอย่างที่ 3.2  
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ตวัอย่างท่ี  3.2 

 บริษัท  สหวิทยา  จ ากัด  ผลิตสินค้าออกขายโดยใช้วัตถุดิบหลักเพยีงชนิดเดยีว  ข้อมูล
เกี่ยวกับวัตถุดิบชนิดนี้ในเดือนมีนาคม 25X1 มีดังต่อไปนี้ 
 

25X1 

วนั  เดือน ปี  
รายการ ปริมาณท่ีซ้ือ

(หน่วย) 
ราคาต่อ

หน่วย(บาท) 
ปริมาณ 

เบิกใช้(หน่วย) 
หมายเหต ุ

 1 มี.ค. ยอดยกมา 1,000 12   

 3 มี.ค.      500  
 

ปริมาณที่เบิกใช้มาจาก
ต้นงวด 

 5 มี.ค. ซ้ือครั้งที่ 1 1,500 15   

10 มี.ค.    1,200  
 

ปริมาณที่เบิกใช้มาจาก
ต้นงวด 500 น.และที่
ซ้ือวันที่ 5 = 700น. 

18 มี.ค. ซ้ือครั้งที่ 2 1,800 20   

22 มี.ค.    1,700  
 

ปริมาณที่เบิกใช้เป็น
ของที่ซ้ือวันที่ 5 =700 
น.และซื้อวันที่ 18= 
1,000 น. 

24 มี.ค. ซ้ือครั้งที่ 3 2,000 22   

26 มี.ค.    1,800  
 

ปริมาณที่เบิกใช้เป็น
ของที่ซ้ือวันที่ 18= 800 
น. และซื้อวันที่ 24= 
1,000 น. 
 

30 มี.ค. ซ้ือครั้งที่ 4 1,500 25   

        รวม 7,800  5,200  

  

 วิธีการค านวณ 

 การค านวณต้นทุนวัตถุดิบเบิกใช้ และการตีราคาวัตถุดิบคงเหลือปลายงวด โดยใช้วิธ ี

ราคาที่แท้จริง สามารถค านวณได้ดังนี ้
1) วิธีราคาที่แท้จริง เมื่อใชร้ะบบวัตถุดิบคงเหลือเมื่อสิ้นงวด  

 ต้นทุนวัตถุดิบเบิกใช ้ประกอบด้วย 

        เบิกใช้วันที่  3 มี.ค. จากต้นงวด จ านวน  500 x 12   6,000 

        เบิกใช้วันที่ 10 มี.ค.จากต้นงวด จ านวน  500 x 12      6,000 

                 ซือ้วันที่ 5 จ านวน    700 x 15    10,500     16,500 
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       เบิกใช้วันที ่22 มี.ค. ซือ้วันที่ 5 จ านวน    700 x 15   10,500 

        ซือ้วันที่ 18 จ านวน 1,000 x 20   20,000     30,500 
       เบิกใช้วันที่ 26 มี.ค.ซื้อวนัที่ 18 จ านวน   800 x 20   16,000 

        ซือ้วันที่ 24 จ านวน 1,000 x 22   22,000     38,000 

  ดังนั้น ตน้ทุนวัตถุดิบเบิกใช ้                               91,000 บาท 

     มูลค่าวัตถุดิบคงเหลือปลายงวด ประกอบด้วย 

  วัตถุดิบของวันที่  5 มี.ค. จ านวน   100 x 15     1,500 

    24 มี.ค. จ านวน 1,000 x 22                        22,000 

    30 มี.ค. จ านวน 1,500 x 25                        37,500 

  ดังนั้น    มูลค่าวัตถุดิบคงเหลือปลายงวด                             61,000 บาท 

 

 2) วิธีราคาที่แท้จริง เมื่อใช้ระบบวัตถุดิบคงเหลอืแบบต่อเนื่อง  
     ตารางการค านวณต้นทุนวัตถุดิบคงเหลือ แสดงไดด้ังนี ้
 

 รบั จ่าย ยอดคงเหลือ 

ปริมาณ @ จ านวน
เงิน 

ปริมาณ @ จ านวน
เงิน 

ปริมาณ @ จ านวน
เงิน 

มี.ค. 1  1,000 12 12,000    1,000 12 12,000 

มี.ค. 3      500 12 6,000   500 12 6,000 

มี.ค. 5  1,500 15 22,500      500 12 6,000 

       1,500 15 22,500 

มี.ค.10      500 12 6,000   800 15 12,000 

      700 15 10,500    

มี.ค.18 1,800 20 36,000      800 15 12,000 

       1,800 20 36,000 

มี.ค.22      700 15 10,500  100 15 1,500 

    1,000 20 20,000  800 20 16,000 

มี.ค.24 2,000 22 44,000     100 15 1,500 

        800 20 16,000 

       2,000 22 44,000 

มี.ค.28      800 20 16,000  100 15 1,500 

    1,000 22 22,000 1,000 22 22,000 

มี.ค.30 1,500 25 37500      100 15 1,500 

       1,000 22 22,000 

       1,500 25 37,500 
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 ดังนั้น จากข้อมูลในตารางข้างต้น บริษัทจะมีตน้ทุนวัตถุดิบเบิกใช้ในการผลิตและมูลค่า
วัตถุดิบคงเหลือปลายงวด ดังนี้  

  ต้นทุนวัตถุดิบเบิกใช้ในการผลิต   = 6,000 + 6,000 + 10,500 + 10,500 

        + 20,000 + 16,000 + 22,000  

      = 91,000 บาท 

 มูลค่าของวัตถุดิบคงเหลือปลายงวด  = 1,500 + 22,000 + 37,500 

      = 61,000 บาท 

 2.1.2 วิธีถวัเฉล่ียอย่างง่าย   
                  การค านวณมูลค่าของวัตถุดิบคงเหลือปลายงวดโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยอย่าง

ง่าย (Simple Average  Method) เหมาะกับวัตถุดิบที่มีลักษณะเหมือนกัน และการซื้อมาแต่ละ
ครั้งมีจ านวนไม่ต่างกันมากนัก  เช่น  ข้าว  ข้าวโพด  ถั่ว  ฯลฯ  หรือของเหลวต่างๆ  เช่น  
น้ ามัน  สารเคมี  เป็นต้น วัตถุดิบที่ซื้อเข้ามาใหม่ในแต่ละครั้งจะผสมรวมไปกับวัตถุดิบเก่าที่
คงเหลืออยู่ในไซโลหรือถังเก็บวัตถุดิบนั้นๆ โดยเฉพาะ  ดังนั้น การค านวณต้นทุนวัตถุดิบใน
ลักษณะนี้ จึงใช้วิธีการถัวเฉลี่ยจากต้นทุนทั้งหมดที่ผสมกันทั้งเก่าและใหม่ นั่นคือจะรวมต้นทุน
วัตถุดิบต่อหน่วยที่มีอยู่เดิมตอนต้นงวดกับต้นทุนวัตถุดิบต่อหน่วยที่ซื้อมาใหม่เข้าด้วยกัน และ
หารด้วยจ านวนครั้งที่ซื้อมารวมกับหนึ่งครั้งที่เป็นของต้นงวด (ถ้ามี) 

                 การค านวณต้นทุนวัตถุดิบถัวเฉลี่ยต่อหน่วย สามารถค านวณได้ดังนี้  
 

 

โดยที่  N คือ จ านวนครั้งทีซ่ื้อมาทั้งสิน้ 

 

โดยที่  
      N คือ จ านวนครั้งของการซือ้ 

 

                จากตัวอย่างที่ 3.2 ถ้ากิจการมีการตีราคาวัตถุดิบคงเหลือปลายงวด โดย
ใช้วิธีถัวเฉลี่ยอย่างงา่ย  

 

 

 

 

 

 

ต้นทุนถัวเฉลี่ย = ต้นทุนต่อหน่วยต้นงวด + ต้นทุนต่อหน่วยซื้อครัง้ที่ 1 + ...+ ต้นทุนต่อหน่วยซื้อครัง้ทื ่N  

   ต่อหน่วย            จ านวนครั้งที่ซ้ือวัตถุดิบ + 1 (ต้นงวด) 
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 วิธีการค านวณ  
 การค านวณต้นทุนวัตถุดิบเบิกใช้ และการตีราคาวัตถุดิบคงเหลือปลายงวด โดยใช้วิธี
ถัวเฉลี่ยอย่างง่าย สามารถค านวณไดด้ังนี้ 

ค านวณหาต้นทนุถัวเฉลี่ยของวัตถุดิบต่อหน่วย ได้ดังนี้  
    ต้นทนุถัวเฉลี่ย  = ต้นทุนต่อหน่วยต้นงวด + ต้นทุนต่อหน่วยซือ้ครัง้ที่ 1 + ...+ ต้นทุนต่อหน่วยซือ้ครัง้ที ่N  

      ตอ่หน่วย               จ านวนครั้งที่ซ้ือวตัถุดิบ + 1 (ต้นงวด) 
   = 12 + 15 + 20 + 22 + 25  

       5 

=   94 

     5 

= 18.80 บาทต่อหน่วย 

 

ดังนั้น ตน้ทุนวัตถุดิบเบิกใช้ในการผลิต  = 5,200 x 18.80 

      = 97,760 บาท 

มูลค่าวัตถุดิบคงเหลือปลายงวด  = 2,600 x 18.80 

     = 48,880 บาท 

 

2.1.3 วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนกั  
                  การค านวณมูลค่าของวัตถุดิบคงเหลือปลายงวดโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วง

น้ าหนัก(Weighted Average Method) เหมาะกับ กิจการที่มีวัตถุดิบที่มีลักษณะที่เหมือนกันทุก
ประการ  วัตถุดิบที่ซื้อเข้ามาใหม่ในแต่ละครั้งจะผสมรวมไปกับวัตถุดิบเก่าที่คงเหลืออยู่ในถัง
เก็บวัตถุดิบนั้นๆ และการซื้อวัตถุดิบในแต่ละครั้งมีจ านวนที่แตกต่างกัน ดังนั้น ต้นทุนวัตถุดิบ
ถัวเฉลี่ยต่อหน่วยจึงต้องน าเอาจ านวนที่ซื้อมาในแต่ละครั้งมาพิจารณาด้วย การค านวณต้นทุน
วัตถุดิบจึงได้จากการถัวเฉลี่ยของต้นทุนทั้งหมดที่ผสมกันทั้งเก่า (ต้นงวด) และใหม่ (ซื้อใน
ระหว่างงวด) นั่นคือ จะรวมต้นทุนวัตถุดิบที่มีอยู่เดิมตอนต้นงวดกับต้นทุนวัตถุดิบที่ซื้อมา
ระหว่างงวดทุกรุ่นเข้าด้วยกันและหารด้วยจ านวนวัตถุดิบที่มีอยู่ทั้งหมด ดังนี้  
 

 

 

 

 

   

ราคาทุนถัวเฉลีย่  =     ต้นทุนวัตถุดิบที่มไีว้ใช้ในการผลิต 
ของวัตถุดิบต่อหน่วย    จ านวนวัตถุดิบที่มไีว้ใช้ในการผลิตทั้งสิ้น 
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  โดยที่ ต้นทนุวัตถุดิบที่มีไว้ใช้ในการผลิต สามารถค านวณ ได้ดงันี้  
  

  

 

               และ จ านวนวัตถุดิบที่มไีว้ใช้ในการผลิตทั้งสิ้น สามารถค านวณ ไดด้ังนี้  
 

 

 

   โดยทั่วไป การค านวณวัตถุดิบคงเหลือตามหลักการนี้ถือว่าวัตถุดิบทุกหน่วยที่
กิจการเตรียมไว้ในคลังวัตถุดิบ  จะมีโอกาสถูกน าไปใช้ได้เท่ากัน  ไม่ว่าวัตถุดิบนั้นจะมาก่อน
หรือหลังก็ตาม  แต่วิธีนี้มีข้อจ ากัด ในกรณีที่ถ้าช่วงเวลานั้นกิจการอยู่ในช่วงเกิดภาวะเงินเฟ้อ
หรือภาวะเงินฝืด  ราคาวัตถุดิบในท้องตลาดจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นๆ  ลงๆ  ซึ่งจะมีผลท าให้
ราคาของวัตถุดิบที่ค านวณได้จากการถัวเฉลี่ยต้นทุนที่ซื้อมาในแต่ละครั้งจะสูงหรือต่ ากว่าราคา
ตลาดในขณะนั้น 

   จากตัวอยา่งที่ 3.2 ถ้ากิจการมีการตีราคาวัตถุดิบคงเหลอืปลายงวด โดยใช้วิธี
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนกั  
        วิธีการค านวณ 

        การค านวณต้นทุนวัตถุดิบเบิกใช้และการตีราคาวัตถุดิบคงเหลือปลายงวด โดย
ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนกั สามารถค านวณได้ดงันี้ 

          ค านวณหาตน้ทุนถัวเฉลี่ยของวัตถุดิบต่อหน่วย ได้ดงันี้  
ต้นทุนถัวเฉลี่ย  =   ต้นทุนวัตถุดิบต้นงวด + ต้นทนุวัตถุดิบซื้อระหว่างงวด 

 ต่อหน่วย        จ านวนวัตถุดิบต้นงวด + จ านวนวัตถุดิบซื้อระหว่างงวด 
    

   = (1,000x 12) + (1,500 x 15) + (1,800 x 20) + (2,000 x 22) + (1,500 x 25)  

        1000 + 1500 + 1800 + 2000 + 1500 

= 12,000 + 22,500 + 36,000 + 44,000 + 37,500  

               7,800 

= 152,000 

         7,800 

= 19.49 บาทต่อหน่วย 

ดังนั้น ตน้ทุนวัตถุดิบเบิกใช้ในการผลิต  = 5,200 x 19.49 

      = 101,348 บาท 

มูลค่าวัตถุดิบคงเหลือปลายงวด  = 2,600 x 19.49 

     = 50,674 บาท 

ต้นทุนวัตถุดิบที่มไีว้ใช้ในการผลิต= ต้นทุนวัตถุดิบต้นงวด + ต้นทนุวัตถุดิบซื้อระหว่างงวด 

  

จ านวนวัตถุดิบที่มีไว้ใช้ในการผลิตทั้งสิ้น = จ านวนวัตถุดิบต้นงวด + จ านวนวัตถุดิบซ้ือระหว่างงวด 
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2.1.4 วิธีถัวเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่  
                        กิจการที่ใช้วิธีการตรวจนับและตีราคาวัตถุดิบคงเหลือแบบต่อเนื่อง 
ราคาทุนถัวเฉลี่ยที่ใช้จึงเป็นราคาที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีการซื้อวัตถุดิบเข้ามาใหม่ 
ซึ่งเรียกวิธีการค านวณต้นทุนถัวเฉลี่ยแบบนี้ว่า วิธีถัวเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่  (Moving  Average  

Method)  การค านวณราคาตามวิธีนี้คือน าต้นทุนของวัตถุดิบที่ซื้อมาครั้งใหม่ไปรวมกับต้นทุน
ของวัตถุดิบคงเหลือในขณะนั้น  แล้วหารด้วยจ านวนวัตถุดิบที่มีไว้ใช้ทั้งสิ้น  (จ านวนวัตถุดิบที่
ซื้อใหม่ + จ านวนวัตถุดิบคงเหลือ)  ต้นทุนถัวเฉลี่ยต่อหน่วยที่ค านวณได้นี้จะใช้เป็นราคาที่คิด
เข้าต้นทุนการเบิกใช้วัตถุดิบคราวต่อไป  และจะใช้ราคานี้กับวัตถุดิบที่คงเหลือไปเรื่อยๆ  
จนกว่าจะมีการซื้อวัตถุดิบเข้ามาใหม่อีก  จึงจะเปลี่ยนเป็นราคาถัวเฉลี่ยใหม่อีกครั้ง 

   การค านวณมูลค่าวัตถุดิบคงเหลือโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่ นิยม
ใช้ในกรณีที่วัตถุดิบมีราคาน้อยและราคามีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ  การใช้ราคานี้จะตัดผล
กระทบกระเทือนของวัตถุดิบที่มีต่อต้นทุนการผลิตสินค้าให้ลดลงไป  แต่ก็มีข้อเสียในแง่ที่ว่า  
ถ้ากิจการมีวัตถุดิบเป็นจ านวนมากและต้องซื้อบ่อยครั้งแล้ว  จะท าให้เสียเวลาในการค านวณ
ต้นทุนต่อหน่วยทุกครั้งที่มีการซื้อวัตถุดิบ 

จากตัวอย่างที่ 3.2 ถ้ากิจการมีการตีราคาวัตถุดิบคงเหลือปลายงวด
โดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่  
      วิธีการค านวณ 

            การค านวณต้นทุนวัตถุดิบเบิกใช้และการตีราคาวัตถุดิบคงเหลือปลาย
งวด โดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่ สามารถค านวณได้ดังนี้ 
   วิธีถัวเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่ - ระบบวัตถุดิบคงเหลอืแบบต่อเนื่อง 

  ตารางการค านวณต้นทุนวัตถุดิบคงเหลอื แสดงได้ดังนี ้
 

 รบั จ่าย ยอดคงเหลือ 

 ปริมาณ @ จ านวน
เงิน 

ปริมาณ @ จ านวน
เงิน 

ปริมาณ @ จ านวน
เงิน 

มี.ค.1 1,000 12 12,000    1,000 12 12,000 

มี.ค. 3    500 12 6,000   500 12 6,000 

มี.ค. 5 1,500 15 22,500    2,000 14.25 28,500 

มี.ค.10    1,200 14.25 17,100   800 14.25 11,400 

มี.ค.18 1,800 20 36,000    2,600 18.23 47,400 

มี.ค.22    1,700 18.23 30,991   900 18.23 16,407 

มี.ค.24 2,000 22 44,000    2,900 20.83 60,407 

มี.ค.26    1,800 20.83 37,494 1,100 20.83 22,913 

มี.ค.30 1,500 25 37500    2,600 20.83 60,413 



                                                                                  บทท่ี  3 การบัญชีเก่ียวกับวัตถุดิบ 3 - 29 

 

ดังนั้น ตน้ทุนวัตถุดิบเบิกใช้ในการผลิต  = 6,000 +17,100 + 30,991+37,494 
      = 91,585 บาท 

มูลค่าวัตถุดิบคงเหลือปลายงวด = 2,600 x 20.83 

     = 60,413 บาท 

 

2.1.5 วิธีซ้ือก่อน – ใช้ก่อน   
                       การตีราคาวัตถุดิบคงเหลือปลายงวดโดยใช้วิธีซื้อก่อน – ใช้ก่อน (First - 

In,  First - Out  : FIFO  Method)  มาจากข้อสมมติฐานที่ว่าวัตถุดิบที่ซื้อมาก่อนควรจะถูกเบิก
ไปใช้ในการผลิตก่อน ดังนั้นต้นทุนที่ใช้ในการค านวณหาวัตถุดิบคงเหลือปลายงวดจะเป็นต้นทนุ
ที่ซื้อมาครั้งหลังสุด แล้วย้อนขึ้นไปหาต้นทุนที่ซื้อมาครั้งแรกๆ วิธีการนี้เหมาะกับวัตถุดิบที่มี
อายุของวัตถุดิบจ ากัด หรือมีลักษณะเสื่อมสภาพง่าย  เช่น  ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารต่างๆ  
ได้แก่  พืช  ผัก  ผลไม้  นม  เนื้อสัตว์  เป็นต้น เนื่องจากต้องรีบน าวัตถุดิบที่จะหมดอายุก่อนมา
ใช้ก่อน มิเช่นนั้นวัตถุดิบจะเสีย ไม่สามารถน ามาผลิตได้  ดังนั้นวัตถุดิบคงเหลือที่อยู่ในวันสิ้น
งวดจึงเป็นวัตถุดิบที่ซื้อมาในครั้งหลังๆ 

         ข้อดีของวิธีซื้อก่อน – ใช้ก่อน คือ  การเบิกใช้ของวัตถุดิบมีความ
ใกล้เคียงกับความเป็นจริงของการใช้วัตถุดิบ วัตถุดิบที่ซื้อมาก่อนจะถูกน าไปผลิตก่อน ทั้งนี้เพื่อ
ป้องกันความล้าสมัยและเสื่อมคุณภาพ  ซึ่งจะมีผลให้วัตถุดิบคงเหลือที่แสดงในงบแสดงฐานะ
การเงินมีราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาดในปัจจุบัน  แต่ออย่างไรก็ตาม วิธีนี้ก็มีข้อจ ากัดเช่นกัน 
คือ วิธีนี้ที่น าเอาต้นทุนวัตถุดิบที่ซื้อมาครั้งแรกหรือเป็นราคาเก่าไปค านวณต้นทุนวัตถุดิบ ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนผลิตภัณฑ์ จึงมีผลท าให้ต้นทุนขายของสินค้านั้นๆ  เป็นราคาเก่า  เมื่อ
น าไปเปรียบเทียบกับราคาขายในปัจจุบันอาจจะมีส่วนแตกต่างกันมาก  อันจะท าให้การวัดผล
ก าไรขาดทุนของกิจการไม่ถูกต้อง ยกตัวอย่างเช่น เมื่อกิจการอยู่ภาวะที่ระดับราคาในตลาด
สูงขึ้นเรื่อยๆ  กิจการจะได้ก าไรสูง  เพราะต้นทุนในการผลิตและขายสินค้าต่ า  อันเนื่องมาจาก
การใช้ราคาวัตถุดิบเก่า  แต่ในทางกลับกัน ในภาวะที่ระดับราคาในตลาดลดลง  กิจการจะได้ผล
ก าไรต่ าลง  เนื่องจากการใช้วัตถุดิบรุ่นเก่าที่มีราคาสูงไปใช้ในการผลิต  ซึ่งมีผลท าให้ต้นทุนใน
การผลิตและขายสินค้าสูงตามไปด้วย 

                  จากตัวอย่างที่ 3.2 ถ้ากิจการมีการตีราคาวัตถุดิบคงเหลือปลายงวดโดย
ใช้วิธีซื้อก่อน – ใช้ก่อน (FIFO) 

 

 

 

 

 



    การบัญชีต้นทุน 1 3 - 30 

วิธีการค านวณ 

   การค านวณต้นทุนวัตถุดิบเบิกใช้และการตีราคาวัตถุดิบคงเหลือปลาย
งวด โดยใช้วิธีซื้อก่อน – ใช้ก่อน สามารถค านวณได้ดังนี้ 

1) วิธีซื้อก่อน – ใช้ก่อน เมื่อใช้ระบบวัตถุดิบคงเหลือเมื่อสิน้งวด  

         การค านวณต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตตามวิธี FIFO 

วนัท่ี ปริมาณ (หน่วย) ต้นทุนต่อหน่วย ต้นทุนวตัถดิุบใช้ไป (บาท)  
ม.ีค.  1 1,000 12 12,000 
       5 1,500 15 22,500 

     18 1,800 20 36,000 

      24   900 22 19,800 

 ต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 90,300 
        
     การค านวณมูลคา่วัตถุดิบคงเหลอืปลายงวดตามวิธี FIFO 

วนัท่ี ปริมาณ (หน่วย) ต้นทุนต่อหน่วย ต้นทุนวตัถดิุบใช้ไป (บาท) 
มี.ค.30 1,500 25 37,500 

     24 1,100 22 24,200 

 มูลค่าวัตถุดิบคงเหลือปลายงวด 61,700 
 

2) วิธซีื้อก่อน – ใช้ก่อน เมื่อใช้ระบบวัตถุดิบคงเหลือแบบต่อเนื่อง  

                  ตารางการค านวณต้นทุนวัตถุดิบคงเหลือตามวิธ ีFIFO แสดงได้ดังนี ้
 

 รบั จ่าย ยอดคงเหลือ 

ปริมาณ @ จ านวน
เงิน 

ปริมาณ @ จ านวน
เงิน 

ปริมาณ @ จ านวน
เงิน 

มี.ค. 1  1,000 12 12,000    1,000 12 12,000 

มี.ค. 3    500 12 6,000 500 12 6,000 

มี.ค. 5  1,500 15 22,500    500 12 6,000 

       1,500 15 22,500 

มี.ค.10    500 12 6,000 800 15 12,000 

    700 15 10,500    

มี.ค.18 1,800 20 36,000    800 15 12000 

       1,800 20 36,000 

มี.ค.22    800 15 12,000 900 20 18,000 

    900 20 18,000    



                                                                                  บทท่ี  3 การบัญชีเก่ียวกับวัตถุดิบ 3 - 31 

 

 รบั จ่าย ยอดคงเหลือ 

 ปริมาณ @ จ านวน
เงิน 

ปริมาณ @ จ านวน
เงิน 

ปริมาณ @ จ านวน
เงิน 

มี.ค.24 2,000 22 44,000    900 20 18,000 

       2,000 22 44,000 

มี.ค.26    900 20 18,000 1,100 22 24200 

    900 22 19,800    

มี.ค.30 1,500 25 37,500    1,100 22 24,200 

       1,500 25 37,500 

 

ดังนั้น ตน้ทุนวัตถุดิบเบิกใช้ในการผลิต = 6,000 + 6,000 + 10,500 +12,000 

+18,000+18,000+19,800 

        = 90,300 บาท   

        มูลค่าวัตถุดิบคงเหลือปลายงวด = 24,200+37,500 
        = 61,700 บาท 

 

2.1.6 วิธีซื้อหลัง – ใช้ก่อน   
                          วิธีซื้อหลัง – ใช้ก่อน (Last – In , First – Out : LIFO Method)   มี
ข้อสมมติฐานว่าวัตถุดิบที่ซื้ อมาครั้ งหลังสุดจะถูกน าไปใช้ ในการผลิตก่อน  ดั งนั้น 
วัตถุดิบคงเหลือปลายงวดจึงเป็นวัตถุดิบที่ซื้อมาครั้งแรกๆ  วิธีนี้จะมีผลท าให้ต้นทุนในการผลิต
และขายสินค้าที่ค านวณจากวัตถุดิบด้วยราคาหลังสุดจะเป็นต้นทุนที่ใกล้เคียงกับระดับราคาใน
ปัจจุบัน ซึ่งจะน าไปใช้เปรียบเทียบกับราคาขายได้ถูกต้องมากกว่าวิธีซื้อก่อนใช้ก่อน  เพราะ
การวัดผลก าไรหรือขาดทุนจะตรงกับความเป็นจริง  แต่วิธีนี้ก็มีผู้ที่คัดค้านการใช้วิธีนี้ เนื่องจาก
มีความเห็นว่า  การค านวณมูลค่าวัตถุดิบคงเหลือปลายงวดเป็นการค านวณที่ไม่ตรงกับวิธี
ปฏิบัติที่นิยมใช้วัตถุดิบที่ซื้อมาในครั้งแรกๆไปผลิตก่อนเพื่อป้องกันการเสื่อมคุณภาพหรือ
ล้าสมัย  นอกจากนี้ในสภาวการณ์ที่ระดับราคาในตลาดเปลี่ยนแปลงขึ้นลงมาก  จะท าให้
วัตถุดิบคงเหลือที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงินเป็นราคาที่แตกต่างไปจากราคาตลาดใน
ปัจจุบัน  ซึ่งอาจมีผลท าให้ผู้อ่านงบการเงินเข้าใจผิดได้ว่า มูลค่าของวัตถุดิบคงเหลือดังกล่าว
แสดงมูลค่าตามระดับราคาในปัจจุบัน 

        จากตัวอย่างที่ 3.2 ถ้ากิจการมีการตีราคาวัตถุดิบคงเหลือปลายงวด
โดยใช้วิธีซื้อหลัง – ใช้ก่อน (LIFO) 

 

 



    การบัญชีต้นทุน 1 3 - 32 

วิธีการค านวณ 

   การค านวณต้นทุนวัตถุดิบเบิกใช้และการตีราคาวัตถุดิบคงเหลือปลาย
งวด โดยใช้วิธีซื้อหลัง – ใช้ก่อน สามารถค านวณได้ดังนี ้

1) วิธีซื้อหลัง – ใชก้่อน เมือ่ใช้ระบบวัตถุดิบคงเหลือเมื่อสิน้งวด 

      การค านวณต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตตามวิธี LIFO 

วนัท่ี ปริมาณ (หน่วย) ต้นทุนต่อหน่วย ต้นทุนวตัถดิุบใช้ไป (บาท) 
มี.ค. 30 1,500 25 37,500 

      24 2,000 22 44,000 

     18 1,700 20 34,000 

 ต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 115,500 

 

           การค านวณมูลค่าวัตถุดิบคงเหลอืปลายงวดตามวิธี FIFO 

วนัท่ี ปริมาณ (หน่วย) ต้นทุนต่อหน่วย ต้นทุนวตัถดิุบใช้ไป (บาท) 
มี.ค. 1 1,000 12 12,000 

      8 1,500 15 22,500 

    18 100 20 2,000 

 มูลค่าวัตถุดิบคงเหลือปลายงวด 36,500 

 

2) วิธซีื้อหลัง – ใชก้่อน เมือ่ใช้ระบบวัตถุดิบคงเหลือแบบต่อเนื่อง  
        ตารางการค านวณต้นทุนวัตถุดิบคงเหลือตามวิธี LIFO แสดงได้ดังนี ้
 

 รบั จ่าย ยอดคงเหลือ 

ปริมาณ @ จ านวน
เงิน 

ปริมาณ @ จ านวน
เงิน 

ปริมาณ @ จ านวน
เงิน 

มี.ค.1  1,000 12 12,000    1,000 12 12,000 

มี.ค. 3    500 12 6,000 500 12 6,000 

มี.ค. 5  1,500 15 22,500    500 12 6,000 

       1,500 15 22,500 

มี.ค.10    1,200 15 18,000 500 12 6,000 

       300 15 4,500 

มี.ค.18 1,800 20 36,000    500 12 6,000 

       300 15 4,500 

       1,800 20 36,000 

มี.ค.22    1,700 20 34,000 500 12 6,000 



                                                                                  บทท่ี  3 การบัญชีเก่ียวกับวัตถุดิบ 3 - 33 

 

 รบั จ่าย ยอดคงเหลือ 

 ปริมาณ @ จ านวน
เงิน 

ปริมาณ @ จ านวน
เงิน 

ปริมาณ @ จ านวน
เงิน 

       300 15 4,500 

       100 20 2,000 

มี.ค.24 2,000 22 44,000    500 12 6,000 

       300 15 4,500 

       100 20 2,000 

       2,000 22 44,000 

มี.ค.26    1,800 22 39,600 500 12 6,000 

       300 15 4,500 

       100 20 2,000 

       200 22 4,400 

มี.ค.30 1,500 25 37,500    500 12 6,000 

       300 15 4,500 

       100 20 2,000 

       200 22 4,400 

       1,500 25 37,500 

  

 ดังนั้น ตน้ทุนวัตถุดิบเบิกใช้ในการผลิต = 6,000 + 18,000 + 34,000 + 39,600 

               = 97,600 บาท 

มูลค่าวัตถุดิบคงเหลือปลายงวด           = 6,000 + 4,500 + 2,000 + 4,400 +37,500 

              = 54,400 บาท 

 

2.2 การตีราคาวตัถดิุบคงเหลือโดยใช้ราคาทุนหรือราคาตลาดแล้วแต่ราคา
ใดจะต า่กว่า 

             การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบไม่ว่าจะบันทึกโดยใช้ระบบการบันทึกบัญชี
แบบเมื่อสิ้นงวด หรือระบบการบันทึกบัญชีแบบต่อเนื่อง  การค านวณต้นทุนวัตถุดิบเบิกไปใช้
และวัตถุดิบคงเหลืออาจจะเป็นวิธีใดวิธีหนึ่งดังได้กล่าวมาแล้ว  แต่อย่างไรก็ตาม  บางครั้ง
กิจการจะพบว่าราคาในท้องตลาดของวัตถุดิบอาจมีราคาต่ ากว่าราคาทุนของวัตถุดิบ  ณ  วันสิ้น
งวด  ถ้าหากกิจการพบเหตุการณ์ดังกล่าว อาจเป็นผลท าให้กิจการต้องเลือกตีราคาวัตถุดิบโดย
ใช้ราคาทุนหรือราคาตลาดแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า (Lower  of  Cost  or  Market : LCM)  

             ราคาตลาด  (Market  value) คือ  ราคาที่ก าหนดในตลาด  หรือราคาที่คาด
ว่าจะซื้อวัตถุดิบชนิดนั้นได้ในขณะนั้น  หรือเป็นราคาทดแทน  (Replacement  Cost) ของ



    การบัญชีต้นทุน 1 3 - 34 

วัตถุดิบในเวลานั้น (ดวงมณี โกมารทัต, 2559 : 155) ถ้าราคาวัตถุดิบในช่วงเวลานั้น มีราคา
ตลาดสูงกว่าราคาทุน ก็ไม่จ าเป็นที่กิจการจะต้องปรับปรุงราคาแตอ่ย่างใด   
             แต่ถ้าหากราคาตลาดของวัตถุดิบมีราคาลดลง  อาจเป็นไปได้ว่ากิจการไม่
สามารถจะขายสินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบชนิดนั้นได้ในราคาปกติ กิจการอาจจ าเป็นต้องลดราคา
ลงตามราคาวัตถุดิบนั้น จากเหตุผลเช่นนี้ นักบัญชีของกิจการจึงต้องท าการตีราคาวัตถุดิบให้
ลดลงเท่ากับราคาตลาดในวันนั้น ผลขาดทุนจากการตีราคาวัตถุดิบคงเหลือจะน าไปแสดงไว้ใน
งวดบัญชีที่ท าการลดราคาวัตถุดิบนั้น   ส าหรับวิธีการตีราคาทุนหรือราคาตลาดแล้วแต่ราคา
ใดจะต่ ากว่านี้ มี  3  วิธี ได้แก่ (ปรับปรุงจากดวงมณี โกมารทัต, 2559 : 147 และสมนึก  
เอื้อจิระพงษ์พันธ์, 2557 :129) 

2.2.1 การตีราคาทุนหรือราคาตลาดแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า  โดยพิจารณา
แต่ละรายการ  (Lower  of  Cost  or  Market  by  Item)  การตีราคาวิธีนี้จะต้องน าราคาทุนต่อ
หน่วยของวัตถุดิบแต่ละรายการมาเปรียบเทียบกับราคาตลาดในปัจจุบันของวัตถุดิบชนิดนั้นๆ  
ถ้าราคาตลาดต่ ากว่าก็จะใช้ราคาตลาดนั้นคูณกับจ านวนหน่วยวัตถุดิบที่เหลือ  ณ วันสิ้นงวด
นั้นๆ 

2.2.2 การตีราคาทุนหรือราคาตลาดแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า  โดยพิจารณา
จากยอดรวม  (Lower  of  Total  Cost  or Total  Market)  ตามวิธีนี้จะพิจารณาต้นทุนรวม
ของวัตถุดิบทั้งหมดที่คิดจากราคาทุน เปรียบเทียบกับต้นทุนรวมของวัตถุดิบทั้งหมดที่คิดจาก
ราคาตลาด  แล้วพิจารณาว่าต้นทุนรวมที่มีราคาต่ ากว่าเป็นต้นทุนของวัตถุดิบคงเหลือ 

2.2.3  การตีราคาทุนหรือราคาตลาดแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า  โดยพิจารณา
ตามกลุ่มหรือประเภทของวัตถุดิบ  (Lower  of  Total  Cost  or  Total  Market  by  Group)  

กิจการจะมีการแบ่งวัตถุดิบออกเป็นกลุ่มหรือเป็นประเภท แล้วจะค านวณหายอดรวมของ
วัตถุดิบของแต่ละกลุ่ม  โดยค านวณจากทั้งราคาทุนและราคาตลาด  แล้วน าต้นทุนรวมจากทั้ง
สองราคามาเปรียบเทียบกัน แล้วพิจารณาว่าราคาใดเป็นราคาที่ต่ ากว่า เพื่อเป็นต้นทุน
วัตถุดิบคงเหลือ 

   เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการตีราคาวัตถุดิบคงเหลือโดยใช้ราคาทุนหรือราคา
ตลาดแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า จะอธิบายและแสดงการค านวณดังตัวอย่างที่ 3.3 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  บทท่ี  3 การบัญชีเก่ียวกับวัตถุดิบ 3 - 35 

 

ตวัอย่างท่ี  3.3   
 บริษัท สหพัฒนา จ ากัด มีวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต  4  ชนิด  ได้แก่ วัตถุดิบ  A B C 

และ D  บริษัทใช้ระบบการบันทึกวัตถุดิบคงเหลือแบบเมื่อสิ้นงวด  และยึดถือนโยบายตีราคา
วัตถุดิบคงเหลือโดยใช้ราคาทุน หรือราคาตลาดแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า  โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับ
ปริมาณและราคาของวัตถุดิบ ณ วันที่  31  ธันวาคม  25X1  ดังนี้ 
 

กลุ่มของ
วตัถดิุบ 

ประเภท
วตัถดิุบ 

ปริมาณ 

(หน่วย) 
ราคาทุน 

ต่อหน่วย 

ราคาตลาด 

ต่อหน่วย 

ต้นทุน
วตัถดิุบ
ราคาทุน 

ต้นทุน
วตัถดิุบใน
ราคาตลาด 

กลุ่มที่ 1 A 100 100 112 10,000 11,200 

 B 200 120 110 24,000 22,000 

กลุ่มที่  2 C 300 150 175 45,000 52,500 

 D 400 200 180 80,000 72,000 

    รวม 159,000 157,700 

 

2.2.1 การตีราคาวัตถุดิบคงเหลือโดยใช้ราคาทุนหรือราคาตลาดแล้วแต่ราคาใด
จะต่ ากว่าโดยพิจารณาแยกแต่ละรายการของวัตถุดิบ  จะค านวณได้ดังนี้ 
 

วตัถดิุบ ราคาทุน 

ต่อหน่วย 

ราคา
ตลาด 

ต่อหน่วย 

หลกัเกณฑ ์

ท่ีใช้ 

× ปริมาณ 

(หน่วย) 
= ราคาทุนหรือราคา

ตลาดท่ีต า่กว่า 
(บาท) 

A 100 112 ราคาทุน     = 100 × 100 = 10,000 

B 120 110 ราคาตลาด  = 110 × 200 = 22,000 

C 150 175 ราคาทุน     =  150 × 300 = 45,000 

D 200 180 ราคาตลาด  = 180 × 400 = 72,000 

ต้นทุนวัตถุดิบคงเหลือ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 = 149,000 

 

 ต้นทุนวัตถุดิบคงเหลือตามราคาทุน  159,000  บาท 

 ต้นทุนวัตถุดิบคงเหลือตาม  LCM  149,000  บาท 

 ผลต่างต้นทุนวัตถุดิบคงเหลือ     10,000  บาท 
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2.2.2 การตีราคาวัตถุดิบคงเหลือโดยใช้ราคาทุนหรือราคาตลาดแล้วแต่ราคาใดจะ
ต่ ากว่า  โดยพิจารณาจากยอดรวม  จะได้ต้นทุนวัตถุดิบคงเหลือตามราคาตลาด  ซึ่งมีมูลค่า
เท่ากับ  157,700  บาท  เพราะเป็นราคาที่ต่ ากว่าราคาทุนเท่ากับ  159,000 – 157,700  
เท่ากับ  1,300  บาท 

2.2.3 การตีราคาวัตถุดิบคงเหลือโดยใช้ราคาทุนหรือราคาตลาดแล้วแต่ราคาใดจะ
ต่ ากว่า  โดยพิจารณาตามกลุ่มของวัตถุดิบ 

 

 วตัถดิุบ ราคาทุนรวม  
(บาท) 

ราคาตลาดรวม  
(บาท) 

หลกัเกณฑท่ี์ใช้ 

กลุ่มที่ 1 A 10,000 11,200  

 B 24,000 22,000  

 รวม 34,000 33,200 เลือกราคาตลาด เพราะต่ ากว่าราคาทุน 

กลุ่มที่ 2 C 45,000 52,500  

 D 80,000 72,000  

 รวม 125,000 124,500 เลือกราคาตลาด เพราะต่ ากว่าราคาทุน 

 

 ดังนั้น ตน้ทุนวัตถุดิบคงเหลือ  = 33,200 + 124,500   
     = 157,700 บาท 

          ผลต่างต้นทุนวัตถุดิบ = 159,000 – 157,700  บาท 

     = 1,300 บาท 
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บทสรปุ  

 ส าหรบักจิการอุตสาหกรรม ปัจจัยการผลิตที่มีความส าคัญที่สุด คือ วัตถุดิบซึ่งถือเป็น
ส่วนประกอบหลักที่ถูกน ามาใช้ในการผลิตสินคา้ ในการผลิตสินค้าหนึ่งหน่วยอาจต้องใช้วัตถุดิบ
หลักเพียงชนิดเดียวหรืออาจมากกว่าหนึ่งชนิด  ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ว่ามี
ส่วนประกอบอะไรบ้าง ดังนั้น กิจการจ าเป็นต้องใช้เงินทุนให้เพียงพอเพื่อซื้อวัตถุดิบมาใช้
ส าหรับการผลิตสินค้า ดังนั้น การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบจึงมีความส าคัญต่อธุรกิจที่ท าการ
ผลิตสินค้า โดยทั่วไประบบการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ มี 2 ระบบ ได้แก่ ระบบการบันทึก
บัญชีวัตถุดิบคงเหลือเมื่อสิ้นงวด และระบบการบันทึกบัญชีวัตถุดิบคงเหลือแบบต่อเนื่อง  

ถ้าเป็นการบันทึกบัญชีวัตถุดิบคงเหลือเมื่อสิ้นงวด จะมีการตรวจนับวัตถุดิบคงเหลือ ณ 
วันสิ้นงวด วิธีนี้ไม่จ าเป็นต้องบันทึกปริมาณวัตถุดิบที่มีการเบิกใช้ในระหว่างงวด กิจการจะเปิด
บัญชีซื้อวัตถุดิบ และค านวณหาวัตถุดิบที่เบิกใช้ระหว่างงวด หลังจากหักวัตถุดิบคงเหลือปลาย
งวดออกจากยอดซื้อและวัตถุดิบคงเหลือต้นงวดแล้ว แต่ส าหรับการบันทึกบัญชีวัตถุดิบคงเหลือ
แบบต่อเนื่องนั้น วัตถุดิบจะมีการบันทึกการซื้อ และเบิกใช้วัตถุดิบในระหว่างงวด ซึ่งแสดงถึง
การเคลื่อนไหววัตถุดิบอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ยอดคงเหลือของวัตถุดิบจะแสดงยอดคงเหลือที่
ถูกต้องตลอดเวลา  

 แตโ่ดยส่วนใหญ่ กิจการจะเกิดปัญหาในดา้นการค านวณหาว่าต้นทุนวัตถุดิบที่เบิกใช้ไป
มีต้นทุนเท่ากับเท่าใด จะใช้วิธีใดในการค านวณ เนื่องจากลักษณะของวัตถุดิบมีความแตกต่าง
กัน บางชนิดมีลักษณะเฉพาะ สามารถระบุได้อย่างชัดเจน ว่าซื้อมาเมื่อใด ต้นทุนเท่าใด แต่
วัตถุดิบบางชนิดมีลักษณะเหมือนกัน ไม่สามารถแยกความแตกต่างได้ ท าให้ยากต่อการ
แบ่งแยกได้ว่ากิจการซื้อมาครั้งใด ต้นทุนซื้อมาราคาเท่าใด ดังนั้น จึงมีวิธีการค านวณต้นทุน
วัตถุดิบ ซึ่งสามารถแยกได้ 3 วิธี ได้แก่ วิธีราคาทุน ราคาทุนหรือราคาตลาดแล้วแต่ราคาใดจะ
ต่ ากว่า และราคามาตรฐานของวัตถุดิบ ซึ่งวิธีที่นิยมมากที่สุด คือ วิธีราคาทุน ซึ่งสามารถแบ่ง
ได้เป็น 6 วิธีย่อย คือ วิธีราคาทุนที่แท้จริง วิธีราคาทุนถัวเฉลี่ย วิธีราคาทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
วิธีถัวเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่ วิธีซื้อก่อน – ใช้ก่อน และวิธีซื้อหลัง – ใช้ก่อน ซึ่งแต่ละวิธีจะมีผลท า
ให้ต้นทุนวัตถุดิบที่เบิกใช้ในการผลิต และการตีราคาวัตถุดิบคงเหลือปลายงวดมีต้นทุนที่
แตกต่างกัน  
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แบบฝึกหดัท้ายบท 

ข้อ 1. บริษัท กานดา จ ากดั มีรายละเอยีดในการซื้อวัตถุดิบ การเบิกใช้ และยอดคงเหลือของ
วัตถุดิบปี 2559 ดังนี้  
           ยอดคงเหลือ และการซ้ือวตัถดิุบ                                                                                                                                                                                                    

เม.ย.  1 ยอดยกมา                  100  หน่วย   หน่วยละ  10  บาท 

7 ซื้อ 300  หน่วย   หน่วยละ  12  บาท 

19 ซื้อ 250  หน่วย   หน่วยละ  14  บาท 

29 ซื้อ 150  หน่วย   หน่วยละ  15  บาท 

จ านวนหน่วยท่ีเบิกใช้  
เม.ย. 13 เบิกใช้                                     150  หน่วย    

24 เบิกใช้   100  หน่วย    

27 เบิกใช้ 200  หน่วย    

 

ให้ท า   ค านวณหาต้นทุนของวัตถุดิบทีใ่ช้ในการผลิต และมูลค่าของวัตถุดิบคงเหลือปลายงวด 
ถ้าบริษัทใช้ระบบ Periodic Inventory System โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้  

1. วิธีราคาที่แท้จริง (Specific Identification Method) 

2. วิธีถัวเฉลี่ยอย่างง่าย (Simple Average Cost Method) 

3. วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนกั (Weighted Average Cost Method) 

4. วิธีเข้ากอ่น - ออกกอ่น (FIFO) 

5. วิธีเข้าหลัง – ออกกอ่น (LIFO) 

 

ข้อ 2. รายการต่อไปนี้เป็นรายการซือ้และเบิกใช้วัตถุดิบ A ของบริษัท สยามพาณิช  จ ากดั   
ประจ าเดือนพฤษภาคม  25X1 
 

พ.ศ. 25X1 จ านวน 

ท่ีซ้ือ  

(หน่วย) 

ต้นทุน 

ต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวน 

เบิกใช้ เดือน วันที่ 

พฤษภาคม 9 100 6 - 

 16 - - 80 
 21 120 7 - 

 25 150 8 - 

 28 - - 170 
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 ยอดคงเหลือของวัตถุดิบต้นงวด มีจ านวน 80 หน่วย ต้นทุนต่อหน่วย 5 บาท ถ้ากิจการ
ใช้ระบบการบันทึกบัญชีวัตถุดิบคงเหลือแบบต่อเนื่อง  (Perpetual  Inventory  System) 

 

ให้ท า ค านวณหาต้นทุนของวัตถุดิบเบิกใช้และหามูลค่าของวัตถุดิบคงเหลือปลายงวด โดยใช้
วิธีต่างๆ ดังนี้  

1. วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (Average  Method) 

2. วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average Method) 

3. วิธีซื้อก่อน - ใช้ก่อน (FIFO Method) 

4. วิธีซื้อหลัง - ใช้ก่อน (LIFO Method) 

 

ข้อ 3. ต่อไปนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อและเบิกใช้ของวัตถุดิบทางตรงชนิดหนึ่งของบริษัท
สยามอุตสาหกรรมจ ากัด ส าหรับเดือนสิงหาคม 2560 

ยอดคงเหลือและการซ้ือวตัถดิุบ การเบิกใช้วตัถดิุบ 

ส.ค. 1 ยอดยกมา 5,000 หน่วยๆ ละ 20 บาท ส.ค.  7 เบิกใช้  5,000 หน่วย 

      4 ซื้อ 4,000 หน่วยๆ ละ 25 บาท       16 เบิกใช้  4,000 หน่วย 

     15 ซื้อ 5,000 หน่วยๆละ 30 บาท       20 เบิกใช้  4,000 หน่วย 

     28 ซื้อ 3,000 หน่วยๆละ 32 บาท       31 เบิกใช้  2,000 หน่วย 

      

ให้ท า   ค านวณหาต้นทุนของวัตถุดิบทีใ่ช้ในการผลิต และมูลค่าของวัตถุดิบคงเหลือปลายงวด 
ถ้าบริษัทใช้ระบบ Perpetual Inventory System โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้  

1. วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่อยา่งง่าย (Simple Moving Average Method) 

2. วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ าหนกั (Weighted Moving Average 

Method) 

3. วิธีซื้อก่อน – ใชก้่อน (FIFO) 

4. วิธีซื้อหลัง – ใชก้่อน (LIFO) 
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ข้อ  4. วัตถุดิบคงเหลือต้นงวดในวันที่ 1 มกราคม  25X1  ของ บริษัท ประชารักษา  จ ากัด  มี
จ านวน  200 หน่วย  ต้นทุนรวมเท่ากับ  7,000  บาท ในระหว่างปี  25X1 บริษัทมีรายการซื้อ
วัตถุดิบ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

วนั เดือน ปี ปริมาณ (หน่วย) ต้นทุนต่อหน่วย (บาท) 
 ก.พ. 15 1,000 20 
 เม.ย. 20    500 22 

              มิ.ย. 10 1,000 25 
              ก.ย. 19   800 27 

ธ.ค. 25 1,400 30 
 ในวันที่  31  ธันวาคม  25X1  หัวหนา้แผนกคลังพัสดุ ได้ให้พนักงานคลังสินคา้ตรวจ
นับวัตถุดิบคงเหลือชนดินี้ ปรากฏว่ามีจ านวน  2,000  หน่วย ซึ่งพอบอกลักษณะได้วา่เป็น
วัตถุดิบที่ซื้อเมือ่วันที่  11  ธันวาคม  1,200  หน่วย  และวัตถุดิบที่ซื้อเมื่อวันที่  5  มิถนุายน  
800  หน่วย 

   
ให้ท า ค านวณต้นทุนวัตถุดิบเบิกใช้ในระหวา่งปีและมูลค่าวัตถุดิบคงเหลือปลาย โดยใชว้ิธี
ดังต่อไปนี ้(ถ้ากิจการบันทึกบัญชีวัตถุดิบคงเหลือเมื่อตอนสิ้นงวด) 
 1. วิธีราคาที่แท้จริง  (Specific  Identification  Method) 

 2. วิธีถัวเฉลี่ยอย่างงา่ย (Simple Average Method) 

3. วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (Weighted Average Method) 

 3. วิธีซื้อก่อน - ใช้ก่อน (FIFO Method) 

 4. วิธีซื้อหลัง - ใช้ก่อน (LIFO Method) 

  

ข้อ  5. บริษัท โลหะไทยอุตสาหกรรม  จ ากัด  รับผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์ต่างๆ  ในโรงงานที่
ท าด้วยโลหะ รายการต่อไปนี้เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการรับและจ่ายโลหะ ซึ่งเป็นวัตถุดิบ
ส าคัญของการผลิตในเดือนเมษายน  25X3 
         เมษายน  1 ยอดคงเหลือโลหะเท่ากับ  60  ตัน  มูลค่ารวม  300,000  บาท 

   5 เบิกโลหะ  10  ตัน  ไปใช้ในการผลิต 

   7 ซื้อโลหะ   50  ตัน  เป็นเงินเชื่อ  มูลค่ารวม  250,000  บาท 

  11 เบิกโลหะ  70  ตัน  ไปใช้ในการผลิต 

  15 ซื้อโลหะ  100  ตัน  เป็นเงนิเชื่อ  มูลค่ารวม  500,000  บาท  จากร้าน
อุดมโลหะซึง่เป็นผู้ขายรายใหม่ 
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  18 โลหะที่ซื้อมาเมือ่วันที่  15  มีคุณภาพต่ ากว่ามาตรฐานจ านวน  50 ตัน  
จึงส่งคนืผู้ขาย  ส่วนโลหะอีก  50  ตันที่เหลอื มคีุณภาพน้อยจึงขอลดราคากับร้านอุดมโลหะ
เหลือเพยีงตันละ  4,500  บาท  ซึ่งทางผู้ขายกต็กลงให้ราคานี้ 
  20 เบิกโลหะจ านวน  60  ตัน  ไปใช้ในการผลิต 

  22 ซื้อดลหะจ านวน  120  ตัน  เป็นเงินเชือ่  มูลคา่รวม  636,000  บาท 

  24 เบิกโลหะไปใช้ในการผลิต  90  ตัน 

  28 ส่งคืนโลหะจากแผนกผลิตเข้าสูค่ลังวัตถุดิบจ านวน  20  ตัน 

  30 ช าระหนี้ค่าโลหะที่ซื้อเมื่อวันที ่ 5  เมษายน 

  

ถ้ากิจการบันทึกวัตถุดิบคงเหลือแบบต่อเนื่อง และใช้วิธีซื้อก่อน – ใช้ก่อน (FIFO)   
ให้ท า บันทึกรายการข้างต้นในสมุดรายวันทั่วไป 

 

ข้อ  6. บริษัท อุดร จ ากดั  ประสบปัญหาในการค านวณต้นทุนวัตถุดิบ  จึงมาขอค าแนะน าจาก
ท่านว่าควรจะเลอืกปฏิบัติอย่างไรดีในระหว่างทางเลือก  2  ทางต่อไปนี้ 

ทางเลือก  1 ทางเลือก  2 

1. รวมค่าใช้จ่ายในการจัดหาและเก็บรักษา
วัตถุดิบไว้เป็นต้นทุนวัตถุดิบ 

1. แยกค่าใช้จ่ายในการจัดหาและเก็บรักษา
วัตถุดิบเป็นค่าใช้จ่ายการผลิต 

2. ลงบัญชีวัตถุดิบตามมูลค่าซือ้สุทธิหลงัจาก
หักเงินลดแล้ว  ทั้งนี้เพราะตอ้งการถอืนโยบาย
ที่จะได้รับเงินสดตามก าหนดเวลา 

2. ลงบัญชีวัตถุดิบตามราคาในใบก ากับสินค้า
และจะบันทึกบัญชีเงินลดรับเมือ่จ่ายช าระหนี ้

  

ส าหรับงบประมาณในปี  25X4  สมุห์บัญชีไดป้ระมาณต้นทุนและค่าใช้จา่ยต่างๆ  ไว้
ดังนี ้
 มูลค่าวัตถุดิบที่ซือ้ตลอดปี   2,500,000  บาท 

 จ านวนค าสั่งซือ้         15,000 ค าสั่ง 
 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัตถุดิบตลอดปี    120,000 บาท 

 

 กิจการก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัตถุดิบตามจ านวนค าสั่งซื้อ  ส่วนอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาวัตถุดิบจะคิดตามมูลค่าวัตถุดิบที่ลงบัญชีไว้ 
  

ในเดือนมกราคม  25X4  กิจการได้รวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกับการซื้อวัตถุดิบไว้ดังนี้ 
 ซื้อวัตถุดิบ     450,000 บาท 

 (credit term 2/10 , n/30) 
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 จ่ายคา่ใช้จ่ายในการจัดหาวัตถุดิบ  20,700  บาท 

 ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา   39,900  บาท 

 จ านวนค าสั่งซือ้       2,400  ค าสั่ง 
 

 ปรากฏว่า กิจการลืมช าระหนี้ตามก าหนดเวลาที่ควรได้ส่วนลด ในกรณีที่มีผลต่าง
เกี่ยวกับการประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดหาและเก็บรักษาวัตถุดิบให้ปิดบัญชีไปบัญชีต้นทุนขาย 

 

ให้ท า ลงรายการข้างตน้โดยเปรียบเทยีบวิธีปฏิบัติทั้ง  2  ทาง  ในสมุดรายวันทั่วไป 

 

ข้อ 7. บริษัท หนองคายเฟอร์นิเจอร์ จ ากดั เพิ่งเปิดด าเนินงานเมือ่วันที่  1  กรกฎาคม  25X5  
กิจการเป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามค าสั่งของลกูค้า  

รายการต่อไปนี้เกดิขึ้นในเดอืนแรกของการผลิตที่โรงงาน 

           กค. 1 ซื้อไมอ้ัดสกัเป็นเงินเชื่อจ านวนเงิน  30,000  บาท  เงือ่นไขการช าระหนี ้
2/10,  n/30 
  3  เบิกไม้อัดสักมูลค่า 15,000 บาท เข้าสูก่ารผลิต 

  6  ซื้อสทีาไม้จ านวน 100 แกลลอน มูลค่ารวม 27,000 บาท เป็นเงินเชื่อ 

  11 จ่ายช าระหนี้ค่าไมอ้ัดสกั 

  13 หัวหน้าแผนกผลิตได้รายงานว่าสีทาไม้ที่ซื้อมาเมื่อวันที่  6  นั้น มีเนื้อสีไม่
สม่ าเสมอจ านวน 20 แกลลอน จึงได้ส่งคืนผู้ขาย ส่วนอีก 80 แกลลอน นั้นมีคุณภาพต่ ากว่า
มาตรฐานเล็กน้อย  จึงได้ติดต่อทางผู้ขายของลดราคาลงเหลือแกลลอนละ  200  บาทซึ่งทาง
ผู้ขายยินยอมตามข้อเสนอดังกล่าว 

  14 จ่ายคา่พาหนะในการน าสีส่งคืนบริษัทผู้ขายจ านวน 20 แกลลอน เป็นเงิน  
500  บาท 

  20  เบิกสีทาไมไ้ปใช้ในการผลิตจ านวน 60  แกลลอน 

  23 ซื้อไม้อัดสักเป็นเงนิสด  จ านวนเงิน 12,000  บาท 

  28 เบิกไมอ้ัดสกัไปใช้ในการผลิต 15,000  บาท 

  29 เบิกไมอ้ัดสกัไมซ่อมแซมโรงงาน 3,000  บาท 

  30 ส่งคืนสีทาไม้จากแผนกผลิตคนืคลังวัตถุดิบ จ านวน  5 แกลลอน 

  31 ช าระเงินค่าสีทาไม้ที่ซือ้เมือ่วันที่ 6 กรกฎาคม  
  

กิจการมีนโยบายที่จะได้รับเงินลดการคา้ตามระยะเวลาที่ผู้ขายก าหนดไว้และกิจการ
บันทึกต้นทนุวัตถุดิบด้วยวิธีซื้อก่อน - ใช้ก่อน  (FIFO) 
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ให้ท า สมุดรายวันทั่วไปแสดงการลงรายการดงักล่าวข้างต้นภายใต้ระบบ 

 1.  การบันทึกของคงเหลอืแบบต่อเนื่อง (Perpetual  Inventory  System) 

 2.  การบันทึกของคงเหลอืเมื่อสิ้นงวด (Periodic Inventory System) 

 

ข้อ  8. ในวันที่ 31 ธันวาคม 25X8 บริษัท พร้อมพงศ์  จ ากัด ได้ตรวจนับวัตถุดิบคงเหลือปลาย
งวด ปรากฏว่าราคาตลาดของวัตถุดิบคงเหลือต่ ากว่าราคาทุนเท่ากับ  72,000  บาท  และต่อมา
ในปี  25X9  ก็ได้ตรวจนับและตีราคาวัตถุดิบคงเหลือด้วยวิธีการเดียวกัน ก็พบว่าราคาตลาด
ของสินค้าคงเหลือต่ ากว่าราคาทุน  44,000  บาท 

 

ให้ท า ให้ลงรายการข้างต้นในสมุดรายวันทั่วไปทั้งในวันที่ 31 ธันวาคม 25X8 และ 25X9 
 

ข้อ  9. บริษัท เมทนี  จ ากัด ใช้ระบบการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง  ในตอนสิ้นปี
จะมีการตรวจนับสินค้าคงเหลือจริง  เพื่อพิสูจน์ยอดคงเหลือตามบัญชี  จากการตรวจนับจริง  
ปรากฏว่า  วัตถุดิบมีจ านวนตามบัญชีเกินกว่าที่ตรวจนับจริงเท่ากับ 59,725  บาท ส่วนสินค้า
คงเหลือมีจ านวนต่ ากว่าในบัญชี  33,050  บาท 

 

ให้ท า การบันทึกในสมดุรายวันทั่วไปในกรณีต่อไปนี้ 
 1.  กิจการจะบันทึกส่วนที่ขาดหายเป็นต้นทนุปกติในการด าเนนิงาน 

 2.  กิจการจะบันทึกส่วนที่ขาดหายเป็นรายการขาดทนุประจ างวดบัญชี 

 

ข้อ  10.  บริษัท สรพงษพ์าณิช จ ากัด  ได้จดัท างบประมาณเกี่ยวกับการจัดหาวัตถุดิบไว้ดังนี้ 
 เงินเดือนพนกังานคลังวัตถุดิบ   86,000 

 เงินเดือนพนกังานตรวจรับวัตถุดิบ  38,000 

 เงินเดือนพนกังานจัดหาวัตถุดิบ   42,000 

 ค่าพาหนะพนักงานจัดหาวัตถุดิบ   34,000 

 ต้นทุนในการจัดหาวัตถุดิบอื่นๆ  ประกอบด้วย 

  ค่าเสื่อมราคาอาคาร   14,000 

  ค่าเสื่อมราคาเครือ่งมอืเครือ่งใช้  18,000 

  ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร       5,000 
  ค่าเบี้ยประกันภัยวัตถุดิบ  12,000 

  ค่าซ่อมแซม    16,000 

  ภาษีทรัพย์สิน      6,000 
  ค่าน้ าค่าไฟ    18,000 
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  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด   11,000  100,000 

   รวม      300,000 

 สมุห์บัญชีได้ประมาณกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาวัตถุดิบไว้ดังนี้ ปริมาณเบิก
วัตถุดิบจ านวน  15,000  รายการ  ประมาณการต้นทุนวัตถุดิบเบิกใช้ในปีหน้า 12,000,000  
บาท น้ าหนักวัตถุดิบเบิกใช้  9,000  ตัน 

 

ให้ท า  

1.  ให้ค านวณอัตราต้นทุนการจัดหาวัตถุดิบโดยใช้เกณฑ์ต่อไปนี้ 
      1.1  จ านวนวัตถุดิบเบิกใช้ 
      1.2  อัตราร้อยละตามมูลค่าวัตถุดิบ 

      1.3  ต้นทุนต่อหน่วย (น้ าหนัก) ของวัตถุดิบ 

2. ท่านเห็นว่าควรจะใช้เกณฑ์ใดในข้อ 1 จึงจะเหมาะสม โปรดให้เหตุผลสนับสนุน  และ
ให้เกณฑ์ที่ท่านเลือกเป็นแนวทางประมาณต้นทุนในการจัดหาวัตถุดิบในปีหน้า  สมมติว่า  ในปี
หน้าเบิกวัตถุดิบทั้งสิ้น 15,618  รายการ ต้นทุนวัตถุดิบรวม 11,985,346  บาท และน้ าหนัก
วัตถุดิบเบิกใช้เท่ากับ 10,000  ตัน 

3. ถ้าต้นทุนในการจัดหาวัตถุดิบจริงรวมทั้งปีของบริษัทในปีหน้าเท่ากับ  325,840  
บาท  จงค านวณหาผลต่างของต้นทุนในการจัดหาวัตถุดิบและลงบัญชีโอนปิดผลต่างดังกล่าว 

 

ข้อ 11. บริษัท  ดีเดน่ จ ากัด ใช้วัตถุดิบ 2 ชนดิในการผลิตสินค้าชนิดหนึ่ง  โดยมสีัดส่วนการใช้
วัตถุดิบดังนี ้วัตถุดิบ  ก : วัตถุดิบ  ข  =  1 : 2 

 ในเดือนกันยายน  25X7  ผู้จัดการโรงงานได้ออกใบสั่งผลิตสินค้าตามล าดับดังนี้ 
วนัท่ี ใบสัง่ผลิตเลขท่ี จ านวนผลิต  (หน่วย) 
2 ก.ย. 901 100 
5 ก.ย. 902 500 
14 ก.ย. 903 300 
17 ก.ย. 904 800 
20 ก.ย. 905 200 
28 ก.ย. 906 500 

 เมื่อสอบถามไปที่แผนกคลังวัตถุดิบและแผนกจดัซื้อเกีย่วกับปริมาณวัตถุดิบคงเหลือ
และข้อมูลการจัดซือ้วัตถุดิบ  จะได้รายละเอียดดังนี้ 
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          ข้อมูลที่แผนกคลงัวัตถุดิบในวันที่  1  กันยายน 

วตัถดิุบ ปริมาณ (หน่วย) ต้นทุน (บาท) 
ก 700 7,000 

ข 1,500 1,500 

 

ข้อมูลที่แผนกจัดซื้อวัตถุดิบ 

          วตัถดิุบ วนัท่ีซ้ือ ปริมาณ (หน่วย) ต้นทุน (บาท) 
        ก 6 ก.ย. 1,000 9,000 

       ก 16 ก.ย. 1,000 9,500 

       ข 6 ก.ย. 4,000 3,600 

       ข 23 ก.ย. 1,000   950 
 

ให้ท า  

1. สมุดรายวันทั่วไปแสดงการลงรายการข้างตน้  โดยแสดงเฉพาะบัญชีคุมยอดวัตถุดิบ 

2. บัตรวัตถุดิบทั้ง 2 ชนิด  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี  4 

การบญัชีเก่ียวกบัค่าแรงงาน 

  

หวัข้อเน้ือหาประจ าบท  

1. ความหมายของค่าแรงงาน 

2. ประเภทของค่าแรงงาน 

3. ขั้นตอนเกี่ยวกับค่าแรงงาน 

4. การจัดเก็บเวลาการท างาน 

5. การค านวณ จ าแนกประเภท และจ่ายค่าแรงงาน 

6. การบันทึกบัญชีเกีย่วกับคา่แรงงาน 

7. การจ่ายค่าแรงงานในรูปผลตอบแทนและสวัสดกิารอื่นๆ 

8. บทสรุป 

9. แบบฝึกหัดท้ายบท 

10. เอกสารอ้างอิง 
  

วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

1. สามารถอธบิายความหมายและประเภทของค่าแรงงาน 

2. สามารถอธบิายขัน้ตอนเกีย่วกบัค่าแรงงานได ้

3. สามารถจดัเกบ็เวลาการท างานและจ าแนกเอกสารทีใ่ชใ้นการจดัเกบ็เวลาการ
ท างานได ้

4. สามารถค านวณค่าแรงงาน จ าแนกประเภท และจ่ายคา่แรงงานไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

5. สามารถบนัทกึบญัชเีกีย่วกบัค่าแรงงานได ้

6. สามารถอธบิายและบนัทกึบญัชเีกีย่วกบัการจ่ายค่าแรงงานในรูปผลตอบแทน
และสวสัดกิารอืน่ๆได ้
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วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท  

1. การบรรยายเนื้อหา 

2. ถามตอบในชัน้เรยีน 

3. ท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 

 

 

ส่ือการเรียนการสอน  

1. เอกสารประกอบการสอน เรือ่ง การบัญชเีกี่ยวกับค่าแรงงาน 

2. PowerPoint  

3. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน และข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้องจากแหล่งเว็บไซด์
ทางอินเทอร์เน็ต 

 

การวดัผลและการประเมินผล  

1. สงัเกตความสนใจขณะฟงับรรยายและการตอบค าถาม 

2. สงัเกตจากการท าแบบฝึกหดัในชัน้เรยีน  
3. สงัเกตจากพฤตกิรรมความสนใจ และการร่วมกจิกรรมในชัน้เรยีน 

4. ประเมนิผลจากการท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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บทท่ี  4  
การบญัชีเก่ียวกบัค่าแรงงาน 

 

กระบวนการผลิตสินค้าของธุรกิจอุตสาหกรรม ปัจจัยการผลิตที่น าเข้าสู่กระบวนการ
ผลิต นอกจากวัตถุดิบที่กล่าวถึงในบทที่ผ่านมา ยังมีปัจจัยการผลิตที่มีความส าคัญอีกประเภท
หนึ่ง นั่นคือ ทรัพยากรบุคคล หรือ พนักงานในบริษัท ซึ่งเรียกว่า แรงงาน เนื่องจากการผลิต
สินค้าจ าเป็นต้องมีการจ้างพนักงานเพื่อท าการผลิตสินค้า เช่น แผนกประกอบชิ้นส่วน แผนก
ตกแต่ง แผนกตรวจสอบคุณภาพสินค้า และรวมถึงพนักงานในแผนกอื่นๆ เช่น แผนกซ่อมบ ารุง 
แผนกจัดซื้อ แผนกอาคารสถานที่ แผนกคลังสินค้าหรือคลังวัตถุดิบ และแผนกบัญชีต้นทุน เป็น
ต้น ซึ่งแผนกเหล่านี้ไม่มีหน้าที่ในการผลิตสินค้า แต่มีหน้าที่บริการหรือให้การสนับสนุนแผนก
ผลิตที่อยู่ในโรงงานเพื่อให้ท างานมปีระสิทธิภาพ ซึ่งค่าแรงงานที่จ่ายให้กบัคนงานและเจ้าหน้าที่
ในแผนกต่างๆ เหล่านี้ มีผลต่อการบันทึกบัญชีค่าแรงงานของกิจการ ซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนของ
สินค้าแต่ละชนิด เพื่อให้เข้าใจในเรื่องของค่าแรงงานที่จ่ายให้กับพนักงานแต่ละแผนกทั้งที่เป็น
แผนกผลิตที่เกี่ยวข้องการผลิตสินค้าโดยตรง และแผนกบริการที่ไม่ได้ผลิตสินค้าโดยตรงแต่มี
ส่วนสนับสนุนแผนกการผลิตดังกล่าว ค่าแรงงานที่จ่ายให้กบัพนักงานในแผนกผลิตจะถือว่าเป็น
ต้นทุนการผลิตโดยตรง แต่บางส่วนที่ไม่ได้จ่ายให้กับพนักงานแผนกผลิตจะถือว่าเป็นต้นทุน
การผลิตโดยอ้อม หรือ เป็นค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน ถ้าเป็นเงินเดือน และค่าจ้างที่จ่าย
ให้กับพนักงานที่อยู่ในแผนกขายหรือบริหาร ซึ่งมีผลต่อการบันทึกบัญชีและน าเสนอข้อมูลที่
แตกต่างกัน 

นอกจากนี้ การจ่ายค่าจ้างแรงงานพนักงานแต่ละคนมีความแตกต่างกัน บางคนมีความ
ช านาญและประสบการณ์มากจะได้ค่าแรงงานในอัตราที่สูงกว่าคนที่มีความช านาญน้อยกว่า 
หรือความยากง่ายของงานบางงานมีผลต่อการจ่ายอัตราค่าแรงที่ไม่เท่ากัน งานที่ยากกว่าอาจมี
อัตราค่าแรงที่สูงกว่างานที่ง่ายกว่า หรือขึ้นอยู่กับลักษณะของจ่ายค่าแรง บางคนได้รับค่าจ้าง
แรงงานเป็นรายวัน รายชั่วโมง หรือเป็นเงินเดือน เป็นต้น ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องเข้าใจ
ความหมายของค่าแรงงาน ค่าจ้างและเงินเดือนก่อนที่จะกล่าวการบันทึกบัญชีค่าแรงงานใน
รายละเอียดต่อไป ดังนั้น เนื้อหาบทนี้จึงประกอบด้วย ความหมายและประเภทของค่าแรงงาน 
ขั้นตอนเกี่ยวกับค่าแรงงาน การจัดเก็บเวลาการท างาน การค านวณ การจ าแนกค่าแรงงาน และ
การจ่ายค่าแรงงาน ซึ่งรายการต่างๆ จะมีผลการบันทึกบัญชีค่าแรงงานซึง่จะอธิบายรายละเอยีด
ในแต่ละหัวข้อตามล าดับ  
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ความหมายของค่าแรงงาน 

ค่าแรงงาน (Labor) หมายถึง เงินที่นายจ้างจ่ายเป็นค่าตอบแทนการท างานให้กับ
ลูกจ้าง ซึ่งอาจเรียกแตกต่างกัน เช่น เงินเดือน ค่าแรงงาน และค่าจ้าง เป็นต้น (ประภากรณ์ 
เกียรติกุลวัฒนา, 2558 : 71)  

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 5 ได้ให้ค าจ ากัด
ความของค าว่า ค่าจ้าง ไว้ว่า “ค่าจ้าง หมายถึง เงินที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนในการท างานตามสัญญาจ้าง ส าหรับระยะเวลาการท างานปกติเป็นรายชั่วโมง 
รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือระยะเวลาอื่น หรือจ่ายให้โดยค านวณตามผลงานที่ลูกจ้างท า
ได้ในเวลาท างานปกติของวันท างาน และให้หมายความรวมถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างใน
วันหยุดและวันลาที่ลูกจ้างมิได้ท างานแต่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามพระราชบัญญัตินี้ ” (ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2559) 

จากค าจ ากัดความข้างต้น จะเห็นได้ว่า ลักษณะของการจ่ายค่าจ้าง หรือค่าแรงงาน
สามารถจ่ายค่าตอบแทนส าหรับระยะเวลาการท างานปกติได้หลายรูปแบบ เช่น จ่ายเป็นราย
ชั่วโมง (Hourly)  รายวัน (Daily)  รายสัปดาห์ (Weekly) จ่ายเป็นรายชิ้น (Piecework)  หรือ
ตามผลงานที่ผลิตได้ เป็นต้น (ดวงมณี โกมารทัต, 2559 : 165) ซึ่งการจ่ายค่าจ้างแรงงงานใน
รูปแบบนี้ มักจะจ่ายให้กับลูกจ้างหรือพนักงานที่อยู่ในแผนกผลิต หรืออาจเป็นพนักงานชั่วคราว 
ที่ไม่ใช่พนักงานประจ าของบริษัท ซึ่งพนักงานในกลุ่มนี้จะได้รับค่าจ้างเป็นรายชั่วโมงหรือ
รายวันตามระยะเวลาที่ท างานจริง การจ่ายค่าจ้างแรงงานลักษณะนี้ กิจการจะจ่ายผลตอบแทน
มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจ านวนวัน จ านวนชั่วโมงที่ท างาน จ านวนสัปดาห์ หรือตามจ านวน
ผลงานที่พนักงานผลิตได้ รวมถึง อัตราค่าจ้างแรงงานที่จ่ายให้กับพนักงานแต่ละกลุ่ม ดังนั้น 
การจ่ายค่าแรงงานในลักษณะนี้มีพฤติกรรมต้นทุนเป็นแบบต้นทุนผันแปร (Variable Costs) ซึ่ง
เป็นต้นทุนที่มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาหรือตามจ านวนผลผลิตที่ท าได้ ต้นทุน
เหล่านี้ จะเรียกว่า ต้นทุนค่าแรงงาน (Labor Costs) 

ส่วนการจ่ายค่าจ้างแรงงาน หรือผลตอบแทนที่เป็นรายเดือน (Monthly) จะเป็นการจ่าย
เป็นประจ าตอนสิ้นเดือน เงินเดือนที่พนักงานได้รับจะมีจ านวนเงินที่เท่ากันในแต่ละเดือน ไม่
เปลี่ยนแปลงไปตามชั่วโมงที่ท างานหรือชิ้นงานที่ท าเสร็จ ส่วนใหญ่การจ่ายผลตอบแทนใน
ลักษณะนี้จะจ่ายให้กับพนักงานที่ท างานประจ า เช่น หัวหน้างานแผนกผลิต พนักงานฝ่ายบัญชี 
พนักงานฝ่ายขาย พนักงานฝ่ายบุคคล เป็นต้น ดังนั้น ผลตอบแทนที่กิจการจ่ายให้กับพนักงาน
กลุ่มนี้จะมีพฤติกรรมต้นทุนเป็นแบบต้นทุนคงที่ (Fixed Costs) นั่นคือ จ านวนเงินที่กิจการจ่าย
ให้กับพนักงานไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจ านวนชั่วโมงหรือจ านวนผลผลิตที่
พนักงานผลิตได้ แต่ค่าใช้จ่ายจะคงที่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ โดยรวม (ประภากรณ์ เกียรติกุล
วัฒนา, 2558 : 72) ค่าแรงงานที่มีลักษณะดังกล่าว จะถูกเรียกว่า เงินเดือน (Salary Expense) 
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แต่จะจัดอยู่ในประเภทค่าใช้จ่ายใดนั้น ขึ้นอยู่กับว่าพนักงานคนนั้น อยู่ในแผนกใด ถ้าเป็น
พนักงานในแผนกผลิต จะถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายการผลิต (Manufacturing Overhead) เป็น
ส่วนประกอบหนึ่งของต้นทุนการผลิต แต่ถ้าเป็นพนักงานในแผนกขาย จะเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ขาย (Selling Expenses) ถ้าเป็นพนักงานในแผนกบัญชี หรือแผนกอื่นๆ ที่ไม่ใช่แผนกผลิต
หรือแผนกขาย จะถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน (Administrative Expenses) 

การน าเสนอข้อมูลในส่วนของค่าใช้จ่ายการผลิตจะถูกน าเสนอในงบต้นทุนการผลิต 
ส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารจะถูกน าเสนอข้อมูลในงบก าไรขาดทุน ในส่วนของ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ดังแสดงในตารางที่ 4.1 

 

ตารางท่ี 4.1 แสดงรายการค่าใช้จ่ายการผลิตและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

 

งบต้นทุนการผลิต (บางส่วน) งบก าไรขาดทนุ (บางส่วน) 
วัตถุดิบทางตรงใช้ไป                        XXX ยอดขาย                                        XXX 

ค่าแรงงานทางตรง                           XXX หัก ต้นทนุขาย                                XXX 

ค่าใช้จ่ายการผลิต                   ก าไรขั้นต้น                                    XXX 

   ค่าแรงงานทางอ้อม               XXX หัก คา่ใช้จ่ายในการด าเนนิงาน  

   เงินเดือนหัวหน้าโรงงาน         XXX   ค่าใช้จ่ายในการขาย : 

   เงินเดือนพนักงานซอ่มแซม      XXX  XXX      เงินเดือนพนักงานขาย        XXX 

ต้นทุนการผลิตทั้งสิ้น                        XXX      ค่านายหน้า                       XXX  XXX 

บวก งานระหว่างท าต้นงวด               XXX   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  
ต้นทุนการผลิตระหว่างงวด                 XXX      เงินเดือนพนักงานบัญชี       XXX 

หัก งานระหว่างท าปลายงวด               XXX      ค่าสาธารณูปโภค                XXX  XXX 

ต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ                     XXX ก าไรจากการด าเนินงาน                     XXX 

 

ประเภทของค่าแรงงาน 

ธุรกิจอุตสาหกรรมโดยทั่วไปจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตอยู่หลาย
แผนก เช่น แผนกประกอบช้ินส่วน แผนกตัดแบบ แผนกพ่นสี แผนกตรวจสอบคุณภาพ แผนก
อาคารสถานที่ แผนกซ่อมบ ารุงเครื่องจักร ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 แผนกใหญ่ๆ คือ แผนกผลิต และ
แผนกบริการ ดังนั้น ค่าแรงงานจึงสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตสินค้าโดยตรง (Production Department) เช่น แผนกประกอบชิ้นส่วน แผนกพ่นสี 
เป็นต้น และหน่วยงานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าโดยตรง หรื อเป็นหน่วยงานที่
สนับสนุนหรือให้บริการแก่แผนกผลิต หรือเรียกว่า แผนกบริการ (Service Department) ที่ช่วย
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อ านวยความสะดวกให้แผนกผลิตสามารถผลิตสินค้าได้อย่างราบรื่น เช่น แผนกซ่อมบ ารุง 
แผนกอาคารสถานที่ แผนกจัดซื้อ แผนกคลังวัตถุดิบ แผนกท าความสะอาด เป็นต้น (ดวงมณี 
โกมารทัต, 2559 : 166)  

 ต้นทุนค่าแรงงานที่เกิดจากแผนกผลิตและแผนกบริการหรือแผนกสนับสนุนของแต่ละ
แผนกข้างต้น ท าให้สามารถแบ่งประเภทของต้นทุนค่าแรงงานได้เป็น 2 ประเภท คือ 
ค่าแรงงานทางตรง (Direct Labor Cost) และ ค่าแรงงานทางอ้อม (Indirect Labor Cost) 

ค่าแรงงานแตล่ะประเภทสามารถอธิบายรายละเอียด ได้ดังนี้ (ปรับปรุงจากดวงมณี โกมารทัต, 

2559 :166, ประภากรณ์ เกียรติกุลวัฒนา, 2558 : 71 และสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, 2559 : 

160)  
 

1. ค่าแรงงานทางตรง 

    ค่าแรงงานทางตรง (Direct Labor Cost) หมายถึง ต้นทุนค่าแรงงานที่จ่ายให้กับ
พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าโดยตรง หรือพนักงานคนนั้นมีหน้าที่ในการแปรสภาพ
วัตถุดิบให้กลายเป็นสินค้าส าเร็จรูป (ดวงมณี โกมารทัต, 2559 :166) ซึ่งค่าแรงงานดังกล่าวเป็น
ค่าแรงงานที่จ่ายโดยสัมพันธ์กับชั่วโมงการท างานหรือจ านวนหน่วยของผลผลิต เพื่อเข้าเป็น
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ (ประภากรณ์ เกียรติกุลวัฒนา, 2558 : 73) ตัวอย่างค่าแรงงานทางตรง เช่น 
ค่าแรงงานที่จ่ายให้กับพนกังานในแผนกประกอบช้ินส่วน ค่าแรงงานที่จ่ายให้กับพนักงานแผนก
ตัดเย็บ เป็นต้น โดยการจ่ายค่าแรงงานนี้จะจ่ายตามชั่วโมงการท างาน หรือตามจ านวนผลผลิต
ที่พนักงานผลิตได้  

นอกจากนี้ ในการพิจารณาค่าแรงงานว่าเป็นค่าแรงงานทางตรงหรือคา่แรงงานทางอ้อม
อีกประเด็นหนึ่งก็คือ ค่าแรงงานทางตรงจะมีลักษณะส าคัญ คือ เป็นต้นทุนที่เป็นส่วนประกอบ
ส าคัญของกระบวนการการผลิตสินค้าโดยตรง และ สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าเป็นของสินค้า
ชนิดใด มีจ านวนชั่วโมงในการผลิตกี่ชั่วโมงและสามารถค านวณค่าแรงงานให้กับพนักงานได้
ชัดเจน สามารถระบุได้ว่าเป็นต้นทุนของสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งจ านวนเท่าใด  

 

2. ค่าแรงงานทางอ้อม  
    ค่าแรงงานทางอ้อม (Indirect Labor Cost) หมายถึง ต้นทุนของแรงงานอื่นๆ ที่

ไม่ใช่แรงงานโดยตรง (สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, 2559 : 160) หรือเป็นต้นทุนค่าแรงงานที่จ่าย
ให้กับพนักงานที่ไม่ใช่พนักงานแผนกผลิตโดยตรง แต่เป็นพนักงานที่ท าหน้าที่สนับสนุนแผนก
ผลิต ตัวอย่างค่าแรงงานทางอ้อม เช่น ค่าแรงงานที่จ่ายให้กับพนักงานแผนกจัดซื้อ ค่าแรงงาน
ที่จ่ายให้กับพนักงานแผนกซ่อมบ ารุง เงินเดือนหัวหน้าควบคุมงาน เป็นต้น ซึ่งค่าแรงงาน
ทางอ้อมเหล่านี้จะถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตซึ่งเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิต  

จากข้อมูลการแบ่งประเภทค่าแรงงานออกเป็น 2 ประเภท คือ ค่าแรงงานทางตรงและ
ค่าแรงงานทางอ้อม ท าให้มีแผนกที่มีค่าแรงงานเกิดขึ้นหลายแผนก จึงจ าเป็นต้องมีพนักงานที่



บทท่ี  4 การบัญชีเก่ียวกับค่าแรงงาน  4 - 7 

 

เก็บข้อมูลเกี่ยวกับชั่วโมงการท างานของพนักงาน ซึ่งต้องแยกว่าเป็นแรงงานในลักษณะใด เป็น
แรงงานทางตรงหรือแรงงงานทางอ้อม เพื่อที่น ามาค านวณหาต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานให้มีความถูกต้องหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด กิจการจึงจ าเป็น
จะต้องมีพนักงานที่คอยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการท างานของพนักงานแต่ละแผนก  เช่น 
พนักงานเก็บข้อมูลจ านวนชั่วโมงในการท างาน พนักงานแผนกเงินเดือนและค่าแรง และแผนก
บัญชีต้นทุน เพื่อท าการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับชั่วโมงการท างาน และการค านวณต้นทุนค่าแรงงาน 
รวมถึงการบันทึกบัญชีค่าแรงงานให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี  
 

ขัน้ตอนเก่ียวกบัค่าแรงงาน 

การที่กิจการจะสามารถบอกได้ว่าค่าแรงงานที่ใช้ในการผลิตสินค้ามีจ านวนเท่าใด 
จ าเป็นต้องมีการบันทึกจ านวนชั่วโมงที่พนักงานท างาน และต้องทราบถึงอัตราค่าแรงของ
พนักงานแต่ละคน หลังจากนั้นก็ท าการค านวณเพื่อจ่ายค่าแรงงานให้กับพนักงานแต่ละคนหรือ
กลุ่มของคนงาน ตามจ านวนชั่วโมงที่ท างาน และตามอัตราค่าแรงของคนงานแต่ละกลุ่ม แล้ว
น าไปบันทึกบัญชีเพื่อค านวณหาต้นทุนการผลิตของสินค้าต่อไป ดังนั้น จะเห็นได้ว่ามีขั้นตอนที่
เกี่ยวกับค่าแรงงานอยู่หลายขั้นตอน ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นกิจกรรมหลักๆ ได้ 4 กิจกรรม ได้แก่ 
1) การจัดเก็บเวลาการท างาน 2) การค านวณและจ าแนกค่าแรงงานที่ใช้ในการท างานของ
พนักงาน 3) การจ่ายค่าแรงงานหรือเงินเดือนให้กับพนักงานแต่ละคน  และ 4) การบันทึกบัญชี
เกี่ยวกับค่าแรงงาน กิจกรรมต่างๆ ในแต่ละขั้นตอนสามารถอธิบายรายละเอียด ได้ดังนี้ 
(ปรับปรุงจากสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, 2558 : 161) 

 

1. การจดัเกบ็เวลาการท างาน 

    การค านวณต้นทุนการผลิตให้มีความถูกต้องหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงหรือไม่
นั้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่กิจการจะต้องมีเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวนชั่วโมงการท างานของ
พนักงานแต่ละคนว่ามีจ านวนชั่วโมงการท างานกี่ชั่วโมง เพื่อค านวณหาต้นทุนค่าแรงงาน และ
สามารถคิดเป็นต้นทุนการผลิตของสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งได้อย่างถูกต้อง  

 

2. การค านวณและจ าแนกค่าแรงงานท่ีใช้ในการท างานของพนักงาน 

    เมื่อเก็บรวบรวมจ านวนชั่วโมงของพนักงานแต่ละคนครบถ้วนแล้ว ต้องมีการจ าแนก
ว่าค่าแรงงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นค่าแรงงานในการผลิตสินค้าชนิดใด หรืออยู่ในแผนกใด แผนก
เงินเดือนและค่าแรงหรือแผนกบัญชีต้นทุน นั่นคือ จะต้องระบุให้ได้ว่าพนักงานแต่ละคนเป็น
แรงงานทางตรงหรือแรงงานทางอ้อม จ านวนเท่าใด ถ้าเป็นแรงงานทางตรงเป็นพนักงานใน
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แผนกผลิตใด หรือผลิตสินค้าชนิดใด ถ้าเป็นแรงงานทางอ้อม เป็นพนักงานในแผนกบริการใด 
จ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตอย่างไร จะจัดสรรค่าแรงงานทางอ้อมเข้าสู่สินค้าแต่ละชนิด
อย่างไร จ านวนเท่าใด 

 

3. การจ่ายค่าแรงงานหรือเงินเดือนให้กบัพนักงานแต่ละคน 

    การค านวณค่าแรงงานที่ต้องจ่ายให้กับพนักงานแต่ละคน จะค านวณโดยพิจารณา
จากจ านวนชั่วโมงหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการค านวณของพนักงาน คูณกับอัตราค่าแรงงานต่อชั่วโมง
หรือต่อเกณฑ์ที่ใช้ในการค านวณ เช่น อัตราค่าแรงงานต่อชั่วโมง อัตราค่าแรงงานต่อวัน อัตรา
ค่าแรงงานต่อสัปดาห์ หรืออัตราค่าแรงงานต่อชิ้น เป็นต้น  นอกจากนี้ กิจการจะต้องแยก
ประเภทค่าแรงงานด้วยว่าเป็นค่าแรงงานทางตรง หรือค่าแรงงานทางอ้อมเพื่อจ าแนก
ค่าแรงงานและน าไปบันทึกบัญชีเพื่อค านวณต้นทุนการผลิตต่อไป การจ่ายค่าแรงงานโดยทั่วไป
จะมีการค านวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย รวมทั้งมีรายการหักอื่นๆ เช่น เงินสะสม หรือเงิน
ส ารองเลี้ยงชีพ และเงินประกันสังคม เป็นต้น  

 

4. การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัค่าแรงงาน 

    เมื่อกิจการจ่ายค่าแรงงานให้กับพนักงานแต่ละคนแล้ว หลังจากนั้นแผนกบัญชีจะ
บันทึกการจ่ายค่าแรงงานตามหลักการบัญชีพร้อมทั้งจ าแนกประเภทค่าแรงงานตามลักษณะ
ของค่าแรงงานว่าเป็นค่าแรงงานทางตรงหรือค่าแรงงานทางอ้อม เพื่อน าข้อมูลไปสรุปเป็น
ต้นทุนการผลิตของสินค้าแต่ละชนิด 

   กิจกรรมต่างๆในแต่ละขั้นตอนที่เกี่ยวกับค่าแรงงานจะมีผลต่อการค านวณต้นทุน
ค่าแรงงานและการบันทึกบัญชีค่าแรงงาน ดังนั้นเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น จะอธิบาย
รายละเอียดในแต่ละขั้นตอน พร้อมทั้งเอกสารที่ใช้ในการเกบ็ข้อมลูเกี่ยวขอ้งกบัค่าแรงงานแต่ละ
ประเภทในหัวข้อถัดไป 

 

  



บทท่ี  4 การบัญชีเก่ียวกับค่าแรงงาน  4 - 9 

 

การจดัเกบ็เวลาการท างาน 

ขั้นตอนที่ส าคัญที่ควรท าสิ่งแรกเพื่อให้ได้ต้นทุนค่าแรงงานที่ถูกต้อง และน ามาค านวณ
ต้นทุนการผลิตให้มีความถูกต้องหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด คือ การเก็บรวบรวม 
และบันทึกเวลาการท างานของพนักงานแต่ละคน เพื่อให้ทราบว่าพนักงานแต่ละคนท างานใน
ช่วงเวลาใดบ้าง และท างานเป็นเวลารวมทั้งสิ้นกี่ชั่วโมง ซึ่งแต่ละธุรกิจอาจมีแผนกที่มีหน้าที่ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเวลาท างานของพนักงานแยกต่างหาก หรืออาจให้พนักงานในแผนก
บัญชีค่าแรงงานท าหน้าที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับชั่วโมงการท างานของพนักงาน และท าการค านวณ
ต้นทุนค่าแรงงานและจ่ายค่าแรงงานให้กับพนักงานแต่ละคน ซึ่งแผนกที่มีความเกี่ยวข้องกับ
การเก็บเวลาการท างาน ประกอบด้วย แผนกเก็บบันทึกเวลาท างาน แผนกเงินเดือน และ
ค่าแรงงาน และแผนกบัญชี ซึ่งแต่ละแผนกสามารถอธิบายขั้นตอนการท างานได้ดังนี้  

 

1. แผนกเกบ็บนัทึกเวลาท างาน 

    โดยปกติกิจการขนาดใหญ่จะมีแผนกเก็บเวลาท างาน  (Time - keeping 

Department) แยกออกจากแผนกบัญชี ไว้ท าหน้าที่ในการจัดเก็บจะมีเอกสารที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมเวลาท างาน เรียกว่า บัตรลงเวลา (Clock Card) เป็นบัตรที่ใช้บันทึกเวลาในการท างาน
ของพนักงาน ซึ่งไม่ว่าพนักงานจะท างานในแผนกใดก็ตาม เมื่อมาถึงกิจการ พนักงานต้อง
บันทึกเวลาเข้าโดยใช้นาฬิกาลงเวลาอัตโนมัติในการบันทึกเวลาการท างานของพนักงาน และ
เมื่อพนักงานออกจากที่ท างาน หรือเลิกงานพนักงานต้องน าบัตรลงเวลามาบันทึกเวลาออกจาก
ที่ท างานเช่นกัน หรือในบริษัทบางแห่งมีการใช้วิธีสแกนลายนิ้วมือในการเก็บข้อมูลเวลาท างาน 
หรืออาจใช้บัตรประจ าตัวพนักงาน (Smart Card) เป็นบัตรลงเวลาปฏิบัติงาน เพื่อให้สะดวกและ
รวดเร็วในการเก็บช่ัวโมงการท างานและสามารถค านวณค่าแรงงานได้ถูกต้องและรวดเร็วมาก
ขึ้น  

ข้อมูลในบัตรลงเวลาพนักงาน จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อพนักงาน เลขที่หรือรหัส
ประจ าตัวพนักงาน ต าแหน่ง แผนกและตารางเวลาที่จะจดบันทึก ตัวอย่างบัตรลงเวลาดังแสดง
ในภาพที่ 4.1 
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ภาพท่ี 4.1 ตัวอย่างบัตรลงเวลา 

 

หลังจากที่พนักงานบันทึกเวลาท างานในบัตรลงเวลาแล้ว หัวหน้าหรือผู้ควบคุมงานจะ
ท าการจ าแนกงานว่าพนักงานแต่ละคนได้ใช้เวลาในการท างานไปกับแผนกผลิตใด ท างาน
ประเภทใด ใช้เวลาเท่าใด ซึ่งเอกสารที่หัวหน้าใช้ในการจ าแนกงานของพนกังานจะเรียกว่า บัตร
บันทึกเวลาการท างาน (Time Ticket) ซึ่งรูปแบบของบัตรบันทึกเวลาการท างาน สามารถท าได้ 
2 ลักษณะ คือ บัตรบันทึกเวลาประจ าวัน (Daily Time Ticket) และบัตรบันทึกเวลาประจ างาน 
(Job Time Ticket) ดังแสดงในภาพที่ 4.2 และ 4.3 ตามล าดับ  

บัตรบันทึกเวลาการท างานของพนักงานแต่ละคน จะท าการบันทึกหนึ่งบัตรต่อหนึ่งงาน 
ถ้าพนักงานท างาน 3 งานในหนึง่วัน บริษัทตอ้งแยกท าบัตรบันทึกเวลาท างานจ านวน 3 บัตร
แยกตามงานทีพ่นักงานได้ท า แผนกเก็บบันทึกเวลาท างานจะท าการตรวจสอบรายละเอยีดใน
บัตรลงเวลา และบัตรบันทึกเวลาท างานว่าตรงกันหรือไม่ หลงัจากนั้นจึงส่งบัตรบันทึกเวลา
ท างานไปให้แผนกเงนิเดือนและค่าแรง 
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ภาพท่ี 4.2 ตัวอย่างบัตรบันทกึเวลาประจ าวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             บริษัท……………..……………….. 
บตัรบนัทึกเวลาท างาน 

ชื่อ – สกุล ..............................................................แผนก.......................................... 
เลขประจ าตัว..........................................................ประจ าวันที่ ................................. 
ลักษณะงาน
และเลขที่งาน 

เวลา จ านวนชั่วโมง อัตราค่าแรง จ านวนเงิน 

(บาท) เริ่มต้น สิ้นสุด ปกติ ล่วงเวลา ปกติ ล่วงเวลา 

 

 

 

 

 

      

ประเภทของแรงงาน  ค่าแรงงานทางตรง  ……………… บาท 

    ค่าแรงงานทางออ้ม .....................บาท 

        รวม...........................................บาท 

 

     .............................    ............................. 
                พนกังาน                      เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

        …………………… 

 หัวหน้าควบคุมงาน 
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ภาพท่ี 4.3 ตัวอย่างบัตรบันทกึเวลาประจ างาน 

 

2. แผนกเงินเดือนและค่าแรงงาน 

    เมื่อพนักงานแผนกเก็บบันทึกเวลาท างาน มีการเก็บรวบรวมเวลาการท างานของ
พนักงานแต่ละคนเรียบร้อยแล้ว จะน าบัตรบันทึกเวลาท างานส่งต่อไปให้กับพนักงานแผนก
เงินเดือนและค่าแรง เพื่อน าไปค านวณหาค่าแรงของพนักงานแต่ละคน พร้อมทั้งค านวณ
รายการหักต่างๆ เช่น ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เงินประกันสังคม เงินส ารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น 
หลังจากนั้น น ารายการที่หักต่างๆ ไปค านวณหาค่าแรงงานสุทธิ เพื่อน าไปบันทึกในทะเบียน
และวิเคราะห์ค่าแรงงานในขั้นตอนต่อไป ดังนั้น หน้าที่ต่างๆ ที่พนักงานแผนกเงินเดือนและ
ค่าแรงจะต้องท า พอสรุปได้ดังนี้   

 

 

 

 

บริษัท……………………..…….. 
บตัรบนัทึกเวลาท างาน 

ชื่อ – สกุล ..............................................................แผนก.......................................... 
เลขประจ าตัว..........................................................ประจ าวันที่ ................................. 
เลขที่งาน................................................................ลักษณะงาน.................................. 

เวลา จ านวนชั่วโมง อัตราค่าแรง จ านวนเงิน 

(บาท) เริ่มต้น สิ้นสุด ปกติ ล่วงเวลา ปกติ ล่วงเวลา 

 

 

 

      

       

ประเภทของแรงงาน  ค่าแรงงานทางตรง  ……………… บาท 

    ค่าแรงงานทางออ้ม .....................บาท 

     .............................    ............................. 
                พนกังาน                      เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

        …………………… 
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2.1 จดัท าทะเบียนเงินเดือนและค่าแรงงาน  

  พนักงาแผนกเงินเดือนและค่าแรงงานต้องจัดท าทะเบียนเงินเดือนและ
ค่าแรงงาน (Payroll Register) เพื่อจัดท ารายละเอียดค่าแรงงานและรายการหักต่างๆ ของ
พนักงานทุกคน และค านวณว่าในแต่ละงวดที่บริษัทต้องจ่ายเงินใหพ้นักงานจ านวนเท่าใด และหัก
เป็นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เงินกองทุนประกันสังคม หรือมีรายการที่ต้องหักอื่นๆ อีกจ านวน
เท่าใด เพื่อหายอดค่าแรงงานสุทธิของพนักงาน ซึ่งตัวอย่างทะเบียนเงินเดือนและค่าแรง จะแสดง
ดังในภาพที่ 4.4 

2.2 จดัท าทะเบียนรายได้ของพนักงานแต่ละคน  
 เมื่อพนักงานแผนกเงินเดือนและค่าแรงงาน มีข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือนและ
ค่าแรงงานเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นแผนกเงินเดือนและค่าแรงต้องท าทะเบียนรายได้ของ
พนักงานแยกเป็นรายบุคคล (Employee Earnings Record) ว่าพนักงานแต่ละคนจะได้รับ
เงินเดือนและค่าแรงจ านวนเท่าใด หลังจากหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย รวมไปถึงรายการหักอื่นๆ 
ออกแล้ว ซึ่งตัวอย่างทะเบียนรายได้ของพนักงาน ดังแสดงในภาพที่ 4.5 

2.3 วิเคราะหเ์งินเดือนและค่าแรง  
 จากรายละเอียดในบัตรบันทึกเวลาท างาน  ข้อมูลที่รวบรวมได้จากบัตรบันทึก
เวลาท างาน แผนกเงินเดือนและค่าแรงจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลว่าค่าแรงของพนักงานแต่ละคน 
เป็นค่าแรงงานประเภทใด เป็นค่าแรงงานทางตรงหรือค่าแรงงานทางอ้อม และมีจ านวนเท่าใด 
เพื่อสรุปเป็นต้นทุนค่าแรงงานโดยแยกเป็นต้นทุนค่าแรงงานทางตรง และค่าแรงงานทางอ้อม 
และส่งข้อมูลไปให้กับแผนกบัญชี เพื่อบันทึกบัญชีค่าแรงงานตามลักษณะของค่าแรงงาน และ
น าไปบันทึกในบัตรต้นทุนงาน (Job Order Cost Sheet) หรือ รายงานต้นทุนการผลิต (Cost of 

Production Report) ขึ้นอยู่กับว่ากิจการมีการใช้ระบบการบันทึกบัญชีเป็นแบบใด ซึ่งกิจการอาจ
บันทึกโดยใช้ระบบต้นทุนงานสั่งท า (Job Order Costing) หรือระบบต้นทุนกระบวนการ 
(Process Costing) ซึ่งจะอธิบายในรายละเอียดในบทที่ 7 และ 8 ต่อไป 
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3. แผนกบญัชี 

    เมื่อแผนกเงินเดือนและค่าแรงค านวณค่าแรงสุทธิของพนักงานแต่ละคน และจัดท า
ทะเบียนค่าแรงงาน พร้อมทั้งวิเคราะห์ค่าแรงงานของพนักงานแต่ละคนเรียบร้อยแล้ว จะส่ง
ข้อมูลการวิเคราะห์ค่าแรงไปให้แผนกบัญชีท าการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวขอ้งกับค่าแรงงาน รายการ
ที่เกี่ยวกับค่าแรงงานที่แผนกบัญชีต้องบันทึก มีดังนี้  

3.1 บนัทึกค่าแรงงานและรายการหกัต่างๆ  
  แผนกเงินเดือนและค่าแรงงานจะรวบรวมข้อมูลเงินเดือนและค่าแรงงานรวมส่ง
ให้กับแผนกบัญชีเพื่อท าการบันทึกค่าแรงงาน รวมทั้งรายการหักต่างๆ ตามรายละเอียดที่อยู่ใน
ทะเบียนเงินเดือนและค่าแรง เช่น ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เงินประกันสังคม เงินส ารองเลี้ยงชีพ 
สวัสดิการต่างๆ ที่กิจการไว้ เป็นต้น  

3.2 บนัทึกการจ่ายเงินเดือนและค่าแรงงาน 

  เมื่อแผนบัญชีท าการบันทึกบัญชีเงินเดือนและค่าแรงงานเรียบร้อยแล้ว 
หลังจากนั้น จะท าการบันทึกการจ่ายเงินเดือนและค่าแรงงานตามหลักฐานการจ่ายเงินของ
แผนกการเงิน 

3.3 บนัทึกการจ าแนกค่าแรงงาน 

  จากข้อมูลเงินเดือนและค่าแรงงาน แผนกบัญชีจะพิจารณาจากบัตรบันทึกเวลา
ท างาน ว่าเงินเดือนและค่าแรงงานดังกล่าว เป็นค่าแรงงานทางตรงหรือค่าแรงงานทางอ้อม 
จ านวนเท่าใดตามข้อมูลในสรุปต้นทุนค่าแรงงานที่ได้รับจากแผนกเงินเดือนและค่าแรง 
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ภาพท่ี 4.4 ทะเบียนเงินเดอืนและคา่แรงงาน หรือ ใบบันทึกการจ่ายเงินเดือนและคา่แรงงาน 

 

บริษัท.............................. 
ทะเบียนเงินเดือนและค่าแรงงาน 

แผนก.............................. 
ส าหรับงวด........เดือน สิ้นสุดวันที่............................................. 

 

เลข
ประจ าตัว 

 

 

ช่ือ-สกุล 

ค่าแรงปกติ ค่าแรงล่วงเวลา ค่าแรง
ขั้นต้น 

รายการหัก  

ค่าแรง
สุทธิ 

ชั่วโมง อัตรา จ านวน
เงิน 

ชั่วโมง อัตรา จ านวน
เงิน 

ภาษีเงิน
ได้หัก ณ 
ที่จ่าย 

เงิน
ประกัน 

สังคม 

เงิน
ส ารอง
เลี้ยงชีพ 

 

รายการหักอื่นๆ  
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ภาพท่ี 4.5 ทะเบียนรายได้ของพนักงาน หรือ ใบแสดงรายละเอยีดเกีย่วกับคา่แรงงานของพนกังานรายบุคคล 

บริษัท.............................. 
ทะเบียนรายได้ของพนักงาน 

ชื่อ.....................................................................................      แผนก............................................................ 
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การค านวณ จ าแนกประเภท และจ่ายค่าแรงงาน 

กิจการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อาจมีแผนกเงินเดือนและค่าแรงงานต่างหาก มีหน้าที่ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับค่าแรงงานของพนกังานในองค์กร เมื่อแผนกเงินเดือนและค่าแรง 
(Payroll Department) ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเวลาท างานจากบัตรลงเวลาของพนักงานแต่ละ
คน แล้วน ามาค านวณหาจ านวนชั่วโมงการท างานของพนักงานแต่ละคน พนักงานจะบันทึก
ข้อมูลไว้ในบัตรบันทึกเวลาท างาน ดังได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น  ขั้นตอนต่อไปคือค านวณหา
ค่าแรงงานที่กิจการจะต้องจา่ยใหก้ับพนกังานแต่ละงวดบัญชีว่าต้องจ่ายเงินเดือนและค่าแรงงาน
จ านวนเท่าใด และเป็นค่าแรงงานประเภทใด เพื่อน าไปบันทึกบัญชีค่าแรงงานในตอนสิ้นงวด  

ส าหรับกิจการขนาดเล็กอาจไม่มีแผนกเงินเดือนและค่าแรงต่างหาก อาจให้พนักงานใน
แผนกบัญชี (Accounting Department) คนใดคนหนึ่งรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลเวลา
ในการท างาน ก่อนท าการค านวณเงินเดือนและค่าแรงงานทั้งหมด และเงินเดือนและค่าแรงงาน
สุทธิที่จะจ่ายให้กับพนักงานแต่ละคน หลังจากนั้นก็ส่งข้อมูลการจ่ายเงินเดือนและค่าแรงงาน
ของพนักงานให้กับแผนกบัญชี เพื่อจ าแนกประเภทของค่าแรงงานว่าเป็นค่าแรงงานทางตรง
หรือค่าแรงงานทางอ้อม ตามลักษณะของค่าแรงงานว่าค่าแรงงานนั้นเกี่ยวกับการผลิตสินค้า
โดยตรง หรือเป็นต้นทุนทางตรง หรือเป็นต้นทุนทางอ้อม ดังได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น เพื่อค านวณ
ต้นทุนการผลิตของสินค้าให้ถูกต้อง พร้อมทั้งท าการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าแรงงาน ดังนั้น 
ประเด็นส าคัญที่ต้องท าความเข้าใจก่อนการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าแรงงาน คือ 1) การค านวณ
ค่าแรงงาน 2) การจ าแนกประเภทค่าแรงงาน และ 3) การจ่ายค่าแรงงาน ดังอธิบายรายละเอียด
ในหัวข้อถัดไปตามล าดับ 

 

1. การค านวณค่าแรงงาน 

    การค านวณค่าแรงงานที่จ่ายให้กับพนักงานแต่ละคนที่อยู่ในแผนกแตกต่างกัน ท า
ให้มีอัตราค่าแรงงานที่แตกต่างกัน เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญต่อการค านวณต้นทุนการผลิต
สินค้า ซึ่งโดยทั่วไปหน้าที่การค านวณค่าแรงงานจะเป็นหน้าที่ของแผนกเงินเดอืนและคา่แรง ซึ่ง
ค่าแรงงานสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 1) ค่าแรงงานขั้นต้น (Gross Payrolls)  และ 2) 
ค่าแรงงานหรือเงินได้สุทธิ (Net Payrolls) ค่าแรงงานแต่ละลักษณะสามารถอธิบายได้ดังนี้   

1.1 การค านวณค่าแรงงานขัน้ต้น 

         เมื่อพนักงานแผนกเงินเดือนและค่าแรงได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากบัตรลงเวลา
การท างานและท าการเก็บข้อมูลเวลาการท างานของพนักงานทุกคน ขั้นตอนต่อไป คือ แผนก
บัญชีท าการค านวณค่าแรงงานของพนักงาน ซึ่งเรียกว่า ค่าแรงงานขั้นต้น (Gross Payrolls) 
ส าหรับพนักงานที่ได้รับค่าแรงงานเป็นรายชั่วโมง การค านวณค่าแรงงานจะพิจารณาจาก
จ านวนชั่วโมงการท างานของพนักงานแต่ละคน คูณกับอัตราค่าแรงงานต่อชั่วโมง หรือพนักงาน
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อาจได้รับค่าแรงงานเป็นรายชิ้น ดังนั้น ค่าแรงงานที่พนักงานได้รับ ต้องพิจารณาจากจ านวน
ชิ้นงานที่พนักงานท าได้ คูณกับอัตราค่าแรงงงานต่อชิ้น นอกจากนี้ พนักงานอาจได้รับเงินเดือน
เป็นรายเดือน เงินเดือนและค่าแรงงานที่ได้รับจะพิจารณาจากอัตราเงินเดือนประจ าเดือนที่
พนักงานคนนั้นได้รับ  

นอกจากนี้ การพิจารณาค่าแรงงานเมื่อพิจารณาจากช่วงเวลาที่พนักงานท างาน รวมไป
ถึงวันท างานปกติและวันหยุด ซึ่งโดยปกติพนักงานของบริษัทอาจมาท างานในช่วงเวลาที่
นอกเหนือจากเวลาท างานปกติ หรือมาท างานในวันหยุดถ้าหากมีงานเร่งด่วน ท าให้ค่าแรงงาน
ขั้นต้น จะประกอบด้วย ค่าแรงงานที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาท างานปกติ ซึ่งรียกว่า ค่าแรงงานปกติ 
(Normal Payrolls) และค่าแรงงานในช่วงเวลาที่เกินจากเวลาท างานปกติ หรืออาจเป็น
ค่าแรงงานที่พนักงานมาท างานในวันหยุด ซึ่งเรียกว่า ค่าแรงงานล่วงเวลา (Overtime Payrolls) 

ซึ่งค่าแรงงานแต่ละประเภท จะแยกอธิบาย ได้ดังนี้ 
1.1.1  การค านวณค่าแรงงานปกติ  

                    ค่าแรงงานปกติ (Normal Payrolls) เป็นค่าแรงงานที่ค านวณตาม
เกณฑ์ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับนโยบายการจ่ายค่าแรงงานของกิจการนั้นๆ ว่ามีการจ่าย
ค่าแรงงานในลักษณะแบบใด เช่น จ่ายเป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และราย
ชิ้นหรือตามจ านวนผลผลิตที่ผลิตได้ นอกจากนี้ ค่าแรงงานปกติเป็นการจ่ายค่าแรงงานใน
ช่วงเวลาการท างานปกติของพนักงานคนนั้น การค านวณค่าแรงงานปกติแต่ละลักษณะ 
สามารถแสดงการค านวณ ได้ดังนี้ 

a) กรณีจ่ายค่าแรงงานเป็นรายชั่วโมง 
 

 

b) กรณีจ่ายค่าแรงงานเป็นรายวัน 

 

 

c) กรณีจ่ายค่าแรงงานตามจ านวนผลผลิตที่ผลิตได้ 
 

 

d) กรณีจ่ายค่าแรงงานเป็นรายเดือน 

 

 

เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการค านวณค่าแรงงานมากขึ้น จะแสดงตัวอย่างการค านวณ
ค่าแรงงานปกติดังตัวอย่างที่ 4.1 

ค่าแรงงานปกต ิ= จ านวนชั่วโมงการท างาน x อัตราค่าแรงงานต่อชั่วโมง 
 

ค่าแรงงานปกต ิ= จ านวนวันที่ท างาน x อัตราค่าแรงงานตอ่วัน 

 

ค่าแรงงานปกต ิ= จ านวนผลผลิตหรือชิน้งานทีผ่ลิตได้ x อัตราค่าแรงงานต่อชิ้น 

 

ค่าแรงงานปกต ิ= อัตราเงินเดอืนที่ก าหนดต่อเดือน 
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ตวัอย่างท่ี 4.1  
บริษัท  อุดรพาณิชย์  จ ากัด  จ่ายค่าแรงเป็นรายชั่วโมงในอัตราชั่วโมงละ  40  บาท 

โดยพนักงาน 1 คน ท างาน 8 ชั่วโมงต่อวัน และวันท างานปกติตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ให้
ค านวณหาค่าแรงที่จ่ายให้กับพนักงานเท่ากับเท่าใด 

 

 วิธีการค านวณ 

การค านวณค่าแรงที่จ่ายใหก้ับพนักงาน สามารถค านวณได้ดงันี้  
ค่าแรงปกติของพนกังาน 1 คน/สัปดาห์  = 8 ชั่วโมง  ×  40 บาทต่อชั่วโมง x 5 วัน 

              = 1,600 บาท 

ดังนั้น จากข้อมูลข้างตน้ เมือ่พนกังานท างานตัง้แต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ พนกังานจะ
ได้รับค่าแรงงานรวมทั้งสิ้นใน 1 สัปดาห์ เท่ากบั 1,600 บาทต่อคน  

1.1.2 การค านวณค่าแรงงานล่วงเวลา  
                   โดยทั่วไปกิจการมีการก าหนดช่วงเวลาท างานปกติ เช่น บริษัทแห่ง

หนึ่งมีการก าหนดให้วันท างานปกติของบริษัท คือ วันจันทร์ถึงวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 
17.00 น. เป็นต้น ดังนั้น ถ้าหากพนักงานท างานในช่วงวัน และเวลาท างานปกติ ถือว่าพนักงาน
จะได้รับค่าแรงงานปกติ แต่ถ้าหากพนักงานท างานในวันหยุด และนอกเหนือจากช่วงเวลาปกติ 
แสดงว่าพนักงานท างานล่วงเวลา (Overtime Payrolls)   

                   ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2515 ได้บัญญัติไว้เกี่ยวกับการ
ก าหนดชั่วโมงการท างานปกติ นั่นคือ จ านวนชั่วโมงการท างานเท่าใดก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน
สัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง ดังนั้น ถ้าหากพนักงานหรือลูกจ้างท างานเกินกว่าเวลา และจ านวนชั่วโมง
ตามปกติที่กิจการก าหนด กิจการหรือนายจ้างต้องจ่ายค่าแรงงานล่วงเวลาให้กับพนักงานคนนั้น 
โดยมีเงื่อนไขการจ่ายอัตราค่าแรงงานล่วงเวลา โดยจ าแนกตามช่วงวันและเวลาที่เกินจากเวลา
การท างานปกติ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) อัตราค่าแรงงานล่วงเวลาในวัน
ท างานปกติ 2) อัตราค่าแรงงานล่วงเวลาในวันหยุด ช่วงเวลาการท างานอยู่ในช่วงเวลาปกติใน
วันท างานปกติ  และ 3) อัตราค่าแรงงานล่วงเวลาในวันหยุด และท าในช่วงเวลาที่เกินกว่า
ช่วงเวลาปกติในวันท างานปกติ อัตราค่าแรงงานแต่ละลักษณะสามารถอธิบายรายละเอียดได้
ดังนี้  

1.1.2.1 อัตราค่าแรงงานล่วงเวลาในวันท างานปกติ 
                              กรณีที่พนักงานท างานนอกเวลาท างานปกติ แต่เป็นวันท างาน

ปกติ เช่น วันท างานปกติ คือวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ เวลาท างานปกติตั้งแต่ 8.00 – 17.00 น. 
พนักงานคนหนึ่งท าช่วงเวลาตั้งแต่ 17.00 - 20.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่เกินจากเวลาท างานปกติ 
นายจ้างต้องจ่ายค่าแรงงานให้กับพนักงานในอัตราหนึ่งเท่าครึ่งของค่าแรงงานปกติ (1.5 เท่า
ของค่าแรงปกติ) โดยการค านวณค่าแรงงานล่วงเวลาจะค านวณตามจ านวนชั่วโมงที่เกินจาก
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เวลาท างานปกติ คูณกับ 1.5 เท่าของอัตราค่าแรงงานต่อชั่วโมง เช่น อัตราค่าแรงงานปกติ
เท่ากับ 40 บาทต่อชั่วโมง ถ้าพนักงานท างานนอกเวลาท างานในวันท างานปกติ นายจ้างต้อง
จ่ายพนักงานในอัตราค่าแรงงาน เท่ากับ 60 บาทต่อชั่วโมง (1.5 เท่า x 40 บาทต่อชั่วโมง) แล้ว
ไปคูณกับจ านวนชั่วโมงที่พนักงานท างานได้ เป็นต้น 

1.1.2.2 อัตราค่าแรงงานล่วงเวลาในวันหยุด 

                            กรณีที่พนักงานท างานในวันหยุด หรือเป็นวันที่นอกเหนือจาก
วันท างานปกติ นายจ้างต้องจ่ายค่าแรงงานล่วงเวลาให้กับพนักงานตามเกณฑ์การจ่าย
ค่าแรงงาน โดยจ าแนกตามช่วงเวลาที่ท างานในวันหยุด สามารถแบ่งได้เป็น 2 ช่วง ดังนี้  

1) ค่าแรงงานล่วงเวลาในวันหยุดในช่วงเวลาการท างานอยู่เป็น
ช่วงเวลาปกติของวันท างานปกติ 

                                 กรณีที่พนักงานได้ท างานในวันหยุด แต่ช่วงเวลาการท างาน
เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับเวลาท างานปกติ เช่น วันท างานปกติเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา
ท างานปกติตั้งแต่ 8.00 – 17.00 น. นั่นคือ ถ้าหากพนักงานมาท างานในวันเสาร์ หรือวัน
อาทิตย์ ในช่วงเวลา 8.00 – 17.00 น. จะถือว่าพนักงานคนนั้นท างานล่วงเวลาในวันหยุด และ
เป็นช่วงเวลาท างานปกติ กรณีนี้ กฎหมายก าหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างแรงงานให้กับพนักงาน
เพิ่มจากเดิม 2 เท่า ของอัตราค่าแรงงานปกติ ในกรณีที่พนักงานมีสิทธิได้ค่าแรงงานในวันหยุด 
หรือจ่ายไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของค่าแรงงานปกติ ในกรณีที่พนักงานไม่มีสิทธิได้ค่าแรงงานใน
วันหยุด  

2) ค่าแรงงานล่วงเวลาในวันหยุด และท าในช่วงเวลาที่เกินกว่า
ช่วงเวลาปกติของวันท างานปกติ 

                                กรณีพนักงานท างานในวันหยุด แต่ช่วงเวลาการท างานเป็น
ช่วงเวลาเกินเวลาท างานปกติ เช่น วันท างานปกติเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลาท างานปกติ
ตั้งแต่ 8.00 – 17.00 น. นั่นคือ ถ้าหากพนักงานมาท างานในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ในช่วงก่อน
เวลา 8.00 น. หรือ หลัง 17.00 น. จะถือว่าพนักงานคนนั้นท างานล่วงเวลาในวันหยุด แต่เวลา
เกินกว่าเวลาท างานปกติ ถ้าเป็นกรณีเช่นนี้กฎหมายก าหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างแรงงาน
ให้กับพนักงานเพิ่มจากเดิม ไม่น้อยกวา่ 3 เท่า ของอัตราค่าแรงงานปกติ 
                                เพือ่ให้เข้าใจเกี่ยวกับการค านวณค่าแรงงานล่วงเวลามากขึ้น 
จะแสดงตัวอย่างการค านวณดังตัวอย่างที่ 4.2 
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ตวัอย่างท่ี 4.2 

จากตัวอยา่งที่ 4.1 ถ้าหากบริษัท  อดุรพาณิชย์  จ ากัด  ต้องการจะจา่ยคา่แรงให้นาย
เอก เป็นรายชั่วโมงในอัตราชั่วโมงละ  40  บาท วันท างานปกติ 8.00 - 17.00 น. ตั้งแต่วัน
จันทร์ถึงวันเสาร ์ โดยเวลาท างานปกติวันละ 8 ชั่วโมง นายเอกได้ท างานล่วงเวลาในวันอาทติย์
ช่วงเวลา 8.00 – 12.00 น. ให้ค านวณหาค่าแรงที่จ่ายให้กับนายเอกเท่ากับเท่าใด 

 

วิธีการค านวณ 

ค่าแรงปกติ  (5 วัน x วันละ 8 ชั่วโมง x 40 บาท/ชั่วโม)  =  1,600  บาท 

 ค่าแรงล่วงเวลา  (4  ชั่วโมง x  2 เท่า x 40 บาท)   =     320  บาท 

 รวมค่าแรงประจ าสัปดาห์ของนายเอกเท่ากับ         1,920  บาท 

ดังนั้น นายเอกจะได้รับคา่แรงงานรวมทัง้สิ้น เท่ากับ 1,920 บาท  
 

1.2 การค านวณค่าแรงงานสทุธิ หรือเงินได้สทุธิ 

                  การค านวณค่าแรงงานสุทธิ หรือเงินได้สุทธิ (Net Payrolls) ของพนักงาน
แต่ละคน ซึ่งค่าแรงงานสุทธิ จะค านวณจากค่าแรงงานปกติหักด้วยรายการหักต่างๆ ที่ก าหนด
ไว้ตามข้อตกลงระหว่างกิจการและพนักงาน และกฎหมายแรงงาน เช่น ภาษีเงินได้เงินได้หัก ณ 
ที่จ่าย รวมถึงรายการหักอื่นๆ เช่น เงินกองทุนประกันสังคม เงินส ารองเลี้ยงชีพ เงินกองทุน
สะสมให้กับพนักงาน เป็นต้น ซึ่งรายการหักดังกล่าวจะมีท าให้พนักงานอาจได้รับเงินเดือนหรือ
ค่าแรงงานไม่เต็มจ านวน เพราะกิจการต้องหักเงินเหล่านี้ตามข้อก าหนดของกฎหมาย 
โดยทั่วไปพนักงานแต่ละคนมีหน้าที่หรือมตี าแหน่งแตกต่างกัน จึงท าให้เงินเดือนและค่าแรงงาน
ที่ได้รับ และรายการหักต่างๆ ไม่เท่ากัน กิจการจึงจ าเป็นต้องค านวณค่าแรงงานสุทธิของ
พนักงานโดยจ าแนกเป็นรายบุคคล  

                 จากข้อมูลรายการหักข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีรายการหักที่ เกี่ยวกับ
พนักงานหลายรายการและมีรายละเอียดที่แตกต่างกันแล้วแต่นโยบายของบริษัท ดังนั้น เพื่อให้
สะดวกในการแสดงรายการค่าแรงงานขั้นต้น และรายการหักต่างๆ เพื่อค านวณหาค่าแรงงาน
สุทธิหรือเงินได้สุทธิของพนักงานแต่ละคนได้สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งสามารถแสดงการค านวณ
ค่าแรงงานสุทธิ ได้ดังนี้  
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โดยที่ คา่แรงงานขั้นต้น สามารถค านวณได้ดังนี้ 
 

 

 

ดังนั้น เพื่อให้สะดวกต่อการแสดงรายการค่าแรงงานปกติ ค่าแรงงานล่วงเวลา รวมไป
ถึงรายการหักต่างๆ เพื่อน าไปใช้ในการค านวณค่าแรงงานสุทธิของพนักงานแต่ละคน กิจการจะ
ให้แผนกเงินเดือนและค่าแรงงานจัดท าทะเบียนเงินเดือนและค่าแรงงาน หรือใบบันทึกการจ่าย
เงินเดือนและค่าแรงงาน ดังได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการค านวณค่าแรงงานขั้นต้นและค่าแรงงานสุทธิ จะ
อธิบายและแสดงการค านวณ พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดในทะเบียน หรือใบบันทึกการจ่าย
เงินเดือนและค่าแรงงาน ดังแสดงในตัวอย่างที่ 4.3 

 

ตวัอย่างท่ี 4.3  

จากตัวอยา่งที่ 4.1 และ 4.2 ถ้าหากนายเอก มรีายการหกัคา่แรงประเภทต่างๆ ดังนี้ 
ภาษีเงินได้ 10% และหักเข้าเงินกองทุนประกนัสังคม  5%  ของค่าแรงขั้นต้น ให้ค านวณหา
ค่าแรงงานสุทธิของนายเอก 

 

วิธีการค านวณ 

ค่าแรงงานขั้นต้นเท่ากับ              1,920  บาท 

หัก ภาษีเงินได้ 10% (10% x 1,920)   192  

     เงนิกองทุนประกันสังคม 5% (5% x 1,920)     96           288  บาท 

 ค่าแรงงานสุทธ ิ                     1,632  บาท 

 

ดังนั้น จากข้อมูลข้างตน้ หลังจากทีห่ักภาษีเงนิได้ และเงินกองทนุประกันสังคมแล้ว 
นายเอก จะได้รับค่าแรงสุทธิ เทา่กับ 1,632 บาท  

 

 

 

ค่าแรงงานสุทธิ = ค่าแรงงานขั้นต้น – (ภาษีเงนิได้หกั ณ ที่จา่ย + เงินประกนัสังคม + 

  เงินกองทุนส ารองเลีย้งชีพ + รายการหกัอืน่ๆ) 

ค่าแรงงานขั้นต้น = ค่าแรงงานปกติ + คา่แรงงานล่วงเวลา 
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2. การจ าแนกประเภทของค่าแรงงาน 

    เมื่อพนักงานแผนกเงินเดือนและค่าแรงงานท าการค านวณเงินเดือนและค่าแรงงาน
ของพนักงานเรียบร้อยแล้ว จะส่งทะเบียนเงินเดือนและค่าแรงงานให้กับพนักงานแผนกบัญชี
เพื่อท าการจ าแนกประเภทของค่าแรงงานว่าเป็นค่าแรงงานในลักษณะใด เป็นค่าแรงงาน
ทางตรงหรือค่าแรงงานทางอ้อม เพื่อให้พนักงานแผนกบัญชีได้ท าการบันทึกบัญชีเกี่ยวกั บ
ค่าแรงงานได้ถูกต้องตามหลักการบัญชี และน าไปค านวณหาต้นทุนการผลิตอย่างถูกต้อง หรือ
ให้มีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด 

     การจ าแนกประเภทค่าแรงงาน พนักงานสามารถพิจารณาจากบัตรบันทึกเวลา
ท างานของพนักงานแต่ละคน โดยการวิเคราะห์ว่าพนักงานท างานในลักษณะใด แผนกใด เช่น 
ท างานในแผนกผลิตหรือแผนกบริการ ถ้าหากพนักงานท างานในแผนกผลิต หรือท างาน
เกี่ยวกับการแปรสภาพวัตถุดิบให้กลายเป็นสินคา้ส าเร็จรูป ค่าแรงงานที่จ่ายให้กับพนักงานกลุ่ม
นี้ถือว่าเป็นค่าแรงงานทางตรง แต่ถ้าหากพนักงานท างานในแผนกบริการ เช่น แผนกซ่อมแซม
และบ ารุงรักษา แผนกอาคารสถานที่ แผนกบริการอื่นๆ ที่อยู่ในโรงงาน เป็นต้น จะถือว่าเป็น
ค่าแรงงานทางอ้อม หรือถ้าเป็นเงินเดือนของหัวหน้างานในโรงงานจะถือว่าเป็นค่าแรงงาน
ทางอ้อม เพราะหัวหน้างานมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานต่างๆ ทั้งหมดในโรงงาน ไม่สามารถระบุ
ได้ว่าเป็นการดูแลการผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งได้อย่างชัดเจน ดังนั้น จึงไม่สามารถระบุเป็น
ค่าแรงงานทางตรงของสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งได้  
      การจ าแนกค่าแรงงานเป็นค่าแรงงานทางตรง และค่าแรงงานทางอ้อม พนักงาน
บัญชีสามารถจัดท าเป็นใบจ าแนกค่าแรงงาน ดังแสดงในภาพที่ 4.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.6 ตัวอย่างใบจ าแนกค่าแรงงาน 

บริษัท................................. 
ใบจ าแนกค่าแรงงาน 

ส าหรับงวด ........ เดือน สิ้นสดุวันที่ ..................................... 
แผนก ค่าแรงงาน ค่าแรงงาน

รวม 

ประเภทค่าแรงงาน 

ปกติ ล่วงเวลา ทางตรง ทางอ้อม 

แผนกประกอบ      

แผนกตกแต่ง      

แผนกบ ารุงรักษา      

แผนกอาคาร
โรงงาน 

     

  รวม      
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3. การจ่ายค่าแรงงาน  

    การจ่ายค่าแรงให้กับคนงานแต่ละคนจะขึ้นอยู่กับลักษณะการว่าจ้างแรงงาน  บาง
ประเภทอาจจ่ายเป็นรายชิ้นหรือรายชั่วโมง  บางประเภทจ่ายในรูปของเงินเดือนประจ า  การ
จ่ายค่าแรงอาจจ่ายเป็นเงินสดหรือเช็คก็ได้  ในกรณีที่จ่ายเป็นเงินสด  กิจการจะถอนเงินสดจาก
ธนาคารเพื่อจัดใส่ซองเงินเดือนเตรียมไว้ล่วงหน้าส าหรับคนงานแต่ละคน  เมื่อคนงานรับเงินไป
จะต้องเซ็นชื่อรับเงินไว้เป็นหลักฐานทุกราย เพื่อประสิทธิภาพในการควบคุมเงินสดจ่าย  กิจการ
ส่วนใหญ่นิยมจ่ายเงินเดือนเป็นเช็คเมื่อใกล้วันจ่ายค่าแรง กิจการจะน าเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร  แล้วเตรียมเช็คให้พนักงานแต่ละคนตามจ านวนค่าแรงสุทธิหรือเงินได้สุทธิที่ค านวณ
ได้จากแผนกเงินเดือนและค่าแรง  กิจการขนาดใหญ่บางแห่งอาจจะเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
เฉพาะการจ่ายค่าแรงไว้กับธนาคารใดธนาคารหนึ่ง  พนักงานบัญชีจะจัดท าใบส าคัญจ่ายเงิน
ตามจ านวนเงินสุทธิที่จะต้องจ่ายแก่พนักงานทั้งหมด ใบส าคัญจ่ายเงินจะส่งต่อไปให้กับ
พนักงานจ่ายเงินหรือแคชเชียร์เพื่อเขียนเช็คสั่งจ่ายตามจ านวนที่ขอเบิกทั้งหมดแล้วน าฝาก
ธนาคาร  และเตรียมเช็คส าหรับพนักงานแต่ละคนเพื่อให้เขาน าไปเบิกเงินจากธนาคารนั้นๆ  
เอง ดังนั้นการบันทึกบัญชีจ่ายค่าแรงงาน จะบันทึกลดยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร หรือ 
ใบส าคัญจ่าย จะขึ้นอยู่กับว่ากิจการมีนโยบายการจ่ายค่าแรงงานในลักษณะใด 

 

การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัค่าแรงงาน 

ส าหรับการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าแรงงาน จะแบ่งไปตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับ
ค่าแรงงาน เริ่มตั้งแต่การค านวณค่าแรงงานขั้นต้น ค านวณรายการหักต่างๆ เพื่อหาว่าเงินได้
สุทธิเท่ากับเท่าใด และจ าแนกประเภทค่าแรงงานเพื่อหาว่าเป็นค่าแรงงานทางตรง หรือ 
ค่าแรงงานทางอ้อม และท าการจ่ายค่าแรงงานให้กับพนักงาน และน าข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ไปท า
การบันทึกบัญชี โดยแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด ดังนี้  

 

1. บนัทึกค่าแรงงานขัน้ต้น รายการหกัต่างๆ และค่าแรงหรือเงินได้สทุธิ 

    เมื่อพนักงานแผนกเงินเดือนและค่าแรงได้ท าการค านวณค่าแรงงานที่บริษัทจะต้อง
จ่ายให้กับพนักงานส าหรับงวดนั้นๆ แล้วก็จะท าการส่งทะเบียนเงินเดือนและค่าแรงให้กับ
พนักงานแผนกบัญชี เพื่อท าการบันทึกบัญชีค่าแรงงาน ซึ่งสามารถบันทึกบัญชีได้ดังนี้  
 

 

 

 

 

เดบิต ค่าแรงงาน        xxx 

 เครดิต เงินสด หรือ ค่าแรงงานค้างจ่าย     xxx 

          ภาษีเงินไดห้ัก ณ ที่จา่ย      xxx 

          เงินกองทุนประกันสังคม      xxx 

  (รายการหกัอื่นๆ ถ้ามี)      xxx 
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2. บนัทึกการจ าแนกประเภทค่าแรงงาน 

          หลังจากที่พนักงานแผนกบัญชีวิเคราะห์ค่าแรงงงานและจ าแนกค่าแรงงานตาม
ลักษณะของงานที่พนักงานท าแล้ว ก็จะท าการส่งข้อมูลการจ าแนกประเภทค่าแรงงานให้กับ
พนักงานแผนกบัญชีท าการบันทึกบัญชี ถ้าเป็นค่าแรงงานทางตรง ให้บันทึกเข้าบัญชีงาน
ระหว่างท า ส่วนค่าแรงงานทางอ้อมจะบันทึกเข้าบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิต ซึ่งการบันทึกบัญชีการ
จ าแนกประเภทค่าแรงาน สามารถบันทึกได้ดังนี้  
 

 

 

 

 

3. บนัทึกการจ่ายค่าแรงงานให้กบัพนักงาน 

          เมื่อกิจการจ่ายค่าแรงงานให้กับพนักงานแล้ว แผนกบัญชีจะท าการบันทึกบัญชี
การจ่ายค่าแรงงาน ซึ่งสามารถบันทึกบัญชีได้ดงันี้ 
 

 

 

 

ในกรณีที่กิจการมีการใช้ระบบใบส าคัญจ่ายกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น การบันทึก
บัญชีจะสามารถบันทึกบัญชีได้ดังนี้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดบิต งานระหว่างท า        xxx 

        ค่าใช้จ่ายการผลิต       xxx 

        เครดิต คา่แรงงาน        xxx 

เดบิต ค่าแรงงานคา้งจ่าย      xxx 

 เครดิต เงินสด หรือ เงนิฝากธนาคาร     xxx 

 

เดบิต  ค่าแรงงาน       xxx 

 เครดิต คา่แรงงานค้างจา่ย      xxx 

  ภาษีเงินไดห้ัก ณ ที่จา่ย      xxx 

  เงินกองทุนประกันสังคม      xxx 

  เงินส ารองเลี้ยงชีพ      xxx 
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บันทึกค่าใช้จ่ายตา่งๆ โดยบันทึกเข้าบัญชีใบส าคัญจ่าย สามารถบันทกึบัญชีได้ดงันี้   
 

 

 

 

 

 

เมื่อมีการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จะหักออกจากบัญชีใบส าคัญจ่ายที่เคยบันทึกบัญชีไว้ จะ 

สามารถบันทึกบัญชีได้ดังนี้  
 

 

 

  

เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการบันทกึบัญชีค่าแรงงานมากยิ่งขึน้ จะขออธิบายและแสดงการ
ค านวณค่าแรง และรายการหกัต่างๆ ดังแสดงในตัวอย่างที ่4.4  
 

ตวัอย่างท่ี 4.4 

โรงงานของบริษัท อุดรพาณิชย์  จ ากัด  มีแผนก  4  แผนก คือ  แผนกประกอบ
ชิ้นส่วน  แผนกตกแต่ง  แผนกซ่อมแซม  และแผนกอาคารโรงงาน  ในสัปดาห์แรกค่าแรงที่
เกิดขึ้นในโรงงาน ประกอบด้วย ค่าแรงปกติ  30,000  บาท  และค่าแรงล่วงเวลา  2,000  บาท  
กิจการก าหนดให้ค่าแรงล่วงเวลาเป็นค่าใช้จ่ายการผลิต  ส่วนรายการหักประเภทต่างๆ  
ประกอบด้วย ภาษีหัก  ณ  ที่จ่าย 10% ของค่าแรงขั้นต้น และกิจการได้จัดให้มีกองทุนสะสม
ให้กับพนักงานเพื่อจ่ายให้แก่คนงานเมื่อลาออกจากงาน ทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าแรงแก่คนงาน 
จะต้องหักค่าแรงเข้ากองเงินทุนสะสมในอัตรา 5%  ของค่าแรงขั้นต้น ให้บันทึกบัญชีรายการ
เกี่ยวกับค่าแรงข้างต้นในสมุดรายวันทั่วไป 

จากข้อมูลข้างต้น แผนกบัญชีสามารถบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป ได้ดังนี้  
1) บันทึกค่าแรงขั้นต้นและรายการหักประเภทตา่งๆ   
    เดบิต  ค่าแรงงาน      32,000 

    เครดิต  คา่แรงงานค้างจา่ย     27,200 

      ภาษีเงินไดห้ัก  ณ  ที่จ่าย (10% x 32,000)     3,200 
     เงินทนุสะสมพนกังาน  (5% x 32,000)       1,600 
 

เดบิต  ค่าแรงงานค้างจา่ย      xxx 

ภาษีเงินไดห้ัก ณ ที่จา่ย      xxx 

 เงินกองทุนประกันสังคม      xxx 

 เงินส ารองเลี้ยงชีพ      xxx 

 เครดิต ใบส าคัญจ่าย       xxx 

 

เดบิต  ใบส าคัญจ่าย       xxx 

 เครดิต เงินสด หรือ เงนิฝากธนาคาร     xxx 
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2) บันทึกการจ าแนกค่าแรง  

    เดบิต งานระหว่างท า      30,000 

            ค่าใช้จ่ายการผลิต         2,000  
            เครดิต ค่าแรงงาน      32,000 

 

3) บันทึกการจ่ายค่าแรงงาน 

    เดบิต ค่าแรงงานค้างจ่าย     27,200  

            เครดิต เงินฝากธนาคาร     27,200  

 

 ส าหรับรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กิจการจะรวบรวมภาษีเงินได้เป็นเดือนและ
น าส่งกรมสรรพากรตามก าหนดเวลา สามารถบันทึกบัญชี ได้ดังนี้  

4) บันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่ จ่าย  
    เดบิต ภาษีเงนิได้หัก ณ ที่จ่าย              3,200 

           เครดิต เงินฝากธนาคาร      3,200 

 

การจ่ายค่าแรงงานในรปูผลตอบแทนและสวสัดิการอ่ืนๆ 

 ค่าแรงของพนักงานบริษัทมักจะอยู่ในรูปของค่าจ้าง  เงินเดือน  และค่าล่วงเวลา แต่
กิจการบางแห่งมีการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการในรูปแบบอื่นๆ  ที่นอกเหนือจากค่าจ้าง 
เงินเดือนดังกล่าว ผลตอบแทนและสวัสดิการอื่น ๆ เช่น  เงินรางวัลพนักงาน (Bonus)  หรือเบี้ย
ขยัน  ค่าแรงที่ให้ระหว่างหยุดพักผ่อน (Vacation  Pay) รวมทั้งการให้สวัสดิการจัดรถรับส่ง
พนักงาน เลี้ยงอาหารกลางวัน และการรักษาพยาบาล ตลอดจนให้การศึกษาและฝึกอบรมให้
พนักงานมีความช านาญเฉพาะทางมากขึ้น  รายการต่างๆ  เหล่านี้มีวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่
แตกต่างกัน  ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดแต่ละรายการ ดังนี้  
 

1. ค่าแรงงานล่วงเวลา   
     การลงบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าแรงงานล่วงเวลา (Overtime ) มี  2  วิธีดังนี้ 

1.1 กรณีมีการวางแผนการผลิตไว้ล่วงหน้า 

 กรณีที่การท างานล่วงเวลาเกิดขึ้นจากการรับงานชิ้นหนึ่งตามค าขอร้อง
ของลูกค้าซึ่งกิจการทราบล่วงหน้าอยู่แล้วว่า การที่จะท างานนั้นให้เสร็จตามก าหนดได้  ต้องมี
การท างานล่วงเวลา หรือ กิจการมีการวางแผนเกี่ยวกับการผลิตไว้ล่วงหน้า  เช่น  รับค าสั่งผลิต
ในวันจันทร์  และต้องการให้เสร็จในวันศุกร์ในสัปดาห์เดียวกัน  เพื่อให้เสร็จทันเวลากิจการจึงให้



    การบัญชีต้นทุน 1   4 - 28 

คนงานผลิตนอกเวลาท างานปกติ  ซึ่งกรณีนี้กิจการจะก าหนดราคาขายของสินค้าที่ผลิต โดย
ค านึงถึงต้นทุนในการท างานล่วงเวลาไว้ด้วย  กรณีเช่นนี้จะถือว่าค่าแรงล่วงเวลาเป็นค่าแรง
ทางตรงของงานชิ้นนั้น  ค่าแรงงานล่วงเวลาในลักษณะนี้ จะลงบันทึกบัญชีได้ดังนี้ 
 

เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการบันทกึบัญชีค่าแรงงานล่วงเวลามากยิ่งขึน้ จะขออธิบายและ
แสดงการค านวณค่าแรง ดังแสดงในตัวอย่างที่ 4.5 

 

ตวัอย่างท่ี 4.5 

 บริษัท สายฟ้าอุตสาหกรรม จ ากัด เป็นบริษัทที่ท าการผลิตสินค้าให้กับลูกค้า โดยต้อง
ท างานให้เสร็จภายใน 1 สัปดาห์ ผู้จัดการแผนกผลิตได้วางแผนการผลิตโดยต้องใช้คนงาน 5 
คน ท างานในเวลาปกติคนละ 8 ชั่วโมง อัตราค่าแรงปกติชั่วโมงละ 40 บาทและต้องท างาน
ล่วงเวลาอีกคนละ 4 ชั่วโมง อัตราค่าแรงค่าล่วงเวลาชั่วโมงละ 60 บาท และ บริษัทมีการหัก
ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 5% ของค่าแรงขั้นต้น และเงินประกันสังคม 1.5% ของค่าแรงปกติ  
 

จากข้อมูลข้างต้น สามารถค านวณค่าแรงงานที่บริษัทต้องจ่าย และบันทึกบัญชี ได้ดังนี้  
ค่าแรงงานขั้นต้น  = (5 x 8 x 40) + (5 x 4 x 60) 

   = 1,600 +1,200 

   = 2,800 บาท 

 

ค่าแรงงานสุทธ ิ  = 2,800 – (2,800 x 5%) – (1,600 x 1.5%) 

    = 2,800 – 140 – 24  

    = 2,636 บาท 

 

 การบันทึกบัญชีเกีย่วกับคา่แรงงาน สามารถบันทึกบัญชีไดด้ังนี้  
1) บันทึกค่าแรงงาน ภาษีเงนิไดห้ัก ณ ทีจ่่าย และเงินประกันสังคม 

เดบิต ค่าแรงงาน     2,800 

     เครดิต ค่าแรงงานคา้งจ่าย     2,636 

            ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย      140 
                    เงินประกนัสังคม         24 
 

2) จ าแนกประเภทค่าแรงงาน 

เดบิต งานระหว่างท า    2,800 

        เครดิต คา่แรงงาน      2,800 

เดบติ  งานระหว่างท า         xxx 

         เครดิต  ค่าแรงงาน         xxx 
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1.2 กรณีไม่มีการวางแผนการผลิตไว้ล่วงหน้า 

  กรณีที่การท างานล่วงเวลาเกิดขึ้นจากการที่กิจการรับงานไว้เกินก าลังที่
ผลิตได้ ไม่สามารถผลิตได้ทันในเวลาปกติ หรือการท างานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้แต่
แรก  เช่น  บางช่วงที่มียอดขายสูงกว่าปกติ  หรืออาจเนื่องมาจากการช ารุดของเครื่องจักร  
วัตถุดิบขาดแคลน  หรือขาดแรงงานที่มีความช านาญ  หรือมีการวางแผนการผลิตที่ผิดพลาด
ค านวณเวลาในการผลิตต่ าไป  ซึ่งท าให้กิจการไม่สามารถผลิตเสร็จในช่วงเวลาปกติ  จึงต้องให้
พนักงานท างานล่วงเวลาแทน  กรณีเช่นนี้จะถือว่าค่าแรงล่วงเวลาที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นกว่า
ค่าแรงงานปกติ ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายการผลิต การบันทึกบัญชีค่าแรงงานล่วงเวลาในลักษณะนี้ 
สามารถลงบันทึกบัญชี ได้ดังนี้ 
  

 

 

 

  

2. เงินรางวลัพนักงาน   
 เงินรางวัลที่กิจการจ่ายเพื่อเพิ่มขวัญและก าลังใจให้กับพนักงาน นอกเหนือจาก
ค่าจ้าง  เงินเดือน  และค่าล่วงเวลาแล้ว กิจการอาจจะจ่ายเป็นในรูปของโบนัส (Bonus) เบี้ย
ขยัน หรือเป็นรางวัลในลักษณะอื่นๆ เป็นต้น การให้เงินรางวัลอาจจะมีเหตุผลแตกต่างกันขึ้นอยู่
กับนโยบายของแต่ละกิจการ  เช่น พนักงานท างานได้ครบ 5 ปี  หรือท างานโดยไม่ขาดหรือลา 
ในรอบ 1 ปี เป็นต้น  ส าหรับจ านวนเงินที่จ่ายเป็นรางวัลจะขึ้นอยู่กับนโยบาย  และผลการ
ด าเนินงานของกิจการ  เช่น  อาจจะจ่ายเป็นเงินโบนัสเท่ากับเงินเดือนรวมทั้งสิ้นกี่เดือน  หรือ
จ่ายให้พนักงานทุกคนเท่ากัน ในอัตราเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์ของก าไรสุทธิของกิจการในรอบปี
นั้นๆ เป็นต้น  โดยทั่วไป การจ่ายเงินรางวัลพนักงานจะจ่ายตอนสิ้นปีด าเนินงาน 

      ในทางทฤษฎีนั้นจะจ าแนกเงินรางวัลพนักงานตามลักษณะงานที่ท า  เช่น  ถ้า
กิจการจ่ายเงินรางวัลแก่คนงานที่ท างานโดยตรงหรือคนงานฝ่ายผลิต  ก็จะถือว่าเงินรางวัล
พนักงานนี้เป็นค่าแรงทางตรง  ซึ่งจะเดบิตเข้าบัญชีงานระหว่างท า  และถ้าจ่ายให้แก่คนงานที่
ท างานในแผนกอื่นๆ ที่นอกเหนือจากแผนกผลิต จะถือว่าเป็นค่าแรงทางอ้อม  

     แตก่ารจ าแนกเช่นนี้อาจเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ  เพราะคนงานคนหนึ่งๆ อาจจะ
ท างานทั้งในแผนกผลิตและแผนกบริการสลับกัน  ซึ่งยากต่อการค านวณและแบ่งประเภทต้นทุน  
ดังนั้น โดยทั่วไปกิจการจึงบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายการผลิต  การค านวณเงินรางวัลปกติจะถัวเฉลี่ย
รายการนี้รวมเข้าเป็นต้นทุนค่าแรงที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน  เพื่อให้ต้นทุนการผลิตสม่ าเสมอ
ตลอดปี ไม่สูงเกินไปในตอนสิ้นปี 

เพื่อให้เข้าใจในการค านวณเงินรางวัลถัวเฉลี่ยต่อเดือน ดังแสดงในตัวอย่างที่  4.6  ดังนี้ 

เดบติ งานระหว่างท า (จ านวนชั่วโมง  ×  อัตราค่าแรงปกติ)   xxx 

        ค่าใช้จ่ายการผลิต (จ านวนชั่วโมง × อัตราค่าแรงล่วงเวลาที่เพิม่ขึน้) xxx 
        เครดิต  ค่าแรงงาน (ค่าแรงทั้งสิน้ที่ค านวณได้)    xxx 
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ตวัอย่างท่ี 4.6   
นายประชา  เป็นพนักงานฝ่ายผลิตของบริษัทแห่งหนึ่ง  ได้รับเงินเดอืน 15,000  บาท

ต่อเดือน และได้รับโบนัส  2  เดอืน 

 

จากขอ้มูลข้างต้น สามารถค านวณเงินรางวัลถัวเฉลี่ยต่อเดอืนของนายประชา ไดด้ังนี้  
เงินเดือนสุทธิตอ่เดือน    = 15,000 + 15,000 x 2  

                      12 
     = 15,000 + 2,500 
     = 17,500 บาท 

  

 จากขอ้มูลข้างต้น ส าหรับเงนิเดือนจ านวน  17,500  บาท เป็นคา่แรงที่ต้องจา่ยในแต่ละ
เดือน  15,000 บาท  ส่วนเงนิเดือนจ านวน  2,500  บาท เป็นส่วนทีก่ันไว้จ่ายในตอนสิ้นปี   
ซึ่งเงินเดอืน และเงินรางวัล สามารถลงบันทกึบัญชีได้ดังนี ้
 

การบันทึกบัญชีเกีย่วกับคา่แรงงาน สามารถบันทึกรายการได้ดังนี ้
1) การบันทึกบัญชีเมือ่ค านวณค่าแรง 

เดบิต ค่าแรงงาน     15,000 

     เครดิต  คา่แรงงานค้างจา่ย    15,000 

 

2) การบันทึกบัญชีเมือ่จ าแนกคา่แรงเป็นต้นทุนการผลิต 

       เดบิต งานระหว่างท า    15,000 

            ค่าใช้จ่ายการผลิต      2,500 
             เครดิต ค่าแรงงาน     15,000 
     เงินส ารองโบนัสพนักงาน*        2,500 
  

 *ส าหรับบัญชีเงินส ารองโบนัสพนักงานนี้ จะมียอดสะสมเพิ่มขึ้นทุกๆ เดือน จนเมื่อครบ  
12  เดือน จะมีจ านวนเท่ากับ  30,000  บาท (2,500 x 12 เดือน) ทางด้านเครดิต เมื่อถึงตอน
สิ้นปี มีการจ่ายเงินโบนัสให้กับนายประชา  จะบันทึกบัญชี ได้ดังนี้ 
 

3) การบันทึกบัญชีในเดือนที่บริษัทจ่ายเงินโบนัสให้กับพนกังาน 

      เดบิต เงินส ารองโบนัสพนักงาน   30,000 

     เครดิต เงินฝากธนาคาร /เงินสด    30,000 
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 ถ้าผ่านรายการจากสมดุรายวันทั่วไปไปยังบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินส ารองโบนัส
พนักงาน จนครบ 12 เดือน จะปรากฏรายการ ดังนี ้
 

เงินส ารองโบนสัพนกังาน 

25x1   25x1   

ม.ค. 31 ยอดยกไป 2,500 ม.ค. 31 เบ็ดเตล็ด (ก) 2,500 

ก.พ. 28 ยอดยกไป 5,000 ก.พ. 1 ยอดยกมา 2,500 

  ..............       28 เบ็ดเตล็ด 2,500 

  1,200   5,000 

มี.ค. 31 ยอดยกไป 7,500 ก.พ. 1 ยอดยกมา 5,000 

  .............. มี.ค. 31 เบ็ดเตล็ด 2,500 

  7,500   7,500 

ธ.ค. 30 เงินสด  30,000 ธ.ค. 1 ยอดยกมา 27,500 

  ............. ธ.ค. 31  2,500 

  30,000   30,000 

 

  

 

3. ค่าแรงท่ีให้ระหว่างหยดุพกัผอ่น   
      ตามกฎหมายการคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  2515  บัญญัติว่า  ลูกจ้างที่ท างาน
ติดต่อกันมาแล้วครบ  1  ปี  นายจ้างจะต้องก าหนดไว้ล่วงหน้าว่า  ให้ลูกจ้างหยุดพักผ่อน
ประจ าปีไม่น้อยกว่าปีละ  6  วัน  นายจ้างและลูกจ้างอาจจะตกลงกันล่วงหน้าว่าจะสะสมและ
เลื่อนวันหยุดพักผ่อนประจ าปีไปรวมหยุดไว้ในปีอื่นก็ได้ และในระหว่างวั นหยุดพักผ่อนนี้ 
นายจ้างจะต้องจ่ายค่าแรงให้ในอัตราค่าแรงปกติ  การค านวณค่าแรงที่ให้ระหว่างวันหยุด
พักผ่อนนี้ ใช้หลักการเช่นเดียวกับเงินรางวัลพนักงาน  นั่นคือ  จะค านวณค่าแรงที่ให้ระหว่าง
หยุดพักผ่อนถัวเฉลี่ยเข้าเป็นต้นทุนค่าแรงงานรายเดือน  และถือว่ารายการนี้เป็นค่าใช้จ่ายการ
ผลิต เพราะกิจการไม่ได้ผลิตสินค้า เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ให้คนงานหยุดพักผ่อน 

เพื่อให้เข้าใจในการค านวณค่าแรงที่ให้ระหว่างหยุดพักผ่อนถัวเฉลี่ยต่อเดือน ดังแสดง
ในตัวอย่างที่  4.7  ดังนี้ 
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ตวัอย่างท่ี 4.7  
 นายอนันต์  เป็นพนักงานฝ่ายผลิตของโรงงานแห่งหนึ่ง  นายอนันต์ได้รับค่าจ้างเป็น
รายสัปดาห์ สัปดาห์ละ  1,500  บาท  และได้รับสิทธิ์ที่จะหยุดพักผ่อน  2 สัปดาห์  ซึ่ง
หมายความว่า  กิจการจะต้องจ่ายค่าแรงให้แก่คนงาน  52 สัปดาห์ เต็ม  แต่จะได้ผลผลิตจาก
คนงานเพียง  50 สัปดาห์  ดังนั้น ต้นทุนค่าแรงงานส าหรับ  50 สัปดาห์ที่ท างานจริง ควรจะรวม
ค่าแรงในสัปดาห์ที่พนักงานหยุดพักผ่อนเอาไว้ด้วย   
  

 จากข้อมูลข้างต้น สามารถค านวณค่าแรงงาน และลงบันทึกบัญชี ได้ดังนี้ 
 ต้นทุนคา่แรงจริงต่อ  1  สัปดาห์  = 1,500 + 1,500 x 2  

                      50 

     = 1,500 + 60   

= 1,560 บาท 

 

การบันทึกบัญชีเกีย่วกับคา่แรงงาน สามารถบันทึกรายการได้ดังนี ้
1) การบันทึกบัญชีเมือ่ค านวณค่าแรง 

      เดบติ  คา่แรงงาน     1,500 
               เครดิต  ค่าแรงงานค้างจ่าย    1,500 
 

2) การบันทึกบัญชีเมือ่จ าแนกคา่แรง 
   เดบติ งานระหว่างท า    1,500 

        ค่าใช้จา่ยการผลิต                  60 
        เครดิต ค่าแรงงาน     1,500 
        เงนิส ารองส าหรับวันหยุดพักผ่อน      60 
  

ท านองเดียวกับบัญชีเงินส ารองโบนัสพนักงาน  บัญชีเงินส ารองส าหรับวันหยุดพักผ่อน
จะมียอดสะสมสูงขึ้นจนครบ  3,000  บาท (60 x 50 สัปดาห์) ในสัปดาห์ที่  50 พอดี  ซึ่งจะถึง
เวลาหยุดพักผ่อนของนายสินติ  และกิจการก็จะจ่ายเงินจ านวน  3,000  บาทแก่นายอนันต์ ซึ่ง
สามารถลงบันทึกบัญชี ได้ดังนี้ 

3) การบันทึกบัญชีในเดือนที่พนกังานใช้สิทธิ์หยุดพักผ่อน 

   เดบติ เงนิส ารองส าหรับวันหยุดพักผ่อน  3,000 

        เครดิต เงินฝากธนาคาร /เงินสด   3,000 
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4. การให้สวสัดิการด้านต่างๆ  แก่ลูกจ้าง 

      นอกจากค่าแรงและผลตอบแทนในรูปอื่นๆ  ดังได้กล่าวมาแล้ว  กิจการบางแห่งได้
จัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ  เช่น  จัดเป็นค่ารักษาพยาบาล  จัดเป็นค่าอาหารกลางวัน  จัดให้มี
การศึกษาและฝึกอบรมเพื่อความช านาญงาน  สนับสนุนให้มีกิจกรรมกีฬา เป็นต้น  ค่าใช้จ่าย
ต่างๆ  ที่กิจการจ่ายออกไปเพื่อสวัสดิการเหล่านี้ มักถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อมของฝ่ายผลิต
หรือโอนเข้าบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิต หรือคุมยอดค่าใช้จ่ายการผลิต และถ้าจัดบริการเหล่านี้ให้
พนักงานฝ่ายขายและฝ่ายบริหาร  ก็จะถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายของฝ่ายขายและฝ่ายบริหาร
เช่นเดียวกัน 

 

บทสรปุ 

แรงงานเป็นส่วนประกอบส าคัญในการแปรสภาพวัตถุดิบให้เป็นสินค้าส าเร็จรูป  ค่าแรง
ที่น ามาคิดเป็นต้นทุนการผลิตนี้ ไม่ได้หมายถึงส่วนที่เป็นค่าจ้างหรือเงินเดือนเท่านั้น  แต่ยัง
รวมไปถึงผลตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ  เช่น  ค่าล่วงเวลา  เงินโบนัสพนักงาน  เงินรางวัลจูงใจ
พนักงาน  ค่าแรงในระหว่างวันหยุดพักผ่อน  และสวัสดิการอื่นๆ  เป็นต้น ดังนั้น ค่าแรงงาน จึง
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือค่าแรงงานทางตรง และค่าแรงงานทางอ้อม ส าหรับค่าแรง
ทางตรงจะคิดเข้าบัญชีงานระหว่างท า ส่วนค่าแรงทางอ้อมจะคิดเข้าบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิต 

แตอ่ย่างไรก็ตาม การที่จะค านวณและจ าแนกประเภทค่าแรงได้อย่างถูกต้องนั้นจ าเป็น
จะต้องมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเกี่ยวกับค่าแรง ซึ่งจะเกี่ยวกับกิจกรรม  4  กิจกรรมหลัก 
ได้แก่  การจัดเก็บเวลาท างาน  การค านวณ และจ าแนกประเภทของค่าแรงงาน การจ่าย
ค่าแรงงาน และการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าแรงงาน ซึ่งการบันทึกรายการเกี่ยวกับค่าแรง 
สามารถสรุปขั้นตอน ได้ดังนี้ 1) บันทึกเวลาเข้าและออกจากโรงงานของคนงานโดยลงในบัตรลง
เวลาทุกวัน 2)  บันทึกลักษณะของงานและจ านวนชั่วโมงที่ท าในแต่ละวันในบัตรบันทึกเวลา
ท างาน  3)  เปรียบเทียบบัตรลงเวลาและบัตรบันทึกเวลาท างานว่าตรงกันหรือไม่ 4)  ค านวณ
ค่าแรงขั้นต้น เป็นจ านวนเงิน 5)  บันทึกค่าแรงขั้นต้น รายการหักประเภทต่างๆ  และค่าแรง
สุทธิ ในทะเบียนเงินเดือนและค่าแรงงาน รวมถึงทะเบียนรายได้สุทธิพนักงาน 6)  บันทึกค่าแรง
เข้าเป็นต้นทุนการผลิต โดยแบ่งเป็นค่าแรงทางตรงและค่าแรงทางอ้อม โดยใช้บัตรบันทึกเวลา
ท างาน หรือใบวิเคราะห์ค่าแรงควบคู่กัน และ 7)  บันทึกการจ่ายค่าแรงและภาษีเงินได้หัก  ณ  
ที่จ่าย ตามล าดับ 
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แบบฝึกหดัท้ายบท 

ข้อ 1.  บริษัท สหพัฒน์ จ ากัด เป็นบริษัทผลิตและจ าหน่ายบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป มคีนงานใน
โรงงานทั้งสิ้น 10 คน คนงานทุกคนจะตอ้งท างานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง ท างานตั้งแต่วันจันทร ์– 
วันศุกร์ เวลาท างานตัง้แต่ 8.00-12.00 และ 13.00-17.00 น. 

นายเอกเขนก เป็นหนึ่งในคนงานของบริษัท ได้รับค่าจ้างแรงงานในอัตราปกติ 40 บาท 
ต่อชั่วโมง และแผนกแรงงานได้เก็บเวลาท างานในช่วงสัปดาหท์ี่ผ่านมาของเดือนสิงหาคม 2559 
ได้ดังนี ้

วันท างาน จ านวนชั่วโมง
ท างานปกต ิ

จ านวนชั่วโมง
ท างานล่วงเวลา 

วันจันทร ์ 8  

วันอังคาร 8  

วันพุธ 8  

วันพฤหัสบด ี 8 2 

วันศุกร์ 8 2 

วันเสาร ์ 8  

วันอาทิตย ์ 8 2 

*การค านวณค่าแรงงานในการท างานล่วงเวลา ให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

ให้ท า 

1. ค านวณค่าแรงงานขั้นตน้ของนายเอกเขนก ทั้งหมด 

2. ค านวณค่าแรงงานสุทธ ิถ้าบริษัทจ่ายค่าแรงงานแต่ละครั้งมีการหักภาษี ณ ทีจ่่าย 5% 

ของคา่แรงงานขั้นต้น และหักเงินประกันสังคม 1.5% ของค่าแรงงานปกต ิ

3. บันทึกการจ่ายค่าแรงงานโดยจ่ายเป็นเงินสด 

4. บันทึกการจ าแนกค่าแรงงานเข้างานระหว่างท าและค่าใช้จ่ายการผลิต ถ้าการท างาน
ล่วงเวลาไม่ได้มีการวางแผนการผลิตไว้ล่วงหนา้ 
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ข้อ 2. บริษัท อุดรอุตสาหกรรม จ ากัด ได้จ้างพนักงานในแผนกผลิตส าหรับผลิตสินค้าชนิดหนึ่ง 
โดยก าหนดให้พนักงานท างานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง โดยมีวันท างานปกติ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 
8.00 – 17.00 น. พักเที่ยง 1 ชั่วโมง อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 38 บาท  ถ้าพนักงานท างานเกิน 8 
ชั่วโมงในวันท างานปกติ ส่วนที่เกินจะได้รับค่าจ้างในอัตราเท่าครึ่งจากอัตราค่าจ้างปกติ แต่ถ้า
ท างานในวันหยุดและอยู่ในช่วงเวลาท างานปกติ พนักงานจะได้รับอัตราค่าจ้างเป็นสองเท่าของ
อัตราค่าจ้างปกติ และถ้าเป็นนอกเวลาท างานปกติในวันหยุด จะได้รับอัตราค่าจ้างเป็นสามเท่า
ของอัตราค่าจ้างปกติ ถ้านายสันติ เป็นพนักงานของบริษัท โดยมีชั่วโมงการท างานในช่วง
สัปดาห์ที่ผ่านมาดังนี้  
 

วนัท างาน ช่วงเช้า ช่วงบ่าย 

วันจันทร ์ 8.00-12.00 13.00-17.00 

วันอังคาร 8.00-12.00 13.00-18.00 

วันพุธ 8.00-12.00 13.00-17.00 

วันพฤหัสบด ี 7.00-12.00 13.00-18.00 

วันศุกร์ 8.00-12.00 13.00-17.00 

วันเสาร ์ 8.00-12.00 13.00-17.00 

วันอาทิตย ์ 8.00-12.00  

ให้ท า 

1. ค านวณค่าแรงงานขั้นต้นของนายสันติ 
2. ค านวณค่าแรงงานสุทธิ ที่บริษัทจะต้องจ่ายให้กับนายสันติ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา 
3. บันทึกการจ่ายค่าแรงงานให้นายสันติ โดยก าหนดให้พนักงานทุกคนต้องเสียภาษีเงินได้

หัก ณ  
ที่จ่าย 5% ของค่าแรงงานขั้นต้น และเงินประกันสังคม 1.5% ของค่าแรงงานปกติ 

4. บันทึกการจ าแนกค่าแรงงานเข้าบัญชีงานระหวา่งท าและค่าใชจ้่ายการผลิต ถ้ากจิการมี
การวางแผนการท างานล่วงเวลาไว้ล่วงหน้า 
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ข้อ  3. บริษัทสุขสันต ์ จ ากัด  จ่ายค่าแรงแกค่นงานในโรงงานเป็นรายสัปดาห์  ข้อมูลต่อไปนี้
ได้มาจากการท างานในสัปดาห์แรกของเดือนกมุภาพันธ์  25X1 (1 - 5  กมุพันธ ์ 25X1) 

ช่ือคนงาน 
ชัว่โมงการท างาน อตัราค่าแรง 

ต่อชัว่โมง (บาท) ทางตรง ทางอ้อม 

1. นายนภดล 35 5 14 
2. นายสรพงศ์ 40 - 16 
3. นายอธิวัฒน ์ 25 11 17 
4. นายภานุเดช 22 3 16 
5. นายสมบัต ิ 39 1 18 
6. นายธงชัย 33 2 16 
7. นายอัสน ี 35 5 17 
 

 ค่าแรงของคนงานทกุคนจะต้องถูกหักเป็นภาษหีัก  ณ  ทีจ่่ายในอัตรา  10%  ของ
ค่าแรงขั้นตน้  (Gross  Payroll)  และกิจการจะจ่ายคา่แรงในวันจันทร์ของสัปดาห์ถดัไป 

 

ให้ท า  

1. ค านวณค่าแรงขัน้ต้น  ภาษหีัก ณ  ที่จ่าย และค่าแรงสุทธ ิ

2. สมุดรายวันทั่วไป  แสดงการบันทึกค่าแรงทั้งหมดที่เกดิขึ้นในโรงงาน  รวมทั้งบันทึก
การจ่ายค่าแรงสุทธิใหค้นงานด้วย 

 

ข้อ  4. บริษัท ส่งเสริม จ ากัด  ผลิตสนิค้าตามค าสั่งของลูกค้าตลอด  24  ชั่วโมง  โรงงานแบ่ง
การท างานของคนงานในโรงงานเป็น  3  ผลัด  (Shift)  คือ  ผลัดเช้า  ผลดัเย็น  และผลัดดึก  
โดยให้อัตราค่าแรงแตกต่างกัน  ขอ้มูลต่อไปนี้ได้มาจากการท างานในสัปดาห์ที ่ 2  ของเดือน
เมษายน  25X9 

ช่ือคนงาน ผลดั ชัว่โมงท างาน 

  ทางตรง ทางอ้อม 

1. นายสมชัย เช้า 40 - 

2. นายสมศักดิ ์ เย็น 38 2 
3. นายสมพงศ์ ดึก 35 5 
4. นางสมศร ี เช้า 37 - 

5. นายสมมาตร เย็น 24 10 
6. นายสมยศ ดึก 30 - 

7. นางสมใจ เช้า 36 4 
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8. นายสมภพ เย็น 35 - 

9. นายสมวงศ์ ดึก 31 9 
10. นางสมทรง เช้า 30 10 
 

 ปกติกิจการจ่ายค่าแรงใหพ้นักงานในวนัศุกร์ของทุกสัปดาห์  โดยก าหนดอัตราคา่แรง
ในผลัดต่างๆ  ดังนี ้
 อัตราค่าแรง ผลัดเช้า  10 บาทต่อชั่วโมง 
   ผลัดเย็น 15 บาทต่อชั่วโมง 
   ผลัดดึก  22 บาทต่อชั่วโมง 
 

 ปัจจุบันกิจการค านวณค่าแรงทั้งหมดเข้าตามประเภทของการท างาน  กล่าวคือ  ถ้า
เป็นชั่วโมงท างานทางตรงก็จะโอนเข้างานต่างๆ  แต่ถ้าเป็นชั่วโมงท างานทางอ้อมก็จะโอนเข้า
บัญชีคุมยอดค่าใช้จ่ายการผลิต  อย่างไรก็ตาม  การปฏิบัติดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาในการคิด
ค่าแรงทางตรงเข้างานต่างๆ  เนื่องจากต้นทุนค่าแรงบางงานจะสงูขึ้น  ถ้าเลือกไปท าในผลัดเยน็
หรือผลัดดึก  ทั้งที่เป็นการท างานประเภทเดียวกันกับที่ท าในผลัดเช้า  ผู้จัดการโรงงานได้มา
ปรึกษาท่านในฐานะนักบัญชีต้นทุนให้ช่วยหาทางแก้ไขวิธีคิดต้นทุนดังกล่าวเพื่อให้คิดต้นทุนให้
ลูกค้าได้สม่ าเสมอ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดราคาขายด้วย 

 

ให้ท า  

1. สมมติว่าอัตราภาษีหัก  ณ  ที่จ่าย  เท่ากับ 10%  ของค่าแรงขั้นต้น  ให้ค านวณ
ค่าแรงขั้นต้นและค่าแรงสุทธิ  รวมทั้งบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปตามวิธีที่กิจการปฏิบัติ
ในปัจจุบัน 

2. ถ้าท่านเป็นนักบัญชีต้นทุนของบริษัท  ท่านจะแก้ไขวิธีคิดค่าแรงของบริษัทหรือไม่   
และจะใช้วิธีใดจึงจะเหมาะสม 

3. แสดงการบันทึกรายการเกี่ยวกับค่าแรงทั้งหมด  ตามข้อเสนอแนะของท่านในสมุด
รายวันทั่วไป 

4. แสดงผลแตกต่างของการคิดต้นทุนการผลิตส าหรับงานต่างๆ  อันเนื่องมาจากการ 
บันทึกรายการในข้อ  1  และข้อ  3 
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ข้อ 5. นายขยัน  รักงาน  เป็นพนักงานฝ่ายผลิตของโรงงานแห่งหนึ่ง  ปกติชั่วโมงท างานของ
โรงงานแห่งนี้เท่ากับ  40  ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ในสัปดาห์แรกของเดือนกันยายน  25X8  บัตรลง
เวลาของนายขยันแสดงว่าท างานทั้งสิ้น  50  ชั่วโมง  เมื่อวิเคราะห์แล้วปรากฏว่านายขยัน
ท างานล่วงเวลาในวันศุกร์ที่  6  กันยายน  2  ชั่วโมง  คือ  ท าการซ่อมแซมเครื่องจักรที่เสีย  
และต่อมาได้ไปท างานในวันเสาร์ที่  7  กันยายน  อีก  8  ชั่วโมง  ซึ่งเป็นการท างานผลิตปกติ
เช่นเดียวกับในวันธรรมดา  อัตราค่าแรงของนายขยันเท่ากับชั่วโมงละ  10  บาท  และเขาจะ
ได้รับค่าแรงในวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไป  ส าหรับอัตราหักภาษี  ณ  ที่จ่าย  เท่ากับ 10%  ของ
ค่าแรงขั้นต้น  นอกจากนี้เขาจะได้รับอนุญาตให้หยุดพักร้อน  2 สัปดาห์  และได้รับโบนัสใน
อัตรา  0.5% ของก าไรสุทธิถัวเฉลี่ยของปีที่แล้ว  ถ้าในปี  25X7  ก าไรสุทธิถัวเฉลี่ยของบริษัท
เท่ากับ  100,000 บาท 

 

ให้ท า ค านวณค่าแรงสุทธิของนายขยนัในสัปดาห์แรกของเดอืน  และบันทึกรายการข้างต้นใน
สมุดรายวันทั่วไป 

 

ข้อ  6. บริษัท สหภาพ  จ ากัด  ผลิตและจ าหน่ายไม้ปิงปอง  บริษัทท าการผลิตสัปดาห์ละ  5  
วัน รวม  40  ชั่วโมง  ปัจจุบันมีพนักงานผลิตที่ช านาญงานรวม  15  คน  อัตราค่าแรงเท่ากับ  
30  บาทต่อชั่วโมง  และอัตราภาษีหัก  ณ  ที่จ่ายเท่ากับ 10%  ของค่าแรงขั้นต่ า ก าลังการผลิต
ปกติส าหรับทีมงานผลิต  15  คน  คือ  ไม้ปิงปองจ านวน  240  อันต่อวัน  แต่ปรากฏว่าไม่
เพียงพอกับปริมาณขายในเดือนกุมภาพันธ์  ซึ่งต้องการให้โรงงานผลิตไม้ปิงปองรวม  6,000  
อัน (หรือ  300  อันต่อวัน)  ผู้จัดการโรงงานจึงสั่งให้มีการท างานล่วงเวลาในวันจันทร์ถึงวันศุกร์
ตลอดทั้งเดือน  ทั้งนี้เพื่อให้ทันกับความต้องการของแผนกขาย  ต่ อ ม า ใ น วั น ศุ ก ร์ ที่   2 0 
กุมภาพันธ์  พนักงานขายได้รับค าสั่งพิเศษจากศูนย์ฝึกกีฬาในภาคใต้ให้ผลิตไม้ปิงปองชนิด
พิเศษจ านวน  120  อัน  ซึ่งจะต้องส่งให้ทันในวันพุธที่  25  กุมภาพันธ์  ผู้จัดการโรงงานจึงสั่ง
ให้พนักงานผลิตมาท าการผลิตเฉพาะงานนี้ในวันเสาร์ที่  21  กุมภาพันธ์  ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ซ้อน
กับการผลิตปกติ 
 ในช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่  27  กุมภาพันธ์  เกิดไฟฟ้าดับในโรงงานเป็นเวลา  3  ชั่วโมง  
ท าให้การผลิตหยุดชะงัก  ผู้จัดการโรงงานจึงสั่งให้พนักงานทั้งหมดไปท าในวันเสาร์ที่  28  
กุมภาพันธ์เป็นเวลา  3  ชั่วโมงเช่นเดียวกัน  ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลผลิตปกติตามจ านวนที่ต้องการ 
 

ให้ท า สมุดรายวันทั่วไปแสดงการบันทึกรายการเกี่ยวกับค่าแรงงาน 

1. การผลิตปกติตลอดเดือนกุมภาพันธ์  ทั้งนี้ให้บันทึกสรุปยอดค่าแรงรวมทุกวันศุกร์
ของเดือน 

 2.  การผลิตตามค าสั่งพิเศษในวันเสาร์ที่  21  กุมภาพันธ์ 
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 3. การผลิตในวันเสาร์ที่  28  กมุภาพันธ ์ เพือ่ชดเชยการผลิตที่หยุดชะงักเนื่องจาก
ไฟฟ้าดับ 

 

ข้อ  7. ชั่วโมงท างานปกติของบริษัท ชาญชัย  จ ากัด  เท่ากับ  40  ชั่วโมงต่อสัปดาห์  แผนก
บัญชีค่าแรงจะคิดค่าแรงตลอดสัปดาห์  แล้วไปจ่ายค่าแรงในวันอังคารของสัปดาห์ถัดไป  ปกติ
กิจการจะเปิดบัญชีคุมค่าแรงเพื่อบันทึกค่าแรงทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโรงงาน  ส าหรับยอดคงเหลือ
ของบัญชีค่าแรงในวันที่  1  มิถุนายน  25X3  หลังจากปรับปรุงรายการในตอนสิ้นเดือน
พฤษภาคม มีจ านวนเท่ากับ  22,300  บาท  ทางด้านเครดิต  ค่าแรงจ านวนนี้เป็นค่าแรงที่เกิด
ขั้นในวันที่  30  และ  31  พฤษภาคม  25X3  ส่วนค่าแรงขั้นต้นในเดือนมิถุนายนที่ค านวณทุก
วันจ่ายเงินเดือน  (Pay  Day)  จะมีรายละเอียดดังนี้  (ให้ดูปฏิทินของเดือนมิถุนายน  25X3  
ประกอบด้วย) 
           เดือนมิถุนายน  25X3 

อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร  พธุ พฤหสัฯ ศกุร ์ เสาร ์

   1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30   

 

ค่าแรงขั้นตน้ 30 พ.ค. - 3 มิ.ย. (จ่ายในวันที ่7  มิ.ย.) 58,900 บาท 

ค่าแรงขั้นตน้   6  มิ.ย.- 10 มิ.ย.(จ่ายในวันที่ 14 มิ.ย.) 49,200 บาท 

ค่าแรงขั้นตน้ 13 มิ.ย. - 17 มิ.ย.(จ่ายในวันที่ 21  มิ.ย.) 59,000 บาท 

ค่าแรงขั้นตน้ 20 มิ.ย. - 24 มิ.ย.(จ่ายในวันที่ 27 มิ.ย.) 48,800 บาท 

 

 เมื่อวิเคราะห์ค่าแรงของโรงงานในเดือนมิถุนายน  ปรากฏว่าเป็นค่าแรงทางตรง  
164,000  บาท  ค่าแรงทางอ้อม  56,000  บาท  กิจการได้กันเงินค่าแรงไว้ในวันหยุดพักผ่อน  
(Vacation  Pay)  ในอัตรา  4%  ของค่าแรงขั้นต้น  กิจการถือว่าเงินกันไว้ในวันหยุดพักผ่อน
เป็นค่าใช้จ่ายการผลิต  และค่าแรงทุกประเภทจะถูกหัดเป็นภาษีหัก  ณ  ที่จ่ายในอัตรา  10%  

ของค่าแรงขั้นต้น 

 

ให้ท า  

1. บันทึกรายการขา้งต้นในสมุดรายวันทั่วไป 

2. ผ่านการบันทกึรายการไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องทุกบัญชี 
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ข้อ 8. บริษัท อุดรไทยสตรีล  จ ากัด  ผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ส าเร็จรูป  บริษัทมีแผนก
ผลิต  3  แผนกคือ  แผนกขึ้นรูป  แผนกประกอบ  และแผนกตกแต่ง  เพื่อควบคุมให้การท างาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้จัดการโรงงานได้ก าหนดมาตรฐานการผลิตในแต่ละแผนกไว้ดังนี้ 

 มาตรฐานการผลิต 

แผนกผลิต ชัว่โมงผลิตต่อหน่วย อตัราค่าแรงต่อชัว่โมง 

แผนกขึ้นรูป 3.0  ชั่วโมง 18.0  บาท 

แผนกประกอบ 10.0  ชั่วโมง 20.0  บาท 

แผนกตกแต่ง 1.0  ชั่วโมง 21.0  บาท 

 

ส าหรับปริมาณการผลิตจริงในเดือนพฤษภาคม  25X5  ปรากฏดังนี ้
แผนกผลิต ชัว่โมงผลิตจริง 

(ชัว่โมง) 
หน่วยท่ีผลิตได้ 

(หน่วย) 
ต้นทุนค่าแรง 

(บาท) 
แผนกขึ้นรูป 2,200 740 38,500 

แผนกประกอบ 6,500 620 123,500 

แผนกตกแต่ง 1,000 800 21,000 

 

ให้ท า รายงานการควบคมุคา่แรงในแผนกต่างๆ  ประจ าเดือนพฤษภาคม  โดยใช้รูปแบบ
รายงานดังนี ้

แผนกผลิต 

มาตรฐาน จริง 
ต้นทุน 

ต่อ
ชั่วโมง 
(บาท) 

ผลผลิต 

ต่อ
ชั่วโมง 
(หน่วย) 

ต้นทุน 

ต่อหน่วย 

(บาท) 

ต้นทุน 

ต่อ
ชั่วโมง 
(บาท) 

ผลผลิต 

ต่อ
ชั่วโมง 
(หน่วย) 

ต้นทุน 

ต่อหน่วย 

(บาท) 

แผนก........................       

แผนก........................       

แผนก.........................       
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ข้อ  9. บริษัท รักเรียน  จ ากัด  ผลิตและจ าหน่ายสินค้าชนิดหนึ่งตามค าสั่งของลูกค้า  กิจการ
ได้ก าหนดผลผลิตต่อชั่วโมงเท่ากับ  15  หน่วย  อัตราค่าแรงเท่ากับ  30  บาทต่อชั่วโมง  
เนื่องจากในเดือนกรกฎาคม  25X2  กิจการต้องเพิ่มปริมาณผลิตให้สูงขึ้น  ผู้จัดการโรงงานจึง
วางแผนที่จะให้เงินรางวัลแก่พนักงานเป็นรายชิ้น  (Straight  Piecework)  หากพนักงานผลิต
เกินกว่า  15  หน่วย/ชั่วโมง  ก็จะได้เงินรางวัลตามจ านวนหน่วยที่ผลิตเกินในอัตราหน่วยละ  2  
บาท  ต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากแผนกผลิตในสัปดาห์แรกของเดือน  กรกฎาคม  25X2 

ช่ือพนักงาน ชัว่โมงการผลิต  

(ชัว่โมง) 
จ านวนหน่วยท่ีผลิตได้

(หน่วย) 
             นายกร 40 590 
             นายเขม้ 42 635 
             นายคมน ์ 38 600 
             นายฉลาด 40 610 
             นายชิต 37 560 
             นายเดน่ 40 595 
             นายโต 43 640 
             นายถนัด 40 600 
             นายธนิต 36 545 
             นายนพ 44 660 
 

 ส าหรับการผลิตในสัปดาห์แรกนี้  พนักงานผลิตบางคนต้องท าล่วงเวลาในวันท าการ
ปกติซึ่งกิจการจะต้องจ่ายเงินคา่ล่วงเวลาตามอตัราที่กฎหมายก าหนดนอกเหนือจากการ
จ่ายเงินรางวัลตามหน่วยที่ผลิตได้เกินมาตรฐาน 

 

ให้ท า ตารางการค านวณการให้เงินรางวัลเป็นรายชิ้นโดยใช้แบบฟอร์มดังนี้ 
ชื่อ 

พนักงาน 

ชั่วโมง 
ผลิต 

(ชม.) 

หน่วยที ่
ผลิตได้ 
(ชิ้น) 

ผลผลิต 

ต่อ
ชั่วโมง 
(ชิ้น) 

ค่าแรง 
ปกติ 
(บาท) 

ค่าแรง 
ล่วงเวลา 
(บาท) 

เงิน 

รางวัล 

(บาท) 

ค่าแรง 
รวม 

(บาท) 

ค่าแรง 
ต่อ

หน่วย 

(บาท) 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี  5 

การบญัชีเก่ียวกบัค่าใช้จ่ายการผลิต 

  

หวัข้อเน้ือหาประจ าบท  

1. ความหมายและประเภทของค่าใช้จา่ยการผลิต 

2. การรวบรวมและบันทึกค่าใช้จ่ายการผลิต 

3. ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร 
4. ประโยชน์ของการใชอ้ัตราคา่ใช้จ่ายการผลิตจัดสรร 
5. การก าหนดอัตราคา่ใช้จ่ายการผลิตจัดสรร 
6. การประมาณระดับการผลิต 

7. ขั้นตอนการก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจดัสรร 
8. การบันทึกบัญชีเกีย่วกับคา่ใช้จ่ายการผลิต 

9. บทสรุป 

10. แบบฝึกหัดท้ายบท 

11. เอกสารอ้างอิง 
  

วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

1. สามารถอธบิายความหมายและจ าแนกประเภทของคา่ใชจ้่ายการผลติได ้

2. สามารถบนัทกึบญัชเีกีย่วกบัค่าใชจ้่ายการผลติได ้

3. สามารถอธบิายค่าใชจ้่ายการผลติจดัสรรและค านวณหาอตัราคา่ใชจ้่ายการผลติ
จดัสรรแต่ละวธิไีดอ้ย่างถูกตอ้ง 

4. สามารถอธบิายระดบัการผลติในแต่ละลกัษณะได ้

5. สามารถวเิคราะหแ์ละค านวณผลต่างของค่าใชจ้า่ยการผลติจรงิและคา่ใชจ้่าย
การผลติจดัสรรได ้

6. สามารถบนัทกึผลต่างของคา่ใชจ้่ายการผลติจดัสรรต ่าหรอืสูงกวา่คา่ใชจ้่ายการ
ผลติจรงิได ้
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วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท  

1. การบรรยายเนื้อหา 

2. ถามตอบในชัน้เรยีน 

3. ท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 

 

ส่ือการเรียนการสอน  

1. เอกสารประกอบการสอน เรือ่ง การบัญชเีกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิต 

2. PowerPoint  

3. แหล่งเว็บไซด์ที่เกี่ยวขอ้งจากอินเทอร์เน็ต 

 

การวดัผลและการประเมินผล  

1. สงัเกตความสนใจขณะฟงับรรยายและการตอบค าถาม 

2. สงัเกตจากการท าแบบฝึกหดัในชัน้เรยีน  
3. สงัเกตจากพฤตกิรรมความสนใจ และการร่วมกจิกรรมในชัน้เรยีน 

4. ประเมนิผลจากการท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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บทท่ี 5  
การบญัชีเก่ียวกบัค่าใช้จ่ายการผลิต 

 

ค่าใช้จ่ายการผลิตเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญอีกประเด็นหนึ่งของต้นทุนในการผลิตสินค้า  
ค่าใช้จ่ายการผลิต เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสินค้า ที่นอกเหนือจากวัตถุดิบ
ทางตรง และค่าแรงงานทางตรง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายหลายประเภท เช่น วัตถุดิบทางอ้อม  ค่าแรงงาน
ทางอ้อม และต้นทุนในการผลิตอื่นๆ เช่น  ค่าน้ าค่าไฟโรงงาน  ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา
เครื่องจักร  ค่าเบี้ยประกันภัยโรงงาน ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ในโรงงาน เป็นต้น จากการที่
ค่าใช้จ่ายการผลิตประกอบด้วยต้นทุนหลายประเภทดังที่กล่าวมาแล้ว กิจการจึงต้องมีการ
วางแผนและควบคุมค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพ  ส าหรับกิจการขนาดเล็กซึ่งมี
แผนกผลิตเพียงแผนกเดียว อาจจะบันทึกค่าใช้จ่ายการผลิตเพียงบัญชีเดียว ในลักษณะเดียวกัน
กับค่าใช้จ่ายในการขายหรือค่าใช้จ่ายในการบริหาร แต่ส าหรับกิจการขนาดใหญ่มีความซับซ้อน
ในการด าเนินงาน ซึ่งมีทั้งแผนกผลิต (Production Department) และแผนกบริการ (Service  

Department) กิจการที่มีขนาดใหญ่จึงต้องรวบรวมค่าใช้จ่ายการผลิตแยกเป็นรายแผนก ทั้งนี้
เพื่อความสะดวกในการรวบรวมข้อมูล  และเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและควบคุมค่าใช้จ่าย
การผลิตของฝ่ายบริหารอีกด้วย 

เนื้อหาในบทนี้จึงกล่าวถึงประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิต โดยกล่าวถึง 
ความหมายและประเภทของค่าใช้จ่ายการผลิต การรวบรวมและบันทึกค่าใช้จ่ายการผลิตจริงที่
เกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร การก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร การบันทึกบัญชี
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร และการวิเคราะห์ผลต่างของค่าใช้จ่ายการผลิต รวมไปถึง
วิธีการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวกับผลต่างของค่าใช้จ่ายการผลิต ซึ่งจะอธิบายแต่ละหัวข้อโดยละเอียด
ตามล าดับ 

 

ความหมายและประเภทของค่าใช้จ่ายการผลิต 

ค่าใช้จ่ายการผลิต (Manufacturing Overhead) หมายถึง ต้นทุนการผลิตทางอ้อมต่างๆ  
ที่เกิดขึ้นจากการผลิตในโรงงานและไม่สามารถคิดเข้าเป็นต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์ชนิดใด
ชนิดหนึ่งได้โดยตรง (สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, 2557 : 200) หรือเป็นต้นทุนที่นอกเหนือจาก
วัตถุดิบทางตรงและค่าแรงงานทางตรงนั่นเอง ค่าใช้จ่ายการผลิต เช่น  วัตถุดิบทางอ้อม  
ค่าแรงงานทางอ้อม  ค่าน้ าค่าไฟในโรงงาน  ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร  ค่าเบี้ยประกันภัยโรงงาน  
เป็นต้น  
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 ต าราบางเล่ม “ค่าใช้จ่ายการผลิต”  อาจใช้ชื่ออื่นที่แตกต่างกันไป  เช่น  โสหุ้ยในการ
ผลิต หรือ ค่าใช้จ่ายโรงงาน (Factory  Overhead)  หรือ ค่าใช้จ่ายทางอ้อมในการผลิต (Indirect 

Manufacturing Expenses)  ซึ่งไม่ว่าจะใช้ค าใดก็มีความหมายเหมือนกัน หากลักษณะของ
รายการตรงตามความหมายดังกล่าวข้างต้น  รายการนั้น  ก็คือ ค่าใช้จ่ายการผลิต  (Factory  

Overhead) 

 ค่าใช้จ่ายการผลิต สามารถแบ่งประเภทของค่าใช้จ่ายได้เป็น  2  ลักษณะ ดังนี้  1) แบ่ง
ตามลักษณะของต้นทุน และ 2)  แบ่งตามพฤติกรรมของต้นทุน ซึ่งค่าใช้จ่ายแต่ละลักษณะ
สามารถอธิบายโดยละเอียดได้ดังนี้ (ปรับปรุงจากดวงมณี โกมารทัต, 2559 : 192) 

 

1. การแบ่งค่าใช้จ่ายการผลิตตามลกัษณะของต้นทุน   
    ค่าใช้จ่ายการผลิตเมื่อมีการแบ่งประเภทไปตามลักษณะของต้นทุน เป็นการพิจารณา

ลักษณะของต้นทุนที่ประกอบกันเป็นค่าใช้จ่ายการผลิต  ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 
1) วัตถุดิบทางอ้อม  2) ค่าแรงงานทางอ้อม และ 3) ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายการผลิตทางอ้อมอื่นๆ 
ค่าใช้จ่ายการผลิตแต่ละประเภท สามารถอธิบายรายละเอียด ได้ดังนี้  

1.1 วตัถดิุบทางอ้อม 

          วัตถุดิบทางอ้อม (Indirect Material Costs) หมายถึง วัตถุดิบที่น ามาใช้ในการ
ผลิตสินค้า แต่ไม่สามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนวัตถุดิบที่ใช้ไปกับจ านวนสินค้าที่ผลิต
เสร็จได้อย่างชัดเจน หรือพบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ไปกับจ านวนสินค้าที่
ผลิตเสร็จ แต่มีความยากในการระบุความสัมพันธ์โดยละเอียด (ประภาภรณ์  เกียรติกุลวัฒนา, 

2558 : 103) นอกจากนี้วัตถุดิบทางอ้อมยังเป็นวัตถุดิบที่ไม่ถือว่าเป็นส่วนประกอบหลักของการ
ผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง  ตัวอย่างของวัตถุดิบทางอ้อม เช่น วัสดุโรงงาน วัสดุส านักงาน
ประจ าโรงงาน เครื่องมือขนาดเล็ก น้ ามันเชื้อเพลิง และน้ ามันหล่อลื่น เป็นต้น วัตถุดิบทางอ้อม
ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายการผลิตตามหลักการค านวณต้นทุนการผลิต  

1.2 ค่าแรงงานทางอ้อม 

          ค่าแรงงานทางอ้อม (Indirect Labor Costs) หมายถึง ค่าแรงงานที่ใช้ไปในการ
ผลิตสินค้าหรือช่วยสนับสนุนการผลิตสินค้าในโรงงาน โดยค่าแรงงานที่จ่ายนั้นอาจไม่สัมพันธ์
กับจ านวนการผลิตสินค้าอย่างชัดเจน หรือค่าแรงงานนั้นมีความสัมพันธ์ระหว่างชั่วโมงการ
ท างานที่ใช้ไปกับจ านวนสินค้าที่ผลิตเสร็จ แต่มีความยากในการระบุความสัมพันธ์ดังกล่าว
(ประภาภรณ์  เกียรติกุลวัฒนา, 2558 : 103) ตัวอย่างค่าแรงงานทางอ้อม เช่น เงินเดือนผู้
ควบคุมงาน เงินเดือนหัวหน้าคุมโรงงาน เงินเดือนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสินค้า เงินเดือน
ของพนักงานแผนกบริการ ค่าจ้างแม่บ้านประจ าโรงงาน ค่าจ้างพนักงานดูแลความปลอดภัย 
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เงินเดือนเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการของโรงงาน ค่าแรงงานล่วงเวลา ค่าแรงสูญเปล่า เป็นต้น ซึ่ง
ค่าแรงงานทางงอ้อมถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายการผลิตตามหลักการค านวณต้นทุนการผลิต  

1.3 ค่าใช้จ่ายการผลิตทางอ้อมอ่ืน ๆ 

                 ค่าใช้จ่ายในการผลิตทางอ้อมอื่นๆ (Other Indirect Manufacturing 

Overhead) หมายถึง ค่าใช้จ่ายการผลิตอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวัตถุดิบทางอ้อมและค่าแรงงาน
ทางอ้อม ที่เป็นปัจจัยการผลิตที่ต้องใช้ในการผลิต ถ้าขาดค่าใช้จ่ายเหล่านี้แล้ว อาจท าให้กิจการ
ไม่สามารถผลิตสินค้าได้ส าเร็จ (ประภาภรณ์  เกียรติกุลวัฒนา, 2558 : 103) ตัวอย่างของ
ค่าใช้จ่ายการผลิตอื่นๆ เช่น ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาอาคารโรงงาน ค่าซ่อมแซมเครื่องจกัร ค่าน้ า
ค่าไฟของโรงงาน ค่าโทรศัพท์ของโรงงาน ค่าเสื่อมราคาโรงงาน ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ค่า
ภาษีทรัพย์สิน ค่าเบี้ยประกันภัยโรงงาน ค่าเบี้ยประกันภัยเครื่องจักร ค่าเช่าโรงงาน ค่าเช่า
เครื่องจักร ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ ค่าใช้จ่ายในการตรวจรับวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลของโรงงาน ต้นทุนของสินค้าเสีย สินค้ามีต าหนิ และขาดทุนจากวัตถุดิบสูญหาย 
เป็นต้น 

 

2. การแบ่งค่าใช้จ่ายการผลิตตามพฤติกรรมของต้นทุน   
     ค่าใช้จ่ายการผลิตเมื่อมีการแบ่งประเภทไปตามพฤติกรรมของต้นทุนเป็นการ

พิจารณาต้นทุนที่จ าแนกตามพฤติกรรมของต้นทุน ซึ่งสามารถแบ่งประเภทค่าใช้จ่ายการผลิตได้ 
3 ประเภท ดังนี้   1) ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ 2) ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร และ 3) ค่าใช้จ่ายการ
ผลิตผสม การแบ่งประเภทค่าใช้จ่ายการผลิตในลักษณะนี้เพื่อประโยชน์ในการวางแผน  ควบคุม
และตัดสินใจของฝ่ายบริหาร  ค่าใช้จ่ายการผลิตเมื่อแบ่งตามพฤติกรรมต้นทุนแต่ละประเภท
สามารถอธิบายรายละเอียด ได้ดังนี้ 

2.1 ค่าใช้จ่ายการผลิตคงท่ี  
           ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ (Fixed Manufacturing Overhead Cost)    
หมายถึง ต้นทุนที่มีพฤติกรรมคงที่ โดยที่ต้นทุนรวมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามระดับของการผลิต
ในช่วงการผลิตระดับหนึ่ง แต่ต้นทุนคงที่ต่อหน่ายจะเปลี่ยนแปลงไปในทางลดลงถ้าปริมาณการ
ผลิตเพิ่มมากขึ้น (สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, 2557 : 200) ตัวอย่างของต้นทุนคงที่ เช่น ค่าเช่า
อาคารสถานที่ ภาษีทรัพย์สิน ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าเสื่อมราคา (คิดในอัตราเส้นตรง) เงินเดือน
ฝ่ายบริหารโรงงาน เป็นต้น 

2.2 ค่าใช้จ่ายการผลิตผนัแปร  
           ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร (Variable Manufacturing Overhead Cost)    
หมายถึง ต้นทุนที่จะมีต้นทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปตามสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลงในระดับ
กิจกรรมหรือปริมาณการผลิต แต่ต้นทุนต่อหน่วยจะคงที่เท่ากันทุกๆ หน่วย (สมนึก เอื้อจิระ
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พงษ์พันธ์, 2557 : 200) ตัวอย่างของต้นทุนผันแปร เช่น ค่าน้ า  ค่าไฟ วัสดุโรงงาน เครื่องมือ
ขนาดเล็ก ค่าใช้จ่ายในการตรวจรับวัตถุดิบ สินค้าเสีย เป็นต้น 

2.3 ค่าใช้จ่ายการผลิตผสม  

          ค่าใช้จ่ายการผลิตผสม (Mixed Manufacturing Overhead Cost)    
หมายถึง ต้นทุนที่มีลักษณะของต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรรวมอยู่ด้วยกัน ในช่วงของการ
ด าเนินกิจกรรมที่มีความหมายต่อการตัดสินใจ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ต้นทุนกึ่ง
ผันแปร และต้นทุนกึ่งคงที่หรือต้นทุนเชิงชั้น (สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, 2557 : 200)  ดังอธิบาย
ความหมายในบทที่ 1 ตัวอย่างของต้นทุนผสม เช่น เงินเดือนผู้ควบคุมคนงาน เงินเดือน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเครื่องจักร ค่าเช่าอุปกรณ์และเครื่องใช้ 
ค่าประกันอุบัติเหตุส าหรับคนงาน เป็นต้น 

                 นอกจากการแบ่งประเภทค่าใช้จ่ายการผลิตเป็น 2 ประเภทดังได้กล่าว
ข้างต้น  กิจการอาจจัดแบ่งในรูปลักษณะอื่นๆ ตามความต้องการของผู้บริหาร  เช่น  อาจจะ
แบ่งเป็นต้นทุนที่ควบคุมได้  และต้นทุนที่ควบคุมไม่ได้  เป็นต้น  ประโยชน์ที่ได้จากการแบ่ง
ประเภทต้นทุนในลักษณะต่างๆกันจะช่วยให้ฝ่ายบริหารน าข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้
อย่างเหมาะสม เช่น น าไปใช้ในการค านวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์รวมทั้งใช้ข้อมูลทางการบัญชี
เพื่อใช้ในการวางแผนควบคุมและตัดสินใจในการด าเนินงานของกิจการต่อไป 

 

การรวบรวมและบนัทึกค่าใช้จ่ายการผลิต 

 การรวบรวมข้อมูลและบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิตว่าจะเป็นไปในลักษณะใด
นั้นมักจะขึ้นอยู่กับขนาดของกิจการ  วิธีการด าเนินงานและชนิดของสินค้าที่ผลิต  ซึ่งสามารถ
อธิบายรายละเอียดได้ดังนี้  
 

1. การบนัทึกค่าใช้จ่ายการผลิตส าหรบักิจการขนาดเลก็   
     กิจการขนาดเล็กซึ่งมีแผนกผลิตเพียงแผนกเดียว  และผลิตสินค้าไม่มากนัก กิจการ
อาจเปิดบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิตเพียงบัญชีเดียว ในลักษณะเดียวกันกับค่าใช้จ่ายในการขาย  
และค่าใช้จ่ายในการบริหาร  รายการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิตทุกรายการจะบันทึกในสมุด
บัญชีแยกประเภททั่วไป  โดยที่กิจการอาจท าการบันทึกค่าใช้จ่ายการผลิตตามประเภทของ
ต้นทุน หรือกิจการอาจจะน าระบบบัญชีคุมยอดและบัญชีย่อยมาใช้เพื่อให้สะดวกต่อการลง
บันทึกบัญชี  โดยเปิดบัญชีคุมยอดค่าใช้จ่ายการผลิตเพียงบัญชีเดียวในสมุดบัญชีแยกประเภท
ทั่วไป  และเปิดบัญชีย่อยตามประเภทของค่าใช้จ่ายการผลิต  เช่น  บัญชีวัตถุดิบทางอ้อม  
บัญชีค่าแรงงานทางอ้อม  บัญชีค่าเบี้ยประกันภัยโรงงาน บัญชีค่าน้ าค่าไฟโรงงาน บัญชีค่าเสื่อม



 

   

  บทท่ี 5 การบัญชีเก่ียวกับค่าใช้จ่ายการผลิต  5 - 7 

 

ราคาเครื่องจักร  เป็นต้น  กิจการที่ใช้ระบบใบส าคัญจ่ายอาจจะเปิดช่องพิเศษโดยแยกรายการ
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายออกเป็นแต่ละประเภท  การบันทึกรายการค่าใช้จ่ายการผลิตแต่ละประเภท 
สามารถแสดงการบันทึกบัญชี และเอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้ประกอบการบันทึกบัญชี ดังแสดงใน
ตารางที่  5.1   
 

ตารางท่ี  5.1 ตารางแสดงการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิตและเอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง (ปรับปรุงจากดวงมณี โกมารทัต, 2559 : 196) 

 

รายการ เอกสาร/
ใบส าคญั 

การบนัทึกในสมุดบญัชี 

ท่ีเก่ียวข้อง 

การบนัทึกในบญัชีย่อย   
(ถ้ามี) 

1.บันทึกการเบิกใช้
วัตถุดิบทางอ้อมเพื่อ
ใช้ผลิตสินค้า 

ใบเบิกวัตถุดิบ เดบิต คุมยอดค่าใช้จ่ายการผลิต 

        เครดิต วตัถุดิบ 

เดบิต วตัถุดิบทางอ้อม 

2.บันทึกค่าแรง
ทางอ้อม 

 

บัตรบันทึก
เวลาท างาน 

เดบิต คุมยอดค่าใช้จ่ายการผลิต 

        เครดิต ค่าแรงงาน 

เดบิต ค่าแรงงานทางอ้อม 

3. ค่าใช้จ่ายการผลิต
อื่นๆ 

3.1. เม่ือมีการจ่าย
ค่าใช้จ่ายการผลิต 

ใบส าคัญสั่งจ่าย
หรือ ใบก ากับ
สินค้า 

เดบิต คุมยอดค่าใช้จ่ายการผลิต 

        เครดิต ใบส าคัญสั่งจ่าย 

 

เดบิต ใบส าคัญสั่งจ่าย 

        เครดิต เงินฝากธนาคาร 

 

เดบิต ค่าน้ าค่าไฟโรงงาน 

เดบิต ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร  
(บันทึกตามลักษณะรายการ
ค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้น) 

3.2. ปรับปรงุบัญชี
ตอนสิ้นงวด 

บันทึกช่วยจ า 

 

เดบิต คุมยอดค่าใช้จ่ายการผลิต 

       เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม –  
                เครือ่งจักร  
 

เดบิต คุมยอดค่าใช้จ่ายการผลิต 

        เครดิต ค่าเบี้ยประกันภัย 

                 จ่ายล่วงหน้า 

 

เดบิต ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร 

 

 

 

เดบิต ค่าเบี้ยประกันภัย  
       โรงงาน 

4.โอนค่าใช้จ่ายการ
ผลิตทั้งหมดเข้าสู่
การผลิตสินค้า 

 เดบิต งานระหว่างท า 

        เครดิต คุมยอดค่าใช้จ่าย 

                  การผลิต 

ถ้าผลิตสินค้าเพียงชนิดเดียว
ไม่ต้องบันทึกในบัญชีย่อยของ
งานระหว่างท า โอนเข้าคุม
ยอดงานระหว่างท า 
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2. การบนัทึกค่าใช้จ่ายการผลิตส าหรบักิจการขนาดใหญ่ 

 ส าหรับกิจการขนาดใหญ่ที่มีแผนกต่างๆ  หลายแผนกซึ่งมีด าเนินงานในลักษณะที่
แตกต่างกัน จะมีการรวบรวมและสะสมต้นทุนตามแผนกแยกต่างหากออกจากกัน  ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ในการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์  และควบคุมต้นทุนตามความรับผิดชอบของหัวหน้า
แผนก แต่ถ้าหากการด าเนินงานของแผนกนั้นๆ  มีการแบ่งออกเป็นส่วนย่อยได้อีก กิจการก็
อาจจะรวบรวมและสะสมต้นทุนของแต่ละส่วนงานย่อย เช่น  แผนกผลิตบางแผนกที่มีเครื่องจักร
ประเภทต่างๆ หลายชนิด  แต่ละชนิดน ามาใช้งานและให้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน  ในกรณีนี้
อาจจะรวบรวมค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นส าหรับเครื่องจักรแต่ละเครื่องก็ได้   เพื่อให้การ
ค านวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์มีความถูกต้องหรือใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุด และท าให้การ
ควบคุมค่าใช้จ่ายมีความชัดเจน และรัดกุมมากขึ้น   

     โดยทั่วไปกิจการขนาดใหญ่จะสามารถแบ่งแผนกได้เป็น 2 แผนกใหญ่ๆ ตามหน้าที่
การด าเนินงานของแต่ละแผนก ได้แก่  แผนกผลิต  (Production  Department)  และแผนก
บริการ  (Service  Department) ซึ่งแผนกผลิต หมายถึง  แผนกที่มีการแปรสภาพปัจจัยการ
ผลิตเปลี่ยนมาเป็นสินค้าส าเร็จรูป ซึ่งปัจจัยการผลิต ได้แก่ วัตถุดิบ  แรงงาน  และค่าใช้จ่ายการ
ผลิต  ดังนั้น ต้นทุนของแผนกผลิตจึงเป็นต้นทุนที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าโดยตรง   

     ส่วนแผนกบริการ  หมายถึง แผนกที่ไม่ได้ท าการผลิตสินค้าโดยตรง  แต่มีหน้าที่
ให้บริการกับแผนกผลิตและ/หรือการให้บริการระหว่างแผนกบริการด้วยกันเอง  ตัวอย่างเช่น  
แผนกซ่อมแซมบ ารุงรักษา มีหน้าที่ซ่อมแซมเครื่องจักร  อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่อยู่
ในแผนกผลิตและแผนกอื่นๆ ที่อยู่ในโรงงาน  แม้ว่าแผนกบริการจะไม่ได้ท าหน้าที่ผลิตสินค้า
โดยตรง  แต่ก็ถือว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแผนกบริการนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิต 
ท าให้การผลิตสินค้ามีประสิทธิภาพ  ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนที่อยู่ใน
กระบวนการผลิตสินค้าด้วย  ดังนั้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ให้มีความ
ถูกต้อง  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการปันส่วนต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย(Cost Allocation) ที่เกิดขึ้น
ในแผนกบริการเพื่อเข้าสู่แผนกผลิต  แล้วจึงรวบรวมต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมด  (ทั้งที่เกิดขึ้น
ในแผนกนั้นๆ รวมกับที่ได้รับการปันส่วนมาจากแผนกบริการ)  เข้าสู่ตัวผลิตภัณฑ์ต่อไป ซึ่ง
ประเด็นเรื่องการปันส่วนต้นทุนจะกล่าวถึงในบทที่ 6 ต่อไป 

       ส าหรับการรวบรวมต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในแผนกต่างๆ  ของกิจการที่
มีขาดใหญ่ สามารถท าได้โดยเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้  

2.1  เปิดบญัชีคุมยอดค่าใช้จ่ายการผลิตแยกตามประเภทของค่าใช้จ่ายการ
ผลิต  และแยกแต่ละแผนก เช่น บัญชีค่าแรงทางอ้อมของทั้งโรงงาน จะประกอบด้วย ค่าแรง
ทางอ้อมในแผนกผลิต  2  แผนก ได้แก่  แผนกประกอบและแผนกตกแต่ง  และแผนกบริการอีก  
2  แผนก  ได้แก่  แผนกซ่อมแซม  และแผนกบริหารโรงงาน ซึ่งแต่ละแผนกจะมีหน้าที่แตกต่าง
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กัน คือ แผนกซ่อมแซมจะมีหน้าที่ในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเครื่องจักรของแผนกทุกแผนก
ที่อยู่ในโรงงาน  ส่วนแผนกบริหารโรงงาน มีหน้าที่ให้บริการด้านการจัดซื้อพัสดุ เก็บวัสดุ 
อุปกรณ์ต่างๆ   และด้านบริหารด้านอื่นๆ ดังแสดงในตารางที่ 5.2 

 

ตารางท่ี  5.2  บัญชีคุมยอดค่าแรงทางอ้อมแยกตามแผนก 

 

วนั เดือน ปี รายการ 
เอกสาร
เลขท่ี  

รวม 

ค่าแรงทางอ้อม 

แผนกผลิต แผนกบริการ 

ประกอบ ตกแต่ง ซ่อมแซม บริหาร
โรงงาน 

มกราคม 5 ใบวิเคราะห์ค่าแรง
ประจ าสัปดาห์ 

เลขที่05 39,500 17,000 15,000 5,000 2,500 

 10 ,,  XXX     

 15 ,,  XXX     

 21 ,,  XXX     

 31 ,,  100,000 50,000 35,000 15,000 5,500 

 

จากตารางที่ 5.2 จะเห็นได้ว่า บัญชีค่าแรงทางอ้อมของแต่ละแผนกเป็นบัญชีย่อย ส่วน
เมื่อรวมทุกแผนกเข้าด้วยกัน จะเป็นบัญชีคุมยอดค่าแรงงานทางอ้อม กรณีที่กิจการมีค่าใช้จ่าย
การผลิตหลายประเภท  กิจการจะต้องเปิดบัญชีคุมยอดค่าแรงงานทางอ้อมหลายบัญชีไว้ในสมุด
แยกประเภททั่วไป  ซึ่งเกิดความยุ่งยากในทางปฏิบัติ 

2.2 เปิดบญัชีคุมยอดค่าใช้จ่ายการผลิตเพียงบญัชีเดียวในสมุดแยกประเภท
ทัว่ไป โดยใช้หลักการบัญชี และมีบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิตแยกตามแผนกเป็นบัญชีย่อย โดยท า
เป็นเอกสารใบสรุปค่าใช้จ่ายในการผลิตประจ าแผนกเป็นบัญชีย่อย ดังแสดงในตารางที่  5.3   

     เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการจัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่ายการผลิตของแต่ละแผนก
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโรงงาน ดังแสดงตัวอย่างในตารางที่ 5.3 ซึ่งเป็นการแสดงสรุปรายละเอียด
ของค่าใช้จ่ายการผลิต ซึ่งประกอบด้วย แผนกประกอบ แผนกตกแต่ง แผนกซ่อมแซม และ
แผนกบริหารโรงงาน  ซึ่งในเอกสารนี้จะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิตประเภท
ต่างๆ  ที่เกิดขึ้นในแต่ละแผนก ระหว่างเดือนมกราคม  25X1  เช่น  วัตถุดิบทางอ้อม ค่าแรง
ทางอ้อม ค่าน้ าค่าไฟ ภาษีทรัพย์สิน ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร ค่าเบี้ยประกันภัย และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ รวบรวมมาจากเอกสารต่างๆ ที่มาจากแผนกย่อยแต่ละแผนก 
เช่น จากใบเบิกวัตถุดิบ ใบวิเคราะห์ค่าแรง ใบส าคัญจ่ายต่างๆ ดังแสดงในภาพที่ 5.1  
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ส าหรับการจัดท าใบสรุปค่าใช้จ่ายการผลิตของแผนกบริการ เช่น แผนกซ่อมแซม 
แผนกบริหารโรงงาน จะมีการจัดท าใบสรุปค่าใช้จ่ายการผลิตของแผนกเหมือนกบัแผนกผลิต ซึ่ง
แยกเป็นค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทที่เกิดขึ้นในแผนกนั้น แต่อย่างไรก็ตามการจัดกลุ่มค่าใช้จ่ายใน
แต่ละแผนกอาจแตกต่างกันไปบ้าง  ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะการด าเนินงานที่ไม่เหมือนกัน  เมื่อ
ถึงตอนสิ้นงวด พนักงานบัญชีจะรวมยอดค่าใช้จ่ายจากใบสรุปค่าใช้จ่ายการผลิตทุกแผนกเข้า
ด้วยกัน  ยอดรวมของใบสรุปค่าใช้จ่ายการผลิตจากทุกแผนกซึ่งถือว่าเป็นบัญชีย่อยจะต้อง
เท่ากับยอดรวมของบัญชีคุมยอดค่าใช้จ่ายการผลิต 

 สมมติว่าในเดือนมกราคม  25X1  พนักงานบัญชีของบริษัท อุดรพาณิชย์  จ ากัด  ได้
รวบรวมค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริงของทั้งโรงงาน จากสมุดรายวันทั่วไป ได้ดังนี้คือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในวันสิ้นงวด พนักงานบัญชีจะรวมยอดจากใบสรุปค่าใช้จ่ายการผลิตจากทุกแผนกเข้า
ด้วยกัน ดังแสดงในตารางที่  5.3  ซึ่งเมื่อรวมยอดแล้วจะต้องเท่ากับ ยอดรวมของบัญชีคุมยอด
ค่าใช้จ่ายการผลิตทั้งกิจการที่ได้มาจากสมุดลงรายการข้างต้นและบัญชีต่างๆที่เกี่ยวข้อง

วัตถุดิบทางอ้อม  63,000  บาท        จากบัญชีคุมยอดวัตถุดิบ 

ค่าแรงทางอ้อม  70,700  บาท       จากบัญชีคุมยอดค่าแรง 

ค่าน้ าค่าไฟ  15,500  บาท 

ภาษีทรัพย์สิน    5,300  บาท 

ค่าเสื่อมราคา-เครื่องจักร   7,500  บาท 

ค่าเบี้ยประกันภัย   4,000  บาท                                      

ค่าใช้จ่ายการผลิตอืน่ๆ   10,600  บาท        จ่ายเป็นเงินสด 

   รวม           176,600  บาท 

ค้างช าระ 

รายการปรับปรุงประจ า
งวด
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บริษัท  อุดรพาณิชย์  จ ากัด 

ใบสรปุค่าใช้จ่ายการผลิต 

แผนกประกอบ                                                                                                                                                                                   
ประจ าเดือน  มกราคม  25X1 

วนั เดือน ปี ใบส าคญั 

เลขท่ี 

ยอดรวม วตัถดิุบ 

ทางอ้อม 

ค่าแรง 

ทางอ้อม 

ภาษี 

ทรพัยสิ์น 

ค่าน ้า 

ค่าไฟ 

ค่าเบ้ีย 

ประกนัภยั 

ค่าเส่ือม 

ราคา 

ค่าเช่า
โรงงาน 

รายการ
อ่ืนๆ 

จ านวน
เงิน 

25X1 
มกราคม 

3 ใบเบิก
วัตถุดิบ 

No.1001 

 

 

10,000 

 

 

10,000 

        

 5 ใบ
วิเคราะห์
ค่าแรง 
No.102 

 

 

10,000 

 

 

 

 

 

10,000 

       

 10 ใบส าคัญ
จ่าย 

No.501 

 

 

29,000 

   

 

12,000 

 

 

17,000 

     

 19  xxx  xx xxx   xxx  …………. xxx 

 25  xxx     xx   …………. xxx 

 31 รวม 88,700 30,000 25,200 8,000 7,000 11,000 5,000 -  2,500 

 

ภาพท่ี  5.1  ตัวอย่างใบสรุปค่าใช้จ่ายการผลิตประจ าแผนก

 



    การบัญชีต้นทุน 1   5 - 12   

ตารางท่ี  5.3 สรุปรายละเอียดของค่าใช้จ่ายการผลิต 

บริษัท  อุดรพาณิชย์  จ ากัด 

สรปุรายละเอียดของค่าใช้จ่ายการผลิต 

ประจ าเดือนมกราคม  25X1 

         หน่วย : บาท 

รายการ  

ยอดรวม 

 

แผนก 

ประกอบ 

แผนก 

ตกแต่ง 

แผนก 

ซ่อมแซม 

แผนก 

บริหาร
โรงงาน 

วัตถุดิบทางอ้อม 63,000 20,000 18,000 13,000 12,000 

ค่าแรงทางอ้อม 70,700 24,200 15,000 14,000 17,500 

ค่าน้ าค่าไฟ 15,500 5,000 4,500 3,500 2,500 
ภาษีทรัพย์สิน 5,300 1,000 1,800 1,200 1,300 
ค่าเสื่อมราคา-เครื่องจักร 7,500 2,000 2,000 2,000 1,500 
ค่าเบี้ยประกันภัย 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 10,600 2,500 2,600 2,700 2,800 
รวม 176,600 55,700 44,900 37,400 38,600 

 

 จะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายการผลิตรวมทั้งสิ้น  176,600  บาท  จะมาจากค่าใช้จ่ายที่เป็น
ของแผนกต่างๆ นั่นคือ เป็นค่าใช้จ่ายการผลิตที่มาจากแผนกประกอบจ านวน 55 ,700 บาท 
แผนกตกแต่ง 44,900 บาท แผนกซ่อมแซม 37,400 และแผนกบริหารโรงงาน 38,600 บาท  
 

ค่าใช้จ่ายการผลิตจดัสรร 

ต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของธุรกิจผลิตสินค้า นอกเหนือจากวัตถุดิบ
ทางตรง ค่าแรงงานทางตรงแล้ว ส่วนใหญ่ต้นทุนที่เกิดขึ้นมักจะเป็นต้นทุนจริงที่เกิดขึ้น  ซึ่ง
สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าต้นทุนดังกล่าวมีจ านวนเท่ากับเท่าใด แต่ส าหรับค่าใช้จ่ายการ
ผลิตซึ่งเป็นต้นทุนที่ถือว่าเป็นต้นทุนที่ส าคญัของต้นทุนการผลิตอีกส่วนหนึ่ง ดังนั้น การค านวณ
ต้นทุนผลิตภัณฑ์หรือต้นทุนการผลิตจะถูกต้อง ครบถ้วน ก็ต้องเกิดจากการเก็บรวบรวม
ค่าใช้จ่ายการผลิตในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นๆ ให้ครบถ้วนด้วยเช่นกัน แต่ในความเป็นจริง
ค่าใช้จ่ายการผลิต ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายการผลิตต่างๆ อยู่หลายประเภท ค่าใช้จ่ายบาง
ประเภทเกิดขึ้นในวันที่เกิดรายการ แต่บางประเภทต้องรอให้ถึงวันสิ้นเดือน หรือสิ้นงวดบัญชี 
จึงจะรู้จ านวนค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้น จึงท าให้เกิดปัญหาในการคิดต้นทุนเข้าสู่ตัวผลิตภัณฑ์ 
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ท าให้กิจการไม่สามารถคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ได้โดยทันที แตก่ิจการมีความจ าเป็นต้องแจ้งราคา
สินค้าให้กับลูกค้าทันที เมื่อลูกค้ามาสอบถามราคาสินค้า  

ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว กิจการจึงต้องมีการน าเอาค่าใช้จ่ายการผลิตโดยประมาณ 
(Estimated Manufacturing Overhead) ซึ่งก าหนดไว้ล่วงหน้า หรือเรียกว่า ค่าใช้จ่ายการผลิต
จัดสรร (Applied Manufacturing Overhead) มาใช้แทนค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริง เพื่อ
น าไปเป็นข้อมูลส าหรับการก าหนดต้นทุนผลิตภัณฑ์ ประกอบการตัดสินใจแก่ผู้บริหารต่อไป 

  

สาเหตขุองการก าหนดอตัราค่าใช้จ่ายการผลิตจดัสรรไว้ล่วงหน้า 

 การค านวณหาต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยเพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผน และ
ควบคุมโดยผู้บริหาร หรือเพื่อจัดท างบการเงินในตอนสิน้งวดบัญชี กิจการต้องค านวณค่าใช้จ่าย
การผลิตโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละงวดให้ครบถ้วน และถูกต้องเพื่อไป
ค านวณหาต้นทุนการผลิต และถ้าหากต้องการหาต้นทุนการผลิตสินค้าต่อหน่วย  กิจการต้อง
เอาต้นทุนการผลิตรวมทั้งสิ้น หารด้วยจ านวนสินค้าที่ผลิตได้ (ในกรณีผลิตสินค้าเพียงชนิด
เดียว) เช่น กิจการแห่งหนึ่งมีค่าใช้จ่ายการผลิตจริงเกิดขึ้นตลอดทั้งปี มีจ านวน  750,000  บาท  
กิจการผลิตสินค้าเพียงชนิดเดียวมจี านวน 25,000  หน่วย  ดังนั้น ค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วยที่
ผลิตได้ จะเท่ากับ  30  บาท (750,000 บาท  25,000 หน่วย) แต่การที่กิจการจะทราบต้นทุน
ค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วยถัวเฉลี่ยตลอดทั้งปีได้ ต้องรอข้อมูลของค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้น
ตลอดทั้งปีจนครบถ้วนก่อน พร้อมกับทราบจ านวนสินค้าที่ผลิตของปีนั้นๆ ดังนั้น อัตรา
ค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วยจะทราบข้อมูลที่แท้จริงได้ต้องรอตอนสิ้นงวด หรือตอนสิ้นปี แต่ใน
บางกรณีผู้บริหารต้องการทราบข้อมูลต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยในระหว่างปี หรือช่วงก่อนที่
ค่าใช้จ่ายต่างๆ จะเกิดขึ้น เพื่อเอาไปใช้ในการวางแผนและควบคุม น าไปก าหนดราคา
ผลิตภัณฑ์ หรือท างบการเงินรายเดือน ถ้าหากกิจการไม่ทราบค่าใช้จ่ายการผลิตทั้งหมดที่
เกิดขึ้นจริง เพราะต้องรอเอกสารเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริงซะก่อน ท าให้ยุ่งยาก
ต่อการพิจารณาว่ามีค่าใช้จ่ายการผลิตจริงจะมีจ านวนเท่ากับเท่าใด เพื่อไปค านวณหาต้นทุน
ผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยของสินค้าแต่ละชนิด 

 นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายการผลิตบางประเภทเกิดขึ้นไม่สม่ าเสมอ บางรายการเกิดขึ้นทุก
เดือน เช่น ค่าน้ าค่าไฟ ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร เงินเดือนหัวหน้างาน เป็นต้น แต่บางรายการ
เกิดขึ้นบางเดือน เช่น ค่าภาษีทรัพย์สิน ค่าเบี้ยประกันภัยโรงงาน ซึ่งจะเกิดขึ้นตอนสิ้นปี ดังนั้น 
ท าให้ค่าใช้จ่ายการผลิตจะมีจ านวนมากในบางเดือน หรือน้อยในบางเดือน ท าให้ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วยไม่เท่ากันในแต่ละเดือน ซึ่งจะมีผลต่อการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์
ต่อหน่วย จะมีจ านวนไม่เท่ากันในแต่ละเดือน (ดวงมณี โกมารทัต, 2559 : 206)    
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 ดังนั้น ถ้าหากกิจการต้องการทราบต้นทุนต่อหน่วยเพื่อเป็นตัวแทนของข้อมูลต้นทุน
การผลิตทั้งปีก็ต้องใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายการผลิต เพื่อไม่ให้เดือนใดเดือนหนึ่ง
รับภาระต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่สูงหรือต่ าจนเกินไปจากที่ควรจะเป็น เช่น  ค่าใช้จ่ายการผลิต
โดยประมาณตลอดทั้งปีของบริษัทแห่งหนึ่ง มีจ านวน 550,000 บาท จ านวนสินค้าที่คาดว่าจะ
ผลิตได้ทั้งปี เท่ากับ 10,000 หน่วย ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วย จะเท่ากับ  55 บาทต่อ
หน่วย (550,000 บาท  10,000 หน่วย)  และกิจการสามารถน าอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตนี้ไป
ประมาณต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตส าหรับงวดถัดไป เพื่อเป็นข้อมูลที่จะใช้เป็นประโยชน์ในการ
วางแผนและควบคุม หรือน าไปเป็นฐานในการก าหนดราคาสนิค้าให้แก่ลูกค้า ซึ่งอัตราดังกล่าวนี้ 
ก็คือ  อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร  หรือ อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างาน (Applied 

Manufacturing Overhead Rate) ซึ่งอัตรานี้จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากกว่าที่จะรอข้อมูล
จริงที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่น าไปใช้ในการตัดสินใจไม่รวดเร็วพอ เกิดความเสียเปรียบใน
เชิงของการแข่งขันได้ 
 

ประโยชน์ของการใช้อตัราค่าใช้จ่ายการผลิตจดัสรร 

 เมื่อกิจการมีการก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรล่วงหน้าจากค่าใช้จ่ายการผลิต
โดยประมาณทั้งปี หารด้วยปริมาณการผลิตที่คาดว่าจะผลิตได้ หรืออาจใช้เกณฑ์อื่นๆ ที่มีความ
เหมาะสมท าให้กิจการได้รับประโยชน์จากการใช้อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร ซึ่งสามารถสรุป
ได้ดังนี้  
 1. เพื่อใช้ข้อมูลอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร ในการค านวณต้นทุนของงานระหว่างท า
และต้นทุนของสินค้าที่ผลิตเสร็จได้ทันท ีโดยที่ไม่จ าเป็นต้องรอให้คา่ใช้จ่ายเกิดขึ้น หรือรอจนถึง
วันสิ้นงวดบัญชี 

 2. ต้นทุนที่ค านวณได้เป็นต้นทุนถัวเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายการผลิตที่บางเดือนสูงหรือบาง
เดือนต่ า ตามที่เกิดขึ้นในระหว่างปี  โดยการน าจ านวนสินค้าที่ผลิตได้ตลอดปีไปหารค่าใช้จ่าย
การผลิตตลอดปี  เพื่อให้ได้อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตเพียงอัตราเดียว ส าหรับใช้เป็นตัวแทนใน
การค านวณหาค่าใช้จ่ายการผลิตที่ควรจะเป็น  การใช้อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตถัวเฉลี่ยนี้จะมีผล
ท าให้สินค้าแต่ละหน่วยรับภาระในส่วนของค่าใช้จ่ายการผลิตด้วยอัตราค่าใช้จ่ายการผลิต
ภายใต้ก าลังการผลิตปกติตลอดปี  ส าหรับในกรณีที่กิจการผลิตสินค้า  หรือ ผลิตงานตามค าสั่ง
ของลูกค้าในลักษณะหรือกระบวนการผลิตแบบเดียวกัน ก็สามารถน าอัตรานี้ไปค านวณเป็น
ต้นทุนการผลิตของสินค้าหรือของงานใดงานหนึ่งได้ ไม่ว่าจะผลิตในเดือนไหนของปีก็ตาม 



  บทท่ี  5 การบัญชีเก่ียวกับค่าใช้จ่ายการผลิต  5 - 15 

 

 3. กิจการสามารถจัดท างบการเงินและรายงานการเงินต่างๆ  ประจ าเดือน  ซึ่งงบ
การเงินและรายงานการเงินเหล่านี้สามารถน าไปเปรียบเทียบกันได้อย่างมีความหมายมากขึ้น  
เนื่องจากมีการใช้หลักเกณฑ์ของอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรที่เป็นเกณฑ์เดียวกัน 

 4. ด้านการวางแผนและการควบคุม  ฝ่ายบริหารมีการใช้อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร
เพื่อค านวณต้นทุนที่ควรจะเป็นในแต่ละเดือนส าหรับแผนกต่างๆ  และใช้ข้อมูลอัตราค่าใช้จ่าย
การผลิตจัดสรรนี้เป็นแนวทางในการเปรียบเทียบระหว่างผลของการปฏิบัติงานจริงกับค่าใช้จ่าย
การผลิตจัดสรร  ถ้ามีผลต่าง  (Variance)  เกิดขึ้น ก็จะต้องวิเคราะห์ต่อว่ามีจ านวนเท่ากับ
เท่าใด  เป็นผลต่างที่น่าพอใจ หรือไม่น่าพอใจ และผลต่างนั้นเกิดจากสาเหตุใด  หน่วยงานใด
เป็นผู้รับผิดชอบ  และจะปรับปรุงแก้ไขผลต่างที่ไม่น่าพอใจได้อย่างไร หรือถ้าเป็นผลต่างที่น่า
พอใจ ตรวจสอบว่าเกณฑ์ที่ใช้นั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งอาจจะเกิดจากการก าหนดตัวเลข
ประมาณการที่ต่ าไปก็เป็นได้ 
 5. ด้านการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  บางครั้งกิจการต้องก าหนดราคาขายเอง
เพื่อแจ้งให้กับลูกค้า  เช่น  เมื่อมีการประมูลงานก่อสร้างหรือยื่นซองประกวดราคา  การรู้ต้นทุน
การผลิตทั้งหมดเป็นการล่วงหน้า จะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดราคาขายที่ถูกต้อง หรือ
ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด หรือใช้ตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาอื่น อันเกี่ยวกับการผลิต  เช่น  
การรับค าสั่งซื้อพิเศษ (Accept Special Orders)  การผลิตสินค้าเอง หรือซื้อสินค้าหรือชิ้นส่วน
จากบุคคลภายนอก  เป็นต้น 

 

การก าหนดอตัราค่าใช้จ่ายการผลิตจดัสรร 

 การประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรล่วงหน้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดราคา
ขายของสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและควบคุม การก าหนดอัตรา
ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรก่อน เพื่อน าไปค านวณหาค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรต่อไป ซึ่ง อัตรา
ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร สามารถค านวณ ได้ดังนี้ 
 

 

 
  

 หรือ 

 

 

 

  

อัตราค่าใช้จา่ยการผลิตจัดสรร =             ค่าใช้จา่ยการผลิตทั้งหมด 

      เกณฑ์ในการค านวณค่าใช้จ่ายการผลิต 

อัตราค่าใช้จา่ยการผลิตจัดสรร =             ค่าใช้จา่ยการผลิตทั้งหมด 

         ปริมาณของกิจกรรม 
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 จากการค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรข้างต้น แสดงให้เห็นว่า กิจการจะ
ค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตได้ กิจการต้องทราบจ านวนค่าใช้จ่ายการผลิตทั้งหมดของทั้ง
โรงงานโดยประมาณ และเกณฑ์ที่ใช้ในการค านวณค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร ซึ่งข้อมูลเหล่านี้
อาจได้มาจากแหล่งข้อมูลแหล่งใดแหล่งหนึ่ง ดังนี้ 

1. จากการจัดท างบประมาณ  โดยกิจการส่วนใหญ่จะจัดท างบประมาณประจ าปี ซึ่ง
การผลิตจะอยู่ภายใต้ก าลังการผลิตในระดับต่างๆ เช่น ระดับก าลังการผลิตปกติ (Normal  

Capacity) หรือระดับปริมาณการผลิตที่คาดว่าจะผลิตได้ (Expected Level of Activity) หรือ 
ระดับอื่นๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้น  (ซึ่งระดับการผลิตในระดับต่างๆ จะ
กล่าวโดยละเอียดในหัวข้อถัดไป)  

2. จากการวิเคราะห์พฤติกรรมของต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายการผลิตของกิจการ  ถ้าหาก
กิจการนั้นไม่ได้จัดท างบประมาณ  ก็อาจค านวณหาอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรได้จากการ
วิเคราะห์พฤติกรรมของต้นทุนที่เกิดขึ้นในอดีต และท าการปรับปรุงข้อมูลต่างๆ  เกี่ยวกับระดับ
ราคาของสินค้า  ก าลังการผลิตปกติ แนวโน้มการผลิต และปริมาณการขายในอนาคตให้เป็น
ข้อมูลประมาณการที่เหมาะสมซะก่อน  แล้วน าข้อมูลเหล่านี้มาค านวณหาอัตราค่าใช้จ่ายการ
ผลิตจัดสรร  
 เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร สามารถแสดงตัวอย่าง
การค านวณ ดังตัวอย่างที่ 5.1  
 

ตวัอย่างท่ี 5.1  
 บริษัท กานดา จ ากัด มีการจัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต โดยมีข้อมูลค่าใช้จ่าย
การผลิตโดยประมาณต่อเดือน ดังนี้ 
 ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่     500,000  บาท 

 ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร           400,000  บาท 

 จ านวนชั่วโมงแรงงานทางตรง    20,000  ชั่วโมง 
 ฝ่ายบริหารต้องการให้พนักงานบัญชีของบริษัท ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร 
ส าหรับงวดบัญชีหน้า  โดยมีข้อมูลแผนการด าเนินงานธุรกิจ เพิ่มเติมดังนี้ 
 1) บริษัทวางแผนที่จะลดชั่วโมงแรงงานทางตรงเหลือเดือนละ  18,000  ชั่วโมง 
 2) แผนกจัดซื้อวัตถุดิบคาดการว่าวัตถุดิบมีแนวโน้มจะราคาเพิ่มสูงขึ้น 10% 

 3) ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ 50% จะเพิ่มขึ้น 10% แต่อีก  50% ที่เหลือจะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง 
 4)  กิจการต้องการขยายโรงงาน  ซึ่งท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่เพิ่มขึ้นจาก
เดิมเดือนละ  10,000  บาท 
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 วิธีการค านวณ  

 จากข้อมูลข้างต้น สามารถค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร ได้ดังนี้  
 จ านวนชั่วโมงแรงงานทางตรง เท่ากับ  18,000  ชั่วโมง สามารถค านวณค่าใช้จ่ายการ
ผลิตแต่ละประเภท ได้ดังนี้ 
 ค่าใช้จ่ายการผลิตโดยประมาณต่อเดือน :- 

1) ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร (เพิ่มขึ้นตามระดับของต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น 10%) 
          ((400,000  บาท/20,000 ชั่วโมง x 18,000  ชั่วโมง) x 1.1)  =    396,000  บาท 

 

2) ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ (ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่จะเพิ่มขึ้น 10% ส่วนอีก  50% ที่
เหลือไม่มีการเปลี่ยนแปลง และการขยายโรงงานท าให้คา่ใช้จ่ายการผลิตคงที่เพิ่ม 10,000 บาท)  
         ((250,000 X 1.1) + 250,000  +  10,000)                   =  535,000  บาท 

 รวมค่าใช้จ่ายการผลิตโดยประมาณทั้งหมดต่อเดือน          931,000  บาท 

 

 ดังนั้น การค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร จะสามารถค านวณ ได้ดังนี้ 
  อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร   =   931,000 บาท  
                18,000 ชั่วโมง 
       =   51.72 บาทต่อชั่วโมง 
       

 จากข้อมูลข้างต้น ถ้ากิจการใช้เกณฑ์การค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตเป็นชั่วโมง
แรงงานทางตรง กิจการจะมีอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรเท่ากับ 51.72 บาทต่อชั่วโมงแรงงาน
ทางตรง  
 

การประมาณระดบัการผลิต 

 การค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร สิ่งส าคัญสิ่งหนึ่งที่กิจการต้องค านึงถึง คือ 
การประมาณระดับการผลิตที่คาดว่าจะผลิตได้ในงวดหนึ่งๆ เพราะการประมาณระดับการผลิตที่
เหมาะสมหรือใกล้เคียงกับระดับการผลิตจริง จะท าให้กิจการสามารถประมาณค่าใช้จ่ายการ
ผลิตที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องมากที่สุด ซึ่งข้อมูลที่ได้จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนและการควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ดังนั้น กิจการจึงต้องมีการก าหนดว่าจะเลือกระดับการผลิต (Production Capacity หรือ 

Capacity Level) ระดับใด เพื่อน ามาใช้ค านวณหาอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร ทรัพยากรที่
น ามาใช้ในการผลิตไม่ว่าจะเป็นก าลังคน หรือเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ  จะมีข้อจ ากัดในการผลิต
จ านวนเท่าใด  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาด ปริมาณสินค้าที่คาดว่าจะขายได้  เป็น
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ส่วนส าคัญ  เพราะถ้ากิจการผลิตสินค้าจ านวนมากแต่ขายไม่ออก  ก็อาจจะท าให้กิจการมีสินค้า
คงเหลือในคลังจ านวนมาก เงินทุนไปจมในตัวสินค้าท าให้ประสบภาวะขาดทุนได้  นอกจากนี้
ก าลังการผลิตของกิจการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล สินค้าอาจขายได้มากในช่วงใด
ช่วงหนึ่งของปีแต่บางช่วงขายได้น้อย จึงท าให้เกิดก าลังผลิตว่างเปล่า  (Idle  Capacity) นั่นคือ 
กิจการไม่สามารถใช้ทรัพยากรในการผลิตให้เต็มที่ตามที่ควรจะเป็น เช่น เครื่องจักรไม่มีการใช้
งาน คนงานว่างงาน เป็นต้น ดังนั้น การประมาณระดับการผลิตที่ถูกต้องในแต่ละช่วงของการ
ผลิต จะท าให้กิจการสามารถคาดคะเนหรือประมาณการค่าใช้จ่ายการผลิตได้ใกล้เคียงกับความ
เป็นจริงมากที่สุดนั่นเอง 
 การประมาณระดับการผลิตของกิจการ สามารถแบ่งได้เป็น 4  ระดับ ได้แก่ 1) ก าลัง
การผลิตสูงสุดหรือระดับการผลิตในอุดมคติ 2) ระดับหรือก าลังผลิตที่พอปฏิบัติได้  3) ระดับ
ก าลังผลิตปกติ และ 4) ระดับก าลังการผลิตที่คาดว่าจะผลิตในงวดหน้า ซึ่งแต่ละระดับการผลิต 
สามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ (ปรับปรุงจากดวงมณี โกมารทัต, 2559 : 219 และสมนึก 
เอื้อจิระพงษ์พันธ์, 2557 : 201)  

 

1. ระดบัก าลงัการผลิตสงูสดุ หรือระดบัการผลิตในอดุมคติ   
      ระดับก าลังการผลิตสูงสุด หรือระดับการผลิตในอุดมคติ (Maximum Capacity หรือ  

Ideal Capacity) หรือเป็นระดับการผลิตในเชิงทฤษฎี (Theoretical Capacity) ระดับนี้เป็นระดับ
การผลิตที่เทียบเท่า  100%  ระดับการผลิตนี้กิจการจะใช้ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตทุกประเภท  
ไม่ว่าจะเป็นคนงาน  เครื่องจักร  เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ได้ถูกใช้งานเต็มก าลังการผลิต ใน
เวลาที่ต่อเนื่องกันไปโดยไม่มีการหยุดพัก  แต่ในทางปฏิบัติ จะเห็นได้ว่าไม่มีกิจการใดสามารถ
ท าได้ เพราะในความเป็นจริง คนงานอาจป่วย หรือเครื่องจักรอาจเสีย ต้องมีการซ่อมแซม
ระหว่างการท างาน ดังนั้นก าลังการผลิตระดับนี้ จึงถูกเรียกว่า ระดับก าลังการผลิตสูงสุด หรือ
เป็นระดับในอุดมคติ นั่นเอง  
 

2. ระดบัก าลงัการผลิตท่ีพอปฏิบติัได้   
      ระดับก าลังผลิตที่พอปฏิบัติได้ (Practical Capacity) เป็นระดับการผลิตที่กิจการ
สามารถท าการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  ซึ่งระดับการผลิตนี้กิจการมีการเผื่อระยะเวลา
ส าหรับเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้  เช่น  กิจการอาจมีการรอ
วัตถุดิบ  หรือช่วงเวลาที่ต้องรอเมื่อมีการซ่อมแซมเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต
สินค้า หรือการรองานที่ส่งต่อจากแผนกอื่นๆ หรือการหยุดท างานของคนงานเนื่องจากวันหยุด 
เป็นต้น ระดับก าลังการผลิตนี้จึงมีระดับการผลิตที่ต่ ากว่าก าลังผลิตในระดับอุดมคติที่กล่าวไว้
ข้างต้น ดังนั้น ต้นทุนต่อหน่วยที่ค านวณได้ภายใต้ระดับก าลังการผลิตที่พอปฏิบัติได้ น่าจะเป็น
ต้นทุนที่ต่ าที่สุดที่ควรจะปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด 
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3. ระดบัก าลงัการผลิตปกติ   
     ระดับก าลังการผลิตปกติ (Normal Capacity) เป็นระดับก าลังการผลิตเฉลี่ยที่กิจการ
ก าหนดจากความต้องการของสินคา้ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึง่ที่เป็นช่วงระยะเวลายาวอาจอยู่
ระหว่าง  3 - 5  ปี โดยปกติการผลิตช่วงเวลาสั้นๆ อาจจะไม่เท่ากันในแต่ละช่วงเวลาขึ้นอยู่กับ
ความต้องการตลาดขณะนั้น แต่ถ้าเป็นระยะยาว ประมาณการผลิตจะเป็นไปตามระดับปกติที่
ประมาณการไว้ ซึ่งท าให้ปริมาณการผลิตไม่เปลี่ยนแปลงภายในช่วงระยะเวลาตามแผน ดังนั้น 
อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลานั้น ยกเว้นว่ามี
ค่าใช้จ่ายการผลิตบางประเภทมีมูลค่าที่สูงขึ้น จึงต้องปรับปรุงตัวเลขใหม่  
      การก าหนดระดับก าลังการผลิตปกติ  เป็นการก าหนดปริมาณการผลิตให้เพียง
พอที่จะขายได้ในระยะเวลานานพอที่จะครอบคลุมกับการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆ ตามฤดูกาล 
หรือตามวัฎจักรของการด าเนินธุรกิจ (Business Cycle) โดยทั่วไปก าลังการผลิตปกติมักจะอยู่
ในระดับต่ ากว่าก าลังการผลิตที่พอปฏิบัติได้ การค านวณหาอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร จะ
ค านวณได้โดยน าเอาค่าใช้จ่ายการผลิตโดยประมาณที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระดับปกติ หารด้วย
ระดับก าลังการผลิตปกติ 
 

4. ระดบัก าลงัการผลิตท่ีคาดว่าจะผลิตจริง   
      ระดับก าลังการผลิตที่คาดว่าจะผลิตจริงในงวดหน้า (Expected Actual Capacity) 
เป็นระดับการผลิตที่กิจการคาดการว่าจะผลิตในงวดบัญชีถัดไป  โดยที่กิจการก าหนดปริมาณ
การผลิตของแต่ละปี  จึงท าให้อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี  
วิธีนี้เหมาะกับกิจการที่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิตขึ้นลงมากๆ ในแต่ละปี ท าให้ไม่
สามารถใช้อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรที่ก าหนดจากระดับการผลิตปกติได้   
     การค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรเกิดจากการประมาณการค่าใช้จ่ายการ
ผลิตตามระดับการผลิตที่คาดว่าจะผลิตจริงในปีนั้นโดยเฉพาะ หารด้วยประมาณการตามระดับ
การผลิตที่คาดว่าจะผลิตจริง ดังนั้น อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรจึงแตกต่างกันในแต่ละงวด
บัญชี นั่นหมายความว่า การก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร ณ ระดับการผลิตนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผนและควบคุมค่าใช้จ่ายการผลิตในระยะสั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนการ
ผลิตในแต่ละปีนั่นเอง 
 

ขัน้ตอนการก าหนดอตัราค่าใช้จ่ายการผลิตจดัสรร 

 การก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรจะมีลักษณะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภท
ของธุรกิจ หรือถึงแม้จะอยู่ในธุรกิจเดียวกันก็ตาม  หากลักษณะการด าเนินงานของแผนกผลิต
แต่ละแผนกมีความแตกต่างกัน อาจส่งผลต่อการก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรแยก
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ตามแต่ละแผนก แทนที่จะใช้อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรแบบอัตราเดียวทั้งกิจการหรือทั้ง
โรงงาน  ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าการค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรถูกก าหนดขึ้นตาม
ลักษณะการด าเนินการผลิต และรูปแบบของข้อมูลที่ผู้บริหารต้องการ  ดังนั้น ประเด็นหลักที่
กิจการต้องพิจารณาและตัดสินใจเสียก่อนว่ากิจการต้องการอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตในลักษณะ
ใด ซึ่งประเด็นที่ควรพิจารณาก่อนการค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร มีดังนี้  
 1.  กิจการต้องการก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายผลิตที่คิดตามระบบต้นทุนเต็มหรือต้นทุนรวม  
(Full Costing หรือ Absorption Costing)  หรือระบบต้นทุนผันแปรหรือต้นทุนตรง (Variable  

Costing หรือ Direct Costing) ในแง่ของการบัญชีต้นทุนนิยมใช้หลักการค านวณต้นทุน
ผลิตภัณฑ์ตามระบบต้นทุนเต็มในการจัดท างบการเงินเพื่อเสนอต่อบุคคลภายนอกมากกว่าจะ
ใชร้ะบบต้นทุนผันแปร นั่นคือ  การเอาค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่รวมเข้าเป็นต้นทุนการผลิตสินค้า
ด้วย  ดังนั้น อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรที่พิจารณาก็คือ  อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรตาม
หลักการของระบบต้นทุนเต็ม 

 2.  การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ส าหรับค านวณค่าใช้จ่ายการผลิตเข้าสู่ตัวผลิตภัณฑ์หรืองาน
ว่ากิจการจะใช้เกณฑ์อะไร  ซึ่ ง เกณฑ์ที่ ใช้ควรเป็นปริมาณกิจกรรมที่กิจการเห็นว่ามี
ความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายการผลิตโดยตรง หรือมีความสัมพันธ์มากที่สุดนั่นเอง โดยเกณฑ์ที่
นิยมใชโ้ดยทั่วไป เช่น ชัว่โมงแรงงานทางตรง  ชั่วโมงเครื่องจักร  ค่าแรงทางตรง  หรือจ านวน
หน่วยสินค้าที่ผลิต เป็นต้น 

 3.  กรณีที่กิจการก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรจากงบประมาณในระดับการ
ผลิตต่างๆ จะมีปัญหาว่ากิจการควรจะเลือกใช้ระดับการผลิต (Capacity) ระดับใด ซึ่งอาจจะเป็น
ระดับก าลังการผลิตปกติ  ระดับก าลังผลิตที่พอปฏิบัติได้ หรือระดับก าลังการผลิตที่คาดว่าจะ
ผลิตได้ ดังได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น เพราะอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรถ้าเลือกใช้ระดับการผลิต
ที่ต่างกัน จะท าให้ได้อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตที่แตกต่างกัน  ซึ่งจะส่งผลต่อการค านวณต้นทุน
การผลิตรวมของสินค้าแต่ละชนิด มีความแตกต่างเช่นกัน 

 4. กิจการควรจะใช้วิธีการค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรวิธีใด ซึ่งอาจจะใช้
อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตเพียงอัตราเดียว (Plant  Wide  Rates) ทั้งโรงงาน หรืออัตราค่าใช้จ่าย
การผลิตแยกเป็นรายแผนก (Departmental  Rates) หรืออัตราค่าใช้จ่ายการผลิตแยกตามฐาน
กิจกรรม (Activity – based Costing) ซึ่งแต่ละวิธีจะมีหลักการค านวณต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต
และขั้นตอนที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการค านวณต้นทุนสินค้าที่มีความแตกต่างกัน 

 5. การก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรของแผนกบริการ (Service Department  

Rates) จะแยกออกจากอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตของแผนกผลิตหรือไม่ เมื่อแผนกผลิตนั้นมาใช้
บริการกับแผนกบริการนั้นๆ ก็จะค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตนี้เข้ากับปริมาณการให้บริการ
ที่แผนกผลิตได้ใช้ไปในระหว่างงวด  แต่โดยทั่วไปกิจการมักจะปันส่วนค่าใช้จ่ายของแผนก
บริการเข้าสู่แผนกผลิตแล้วจึงค านวณหาอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตรวมเข้าสู่ตัวสินค้าอีกทีหนึ่ง  
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 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เมื่อกิจการทราบความต้องการแล้วว่าค่าใช้จ่ายการผลิตที่จะ
น ามาใช้ในการค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจะใช้แบบใด  ก็สามารถก าหนดอัตราค่าใช้จ่าย
การผลิตจัดสรรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  ในที่นี้ สมมติให้กิจการเลือกวิธีการก าหนดอัตรา
ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรเพียงอัตราเดียวใช้กับทั้งโรงงานเพื่อให้ง่ายต่อการค านวณ (ส่วน
วิธีการก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตวิธีอื่นๆ จะกล่าวโดยละเอียดต่อไป) การก าหนดอัตรา
ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร จะมีขั้นตอนการค านวณ ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 เลือกเกณฑ์  (Base)  ที่ใช้ค านวณค่าใช้จ่ายการผลิตเข้าสู่ตัวผลิตภัณฑ์ หรือ
งานต่างๆ  

 ขั้นที่ 2 เลือกระดับก าลังการผลิต  (Capacity  Level)  ที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการก าหนด
ค่าใช้จ่ายการผลิตโดยประมาณ  
 ขั้นที่ 3 ค านวณหาอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร (Applied Manufacturing Overhead 

Rate)   

 เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น จะอธิบายพร้อมยกตัวอย่างการค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิต
จัดสรรของแต่ละขั้นตอน ดังนี้  

 ขัน้ท่ี 1  : การเลือกเกณฑท่ี์ใช้ค านวณอตัราค่าใช้จ่ายการผลิต 

 การผลิตสินค้าของกิจการอุตสาหกรรมแต่ละประเภทกระบวนการผลิตที่มีความ
แตกต่างกัน บางแห่งผลิตสินค้าหลายชนิด  บางแห่งแบ่งแผนกผลิตออกตามลักษณะการท างาน
ซึ่งแตกต่างกันไป แต่ละแผนกมีการใช้ทรัพยากรในการผลิตแตกต่างกัน บางแผนกใช้คนผลิต
สินค้า บางแผนกใช้เครื่องจักรในการผลิต ดังนั้น เมื่อกิจการต้องการก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการ
ผลิตให้ถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะการผลิตจริงๆ  ก็จ าเป็นต้องเลือกเกณฑ์ที่ใช้ค านวณ
ค่าใช้จ่ายการผลิตอย่างเหมาะสม ซึ่งโดยทั่วไปกิจการจะเลือกเกณฑ์ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
ค่าใช้จ่ายการผลิตในแผนกนั้นๆ  โดยดูจากลักษณะของค่าใช้จ่ายการผลิตว่าจะเปลี่ยนแปลงขึ้น
ลงตามปริมาณกิจกรรมประเภทใดมากที่สุด เช่น  คิดตามเกณฑ์จ านวนหน่วยที่ผลิตเสร็จ เป็น  
ชิ้น  อัน กิโลกรัม  ปอนด์  เป็นต้น  หรือ อาจคิดตามมูลค่าแรงงานที่ผลิตสินค้า หรือต้นทุน
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต  เป็นต้น ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ในการค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร 
สามารถแบ่งได้เป็น  5  เกณฑ์  ดังนี้ 
  1) จ านวนหน่วยที่ผลิตเสร็จ  (Unit  of  Production) 

    2) ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง (Direct Materials Cost) 

    3) ต้นทุนคา่แรงทางตรง  (Direct  Labor  Cost) 

    4) จ านวนชั่วโมงแรงงานทางตรง  (Direct  Labor  Hours) 

    5) จ านวนชั่วโมงเครื่องจกัร  (Machines  Hours) 

 เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการค านวณอัตราคา่ใช้จ่ายการผลิตจัดสรร โดยเลือกใช้เกณฑ์
ต่างๆ  ทั้ง  5  เกณฑ์ ดังแสดงรายละเอียดการค านวณในตัวอยา่งที่ 5.2 
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ตวัอย่างท่ี 5.2 

 บริษัทแห่งหนึ่งได้ประมาณการค่าใช้จา่ยการผลิต และข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการผลิต
และต้นทุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับปี 25X1 มดีังนี้  
 ค่าใช้จ่ายการผลิตโดยประมาณ  800,000 บาท 

 จ านวนหน่วยสินค้าที่ผลิตเสร็จ   20,000 หน่วย 

 วัตถุดิบทางตรง    850,000 บาท 

 ค่าแรงทางตรง    720,000 บาท 

 จ านวนชั่วโมงแรงงานทางตรง   30,000 ชั่วโมง 
 จ านวนชั่วโมงเครือ่งจักร    10,000 ชั่วโมง 
  

 ถ้ากิจการต้องการค านวณอัตราค่าใช้จา่ยการผลิตจัดสรร โดยใช้เกณฑ์การค านวณแต่
ละเกณฑ์ ดังนี้  

1) จ านวนหน่วยสินค้าที่ผลิตเสร็จ 
2) วัตถุดิบทางตรง 
3) ค่าแรงงานทางตรง 
4) ชั่วโมงแรงงานทางตรง  
5) ชั่วโมงเครื่องจกัร 

 

 วิธีการค านวณ อัตราคา่ใช้จ่ายการผลิตจัดสรร แต่ละเกณฑ์ สามารถค านวณ ได้ดังนี้ 
1) อัตราค่าใช้จา่ยการผลิตจัดสรรต่อหนึ่งหน่วยทีผ่ลิตเสร็จ 

 

 

 

      = 800,000 บาท 

         20,000 หน่วย 

      = 40 บาทต่อหน่วย  

  

 ดังนั้น ในกรณีที่กิจการเลือกใช้เกณฑ์จ านวนหน่วยสินค้าที่ผลิตเสร็จเป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร กิจการจะมีค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วย เท่ากับ 40 บาท 

 การเลือกเกณฑ์จ านวนหน่วยสินค้าที่ผลิตเสร็จมาค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิต จะ
ได้ผลดี ก็ต่อเมื่อกิจการมีการผลิตสินค้าเพียงแค่ชนิดเดียว หรือมีวิธีการผลิตที่ไม่แตกต่างกัน
มากนัก  ในกรณีที่กิจการผลิตสินค้าหลายชนิดและลักษณะการผลิตแตกต่างกัน เกณฑ์นี้อาจไม่

อัตราค่าใช้จา่ยการผลิตจัดสรร  =   ค่าใช้จา่ยการผลิตโดยประมาณ 

         จ านวนหน่วยสินค้าที่ผลิตเสรจ็ 
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เหมาะสม เนื่องจากสินค้าแต่ละประเภทมีลักษณะการผลิตที่แตกต่างกัน ควรเลือกใช้เกณฑ์อื่น
ในการค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจะเหมาะสมกว่า 
  2) อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเป็นร้อยละของต้นทุนวัตถุดิบทางตรง 
 

 

 

 อัตราค่าใช้จา่ยการผลิตจัดสรร  = 800,000 บาท 

                 850,000 บาท 

     = 94.12 % ของต้นทนุวัตถุดิบทางตรง 
  

 ดังนั้น ในกรณีที่กิจการเลือกใช้เกณฑ์ต้นทนุวัตถุดิบทางตรงเป็นเกณฑ์ในการค านวณ
อัตราค่าใช้จา่ยการผลิตจัดสรร กิจการจะมคี่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วย เท่ากับ 94.12 % ของ
ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง 
 เกณฑ์นี้จะน าไปใช้ในกิจการที่มีการผลิตสินค้าประเภทต่างๆ โดยมีอัตราส่วนการใช้
วัตถุดิบต่อชั่วโมงเท่ากัน  เช่น  กิจการน าวัตถุดิบใส่ในเครื่องจักรซึ่งก าหนดให้ใช้ปริมาณการใช้
วัตถุดิบจ านวนเท่ากันต่อการผลิตหนึ่งชั่วโมง  หรือ ต้นทุนวัตถุดิบถูกควบคุมโดยเครื่องจักร  
และเครื่องจักรจะเดินเครื่องใช้เวลามากหรือน้อยตามระยะเวลาที่ผลิต  ดังนั้น ค่าใช้จ่ายการผลิต
จึงมีความสัมพันธ์กับต้นทุนวัตถุดิบ  ตามระยะเวลาที่ใช้ในการผลิต   
 นอกจากนี้ ถ้าพบว่าบัญชีย่อยของค่าใช้จ่ายการผลิตเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับวัตถุดิบ
เป็นหลัก  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการตรวจรับของ  ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาวัตถุดิบ ซึ่งค่าใช้จ่าย
เหล่านี้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กบัต้นทุนวัตถุดิบที่กจิการได้รับมา  เป็นต้น  

  3) อัตราค่าใช้จา่ยการผลิตคิดเป็นร้อยละของตน้ทุนคา่แรงทางตรง 
  

 

 

 

 อัตราค่าใช้จา่ยการผลิตจัดสรร  = 800,000 บาท 

                 720,000 บาท 

     = 111.11 % ของต้นทนุค่าแรงงานทางตรง 
 

ดังนั้น กรณีที่กิจการเลือกใช้เกณฑ์ต้นทุนค่าแรงงานทางตรงเป็นเกณฑ์ในการค านวณ
อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร กิจการจะมีค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วย เท่ากับ 111.11%  ของ
ต้นทุนค่าแรงงานทางตรง 

อัตราค่าใช้จา่ยการผลิตจัดสรร  =   ค่าใช้จา่ยการผลิตโดยประมาณ 

              ตน้ทุนวัตถุดิบทางตรง X 100 

X 100 

อัตราค่าใช้จา่ยการผลิตจัดสรร  =   ค่าใช้จา่ยการผลิตโดยประมาณ 

           ต้นทุนค่าแรงงานทางตรง X 100 

X 100 
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          ส าหรับการใช้เกณฑ์ต้นทุนค่าแรงงานทางตรงมาเป็นเกณฑ์ในการก าหนดอัตรา
ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร จะได้ผลดีก็ต่อเมื่อพบว่าบัญชีย่อยของค่าใช้จ่ายการผลิตส่วนใหญ่ 
เกี่ยวกับค่าจ้างหรือผลตอบแทนที่จ่ายให้กับคนงานฝ่ายผลิต  ซึ่งรายการเหล่านี้ จะมี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับต้นทุนค่าแรงทางตรง  หรือใช้ในกรณีที่พบว่าคนงานของกิจการมี
ความช านาญหรือเชี่ยวชาญในการผลิตที่แตกต่างกันมาก ส าหรับคนงานที่มีความเชี่ยวชาญ
มากจะมีโอกาสใชเ้ครื่องจักรราคาแพง หรืออยู่ในกระบวนการผลิตสินค้าที่มีความสลับซับซ้อน
มากกว่าคนงานที่มีความเชี่ยวชาญน้อยกว่า 

4) อัตราค่าใช้จา่ยการผลิตต่อหนึ่งชั่วโมงแรงงานทางตรง 
 

 

 

 

  อัตราค่าใช้จา่ยการผลิตจัดสรร =  800,000 บาท 

     30,000 ชั่วโมง 
            =  26.67 บาทต่อชั่วโมงแรงงานทางตรง 

 

         ดังนั้น ในกรณีที่กิจการเลือกใช้เกณฑ์จ านวนชั่วโมงแรงงานทางตรงเป็นเกณฑ์
ในการค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร กิจการจะมีค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วย เท่ากับ 
26.67 บาทต่อชั่วโมงแรงงานทางตรง 

          การก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรตามเกณฑ์นี้ จะค านวณค่าใช้จ่ายการ
ผลิตเข้าเป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยค านึงถึงเวลาที่ใช้ไปในการผลิต ดังนั้น ถ้าคนงานท าการผลิต
โดยใช้เวลาเท่ากัน ก็ควรจะค านวณค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วยเท่ากัน  โดยไม่ค านึงว่าคนงาน
นั้น  จะได้รับอัตราค่าจ้างแรงงานที่แตกต่างกันเพียงใด  เกณฑ์นี้ใช้หลักการเดียวกับเกณฑ์
จ านวนหน่วยสินค้าที่ผลิตเสร็จ  คือ เมื่อผลิตสินค้าจ านวนมากขึ้นก็ต้องใช้เวลาในการผลิตมาก
ขึ้น  ค่าใช้จ่ายการผลิตก็จะสูงตามไปด้วย  ดังนั้น การใช้เกณฑ์นี้จึงเป็นเกณฑ์ที่เหมาะสมที่สุด  
แตอ่ย่างไรก็ตาม การที่กิจการจะทราบจ านวนชั่วโมงแรงงานทางตรงได้นั้น กิจการต้องมีการจด
บันทึก รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในการผลิต และสะสมต้นทุนที่เกิดขึ้นในแผนกหรืองาน
ต่างๆ  ซึ่งกิจการอาจต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมจ านวนชั่วโมงแรงงาน
ทางตรง ดังนั้น กิจการต้องพิจารณาถึงผลประโยชน์และต้นทุนที่เกิดขึ้นว่าคุ้มค่าหรือไม่ 
 

 

 

 

อัตราค่าใช้จา่ยการผลิตจัดสรร  =   ค่าใช้จา่ยการผลิตโดยประมาณ 

         จ านวนชั่วโมงแรงงานทางตรง 
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  5) อัตราค่าใช้จา่ยการผลิตต่อหนึ่งชั่วโมงเครื่องจักร 
 

 

 

 

 อัตราค่าใช้จา่ยการผลิตจัดสรร = 800,000 บาท 

      10,000 ชั่วโมง 

     = 80 บาทต่อชั่วโมงเครื่องจักร 
 

ดังนั้น กรณีที่กิจการเลือกใช้เกณฑ์ชั่วโมงเครื่องจักรเป็นเกณฑ์ในการค านวณอัตรา
ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร กิจการจะมีค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วย เท่ากับ 80 บาทต่อชั่วโมง
เครื่องจักร 

 เกณฑ์การค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตวิธีนี้ เหมาะสมกับกิจการที่มีเครื่องจักรเป็น
จ านวนมาก ซึ่งการค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตควรค านึงถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับเครื่องจักร ซึ่ง
ชั่วโมงการเดินเครื่องของเครื่องจักรเป็นเกณฑ์ที่มีความสัมพันธ์มากที่สุด เพราะค่าใช้จ่ายการ
ผลิตที่เกิดขึ้น ได้แก่  ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร และ ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเครื่องจักร เป็น
ต้น  เป็นค่าใช้จ่ายที่มีความสัมพันธ์กับการใชเ้ครื่องจักรมากกว่าแรงงาน ยิ่งมีจ านวนเครื่องจักร
มากการเสื่อมค่าของเครื่องจักรก็จะมาก หรือต้องมีการซ่อมแซมมากนั่นเอง แต่ในทางปฏิบัติ  
อาจเกิดความยุ่งยากเพราะต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพื่อจดบันทึกและเก็บรวบรวมข้อมูล
จ านวนชั่วโมงเครื่องจักรส าหรับการผลิตสินค้าแต่ละชนิด หรืองานแต่ละงาน 

 จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าการค านวณค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรโดยใช้เกณฑ์แต่ละ
เกณฑ์ที่แตกต่างกัน มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน  ดังนั้น กิจการควรพิจารณาเลือกเกณฑ์
หรือวิธีที่จะให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตที่มีความสัมพันธ์กับเกณฑ์นั้นๆ  มากที่สุด โดยค านึงถึง
หลักการที่กล่าวมาในข้างต้นประกอบการตัดสินใจ  
 ขัน้ท่ี  2  การเลือกระดบัก าลงัการผลิต 

 กิจการที่ท าการผลิตสินค้าจะมีปริมาณการผลิตที่แตกต่างกันไปในแต่ละงวด ซึ่งเป็น
เพราะปัจจัยอื่นๆ เช่น ความต้องการของตลาด เป็นไปตามฤดูกาล  ข้อจ ากัดทางด้านทรัพยากร
ที่กิจการใช้ เช่น จ านวนคนงาน ก าลังการผลิตของเครื่องจักร  นโยบายในการเก็บสินค้า
คงเหลือ  เป็นต้น การเลือกระดับก าลังการผลิตที่เหมาะสม จะช่วยให้ค านวณอัตราค่าใช้จ่าย
การผลิตจัดสรรมีความถูกต้องและใกล้เคียงความจริง 
 การค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร เกิดขึ้นจากการน าเอาค่าใช้จ่ายการผลิต
โดยประมาณ หารด้วยเกณฑ์ที่ใช้ในการค านวณ ซึ่งค่าใช้จ่ายการผลิตโดยประมาณปัจจัยที่มี
ความส าคัญปัจจัยหนึ่งต่อการค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร ดังนั้น การค านวณหาว่า

อัตราค่าใช้จา่ยการผลิตจัดสรร  =   ค่าใช้จา่ยการผลิตโดยประมาณ 

            จ านวนชั่วโมงเครื่องจักร 
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ค่าใช้จ่ายการผลิตโดยประมาณมีจ านวนเท่ากับเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับระดับก าลังการผลิตที่กิจการ
น ามาใช้ เพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายการผลิต ซึ่งระดับก าลังการผลิตได้อธิบายไว้แล้วในหัวข้อ 
การประมาณระดับการผลิต     

ขัน้ท่ี  3  การก าหนดอตัราค่าใช้จ่ายการผลิตจดัสรร 

 การก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร ค านวณได้จากค่าใช้จ่ายการผลิต
โดยประมาณ หารด้วยเกณฑ์ที่ใช้ในการค านวณ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่ากิจการจะใช้เกณฑ์ใด และระดับ
ก าลังการผลิตระดับใด ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ที่กิจการจะน ามาใช้ในการค านวณ ซึ่งสามารถ
ค านวณได้ดังนี้  
 

 

 

 

กรณีที่กิจการต้องการน าข้อมูลค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร หรือค่าใช้จ่ายการผลิตที่
ประมาณการไปเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายการผลิตจริงที่เกิดขึ้น เพื่อท าการวิเคราะห์ผลต่าง
ค่าใช้จ่ายการผลิตในภายหลังเพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและการควบคุม 
กิจการควรก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร เป็น  2  อัตรา โดยแบ่งไปตามพฤติกรรมของ
ค่าใช้จ่ายการผลิต  นั่นคือ อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ และอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร   
 

การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัค่าใช้จ่ายการผลิต 

 เมื่อกิจการก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรได้แล้ว  กิจการจะใช้อัตรานี้
ค านวณหาค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร  (Applied Manufacturing  Overhead) ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ในงวดบัญชีนั้น โดยค านึงถึงเกณฑ์ที่ใช้ในผลิตที่เกิดขึ้นจริง หรือ ปริมาณกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง
ในแต่ละงวด ซึ่งสามารถค านวณได้จากสูตรต่อไปนี้ 
 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการผลิตจัดสรรที่ค านวณได้ จะน าเข้าเป็นต้นทุนการผลิตในแต่ละงวด  
ดังนั้น จะมีการเปิด “บัญชีค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร” หรือค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรคือบัญชี
ค่าใช้จ่ายการผลิตโดยประมาณที่คิดภายใต้เกณฑ์และระดับการผลิตที่เหมาะสมนั่นเอง แยก
ต่างหากจาก “บัญชีคุมยอดค่าใช้จ่ายการผลิต” ซึ่งบัญชีคุมยอดค่าใช้จ่ายการผลิต คือ บัญชี
ค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างงวด นั่นเอง เมื่อกิจการเปิดบัญชีแยกกันจะง่ายต่อการ

ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร  =   ปริมาณกิจกรรมที ่     X  อัตราคา่ใช้จ่ายการผลิตจัดสรร 
เข้าเป็นต้นทนุการผลิต               เกิดขึน้จริงในงวดนั้น 

 

อัตราค่าใช้จา่ยการผลิตจัดสรร  =   ค่าใช้จา่ยการผลิตโดยประมาณ 

             เกณฑ์ที่ใช้ในการค านวณ 
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คิดค่าใช้จ่ายการผลิตเข้าเป็นต้นทุนการผลิตได้ทันที โดยไม่ต้องรอรวบรวมค่าใช้จ่ายการผลิตที่
เกิดขึ้นจริง  
 กรณีที่กิจการค านวณค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรของทั้งโรงงานตามชั่วโมงแรงงานหรือ
ตามชั่วโมงเครื่องจักรที่ได้ใช้ไปในการผลิตสินค้าชนิดนั้นๆ  หรืออาจค านวณค่าใช้จ่ายการผลิต
จัดสรรแยกตามแผนก ตามชั่วโมงแรงงานหรือชั่วโมงเครื่องจักรที่เป็นของแต่ละแผนก
เช่นเดียวกัน  แต่ไม่ว่าจะใช้เกณฑ์ใดในการค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร กิจการจะ
เปิดบัญชีคุมยอดค่าใช้จ่ายการผลิต (Manufacturing Overhead  Control)  เพื่อเก็บรวบรวม
และสะสมค่าใช้จ่ายการผลิตจริงที่เกิดขึ้นแยกแต่ละประเภท แล้วค่อยน าไปเปรียบเทียบกับ
ค่าใช้จ่ายการผลิตที่ได้จัดสรรไว้ในต้นทุนการผลิต  ดังนั้น การบันทึกบัญชีรายการที่เกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายการผลิต จะบันทึกบัญชีได้ดังนี้  

1. การบนัทึกบญัชีค่าใช้จ่ายการผลิตจดัสรรเข้าเป็นต้นทุนการผลิต 

 

 

 

 

2. การบนัทึกบญัชีค่าใช้จ่ายการผลิตจริงท่ีเกิดขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การปิดบญัชีค่าใช้จ่ายการผลิตจดัสรรและค่าใช้จ่ายการผลิตของโรงงานใน
ตอนส้ินงวด เพื่อหาผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรที่สูงหรือต่ าไป 

 

 

 

 

 

 

     เดบิต งานระหว่างท า     XXX 

                       เครดิต  ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร   XXX 

 

       เดบิต  คุมยอดค่าใช้จ่ายการผลิต     XXX 

     เครดิต  คุมยอดค่าแรง      XXX 

      คุมยอดวัตถุดิบ      XXX 

      ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า    XXX 

      ค่าน้ าค่าไฟค้างจ่าย      XXX 

      ค่าเสื่อมราคาสะสม – เครื่องจักร    XXX 

      เงินสด       XXX 

 

         เดบิต  ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร     XXX 

         ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรสูงหรือต่ าไป  XXX 

        เครดิต  คุมยอดค่าใช้จ่ายการผลิต     XXX 
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เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิต สามารถอธิบายได้ดังแสดงใน
ตัวอย่างที่ 5.3  
 

ตวัอย่างท่ี  5.3  
บริษัท ล้อมดาว จ ากัด มีข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิตของบริษัท สมมติว่าในเดือน

มกราคม  25X1  แผนกผลิตมีจ านวนชั่วโมงแรงงานทางตรง เท่ากับ  8,000  ชั่วโมง และมี
ค่าใช้จ่ายการผลิตโดยประมาณ และค่าใช้จ่ายการผลิตจริงจากแหล่งต่างๆ  ดังนี้ 

ค่าใช้จ่ายการผลิตโดยประมาณ ประจ าปี 

ก าลังการผลิตปกติ          100,000 ชั่วโมงแรงงานทางตรง 
ค่าใช้จ่ายการผลิตโดยประมาณ        600,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายการผลิตจริงที่เกิดขึ้นในเดือนมกราคม 25X1 

  ค่าแรงงานทางออ้ม   8,000  บาท 

  ค่าแรงงานแก้ไขงาน   5,000  บาท     จากบัญชีคุมยอดค่าแรง 
  เงินเดือนหัวหนา้ควบคมุงาน         15,500  บาท  

  วัตถุดิบทางอ้อม             7,500  บาท  จากบัญชีคุมยอดวัตถุดิบ 

  ค่าเบี้ยประกันภัย (จา่ยล่วงหนา้)  3,500  บาท 

  ค่าภาษีทรัพย์สิน  (ค้างจา่ย)  2,700  บาท    จากการปรับปรุงรายการ 
  ค่าเสื่อมราคาเครือ่งจักร   2,000  บาท 

  ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา (คา้งจ่าย)  2,300  บาท 

  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่  2,800  บาท 

  ค่าน้ า – ค่าไฟ    5,000  บาท   จ่ายเป็นเงินสด 

  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด   2,800  บาท 

  รวม            57,100  บาท 

 

การค านวณและบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิต สามารถค านวณและบันทึกได้
ดังนี้  

1) ค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร  
อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร  =            600,000 บาท 

         100,000 ชั่วโมงแรงงานทางตรง 
      = 6 บาทต่อชั่วโมงแรงงานทางตรง 
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2) ค านวณและบันทึกค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรเข้าเป็นต้นทุนการผลิต 

ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร =  จ านวนชั่วโมงแรงานทางตรง  × อัตราใชค่้าจ่ายการผลิตจัดสรร 
                 ที่เกิดขึ้นจริง 
    = 8,000 ชั่วโมง × 6 บาท   
    = 48,000 บาท 

 

    การบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรเข้าเป็นต้นทุนการผลิต 

    เดบิต งานระหว่างท า      48,000 
    เครดิต  ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร      48,000 
 

3) บันทึกค่าใช้จ่ายการผลิตจริงที่เกิดขึ้น 

     เดบิต  คุมยอดค่าใช้จ่ายการผลิต    57,100 
     เครดิต คมุยอดค่าแรง       28,500 

     คุมยอดวัตถุดิบ        7,500   
     ค่าเบี้ยประกันภยัจ่ายล่วงหน้า        3,500   
     ค่าภาษีทรพัย์สนิค้างจ่าย       2,700 
     ค่าเสื่อมราคาสะสม – เครื่องจักร      2,000 
     ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาค้างจ่าย                         2,300                    
                                เงนิสด                 10,600 
 

4) ปิดบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรและค่าใช้จ่ายการผลิตจริง ในวันสิ้นงวด 

     เดบิต ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร    48,000 
 ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรสูงหรือต่ าไป    9,100 

   เครดิต  คุมยอดค่าใช้จ่ายการผลิต    57,100 
  

เมื่อบันทึกรายการต่างๆ ในสมุดรายวันทั่วไปแล้ว และผ่านรายการทุกรายการไปยัง
บัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง  จะพบว่ามีผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรที่ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายการ
ผลิตจริง ซึ่งเป็นผลต่างที่ไม่น่าพอใจจ านวน  9,100  บาท เนื่องจากที่กิจการจ่ายค่าใช้จ่ายการ
ผลิตจริง 57,100 บาท ซึ่งสูงกว่าค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไว้ 48,000 บาท มีผลต่างเท่ากับ 
9,100 บาท โดยปกติกิจการต้องไปวิเคราะห์ต่อว่า ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นนั้น เป็น
เพราะเหตุใด อาจเป็นเพราะจ านวนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมากกว่าที่ประมาณการไว้ หรือ
จ านวนชั่วโมงแรงงานทางตรงมากไป รวมไปถึงราคาของวัตถุดิบที่ใช้และอัตราค่าแรงงานที่จ่าย
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สูงกว่าที่ประมาณการไว้ เป็นต้น ซึ่งการวิเคราะห์ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิต จะกล่าวถึงใน
เนื้อหาวิชา การบัญชีต้นทุน 2 ซึ่งจะกล่าวถึงต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่าง 

 

การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิต 

 เมื่อกิจการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรและค่าใช้จ่ายการผลิตจริงแล้วมีผลต่าง
เกิดขึ้น อาจเป็นผลต่างที่น่าพอใจ หรือไม่น่าพอใจ เพราะในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยากที่ค่าใช้จ่าย
การผลิตจัดสรรจะมีจ านวนเท่ากับบัญชีคุมยอดค่าใช้จ่ายการผลิตจริง  ทั้งนี้เพราะรายการทั้ง  2 
รายการนี้เกิดจากที่มาที่แตกต่างกัน  ดังนั้น จึงเกิดผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตเกิดขึ้น จาก
ตัวอย่างที่ 5.3 กิจการมีผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรต่ ากว่าที่เกิดขึ้นจริง จ านวน  9,100  
บาท  ขึ้นหลังจากโอนปิดบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรไปบัญชีคุมยอดค่าใช้จ่ายการผลิต  ใน
ตอนสิ้นงวดบัญชี ดังอธิบายไว้แล้วข้างต้น 

 ส าหรับวิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตในตอนสิ้นงวดบัญชี มี
หลายวิธี ขึ้นอยู่กับจ านวนและลักษณะของผลต่างที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถแสดงการบันทึกบัญชีได้
ดังนี้ 

1. ถ้าผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตเป็นจ านวนเล็กน้อย  กิจการก็จะโอนปิดบัญชีคุมยอด
ค่าใช้จ่ายการผลิตไปบัญชีต้นทุนขาย  เช่น  ตามตัวอย่างของบริษัท  ล้อมดาว จ ากัด  จะ
ลงบัญชีปิดผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรสูงหรือต่ าไป ในสมุดรายวันทั่วไป ดังนี้ 
     เดบิต ต้นทุนขาย            9,100 
    เครดิต ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรสูงหรือต่ าไป      9,100 
 ในทางตรงข้ามถ้าเป็นผลต่างที่น่าพอใจ  หรือผลต่างที่ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรสูงไป  
(Overapplied  Variance)  ก็จะเดบิต ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรสูงหรือต่ าไป และเครดิต
บัญชีต้นทุนขาย  ด้วยจ านวนผลต่างที่เกิดขึ้น  

2. ถ้าหากผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรมีเป็นจ านวนมากและเกิดจากเหตุการณ์
ผิดปกติ  เช่น  กิจการต้องจ่ายค่าซ่อมแซมอาคารบางส่วนสูงกว่าปกติ เนื่องจากเกิดความเสีย
หารเนื่องจากอัคคีภัย  รายการนี้ควรถือเป็นขาดทุน ซึ่งกิจการต้องน าไปแสดงไว้ในงบก าไร
ขาดทุน  การลงรายการ กรณีที่ต้องการแสดงเป็นขาดทุนในการด าเนินงานจะแสดงดังนี้ 
     เดบิต ก าไรขาดทุน            9,100 
    เครดิต ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรสูงหรือต่ าไป  9,100 

3. ถ้าหากผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรมีเป็นจ านวนมาก และเกิดจากการประมาณ
การค่าใช้จ่ายการผลิตที่ไมถู่กต้องหรือคลาดเคลื่อน  หรือมีการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบต้นทุน
การผลิตอย่างมาก ซึ่งส่งผลอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรเดิมซึ่งได้ก าหนดไว้ล่วงหน้า  จะต้อง
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โอนผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรสูงหรือต่ าไปนี้ไปปรับกับบัญชีงานระหว่างท า  สินค้า
ส าเร็จรูปและต้นทุนขาย ตามสัดส่วนที่รวมอยู่ในรายการต่างๆ ตามล าดับ 

 วิธีสุดท้ายเป็นวิธีที่เหมาะสมมากที่สุด เนื่องจาก เมื่อกิจการมีการจัดสรรค่าใช้จ่ายการ
ผลิตเข้างานระหว่างท า ตามปริมาณกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงส าหรับงวดบัญชีนั้นๆ แล้ว  ส่วนใดที่
ผลิตเสร็จจะโอนออกจากบัญชีงานระหว่างท าไปยังบัญชีสินค้าส าเร็จรูป  และส่วนใดที่ขายได้ก็
จะโอนจากบัญชีสินค้าส าเร็จรูปไปบัญชีต้นทุนขาย  หากกิจการก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิต
ต่ าไปตั้งแต่แรกที่มีการคิดต้นทุนเข้างานระหว่างท า  ก็จะท าให้รายการค่าใช้จ่ายการผลิตที่
จัดสรรไว้ในสินค้าส าเร็จรูปและต้นทุนขายมีต้นทุนที่ต่ ากว่าความเป็นจริง การปรับปรุงยอด
ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตที่ถูกต้องที่สุด ก็ควรน าเอาผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตที่จัดสรรต่ าไปนั้น
ไปบวกเพิ่มเข้ากับบัญชีงานระหว่างท า  สินค้าส าเร็จรูป และต้นทุนขาย  ซึ่งการปรับปรุงใน
ลักษณะนี้ จะใช้ยอดคงเหลือของบัญชีต่างๆ  ในตอนสิ้นงวด เป็นเกณฑ์ในการจัดสรรผลต่าง
ค่าใช้จ่ายการผลิต หรือใช้ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตที่ได้รวมไว้ในบัญชีงานระหว่างท า  สินค้า
ส าเร็จรูปและต้นทุนขายเป็นตัวจัดสรรผลต่างก็ได้  
 เพื่อให้เข้าใจในการปรับผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตเข้าบัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังแสดง
ตัวอย่างในตัวอย่างที่ 5.4  
 

ตวัอย่างท่ี  5.4   
 บริษัท สยามอุตสาหกรรม  จ ากัด  มียอดคงเหลือบัญชีต่างๆ ในงบทดลองก่อนการปิด
บัญชี ดังนี้ 
 คุมยอดค่าใช้จ่ายการผลิต   428,000  บาท 

 ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร    400,000  บาท 

 ต้นทุนขาย     600,000  บาท 

 สินค้าส าเร็จรูป     250,000  บาท 

 งานระหว่างท า     150,000  บาท 

 รายละเอียดของส่วนประกอบต้นทนุการผลิตที่อยู่ในบัญชีต้นทุนขายและของคงเหลือใน
วันสิ้นงวดมีดังนี้ 
 

 ต้นทุนรวม 

(บาท) 
ต้นทุนขั้นตน้ 

(บาท) 
ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร 

(บาท) 

ต้นทุนขาย 600,000 400,000 300,000 

สินค้าส าเร็จรูป 250,000 60,000 60,000 

งานระหว่างท า 150,000 50,000 40,000 

รวม 1,000,000 510,000 400,000 
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 จากข้อมูลข้างต้น บริษัทมีผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรต่ าไป 28 ,000 บาท 
(428,000 – 400,000)   ดังนั้น ถ้าต้องการจัดสรรผลต่างเข้าตามบัญชีต้นทุนขาย  สินค้า
ส าเร็จรูป และงานระหว่างท า  จะใช้วิธีการปรับปรุงรายการวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 

1) การจัดสรรผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตโดยใช้ยอดคงเหลือของบัญชีต่างๆ ในวันสิ้นงวด 

 

บญัชี ยอดคงเหลือในบญัชี ผลต่างท่ี 

จดัสรร 

(บาท) 

ยอดคงเหลือ 

ในบญัชีท่ีปรบัปรงุแล้ว 

(บาท) บาท (%) 

ต้นทุนขาย 600,000 60 16,800 616,800 

สินค้าส าเร็จรูป 250,000 25 7,000 257,000 

งานระหว่างท า 150,000  15 4,200 154,200 

รวม 1,000,000 100 28,000 1,028,000 

  

 การบันทึกรายการเพื่อโอนปิดบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรไปบัญชีคุมยอดค่าใช้จ่าย
การผลิต โดยจัดสรรผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิต ไปเพิ่มเข้าบัญชีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 เดบิต ต้นทุนขาย            16,800 
  สินค้าส าเร็จรูป           7000 
  งานระหว่างท า           4200 
  ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร      400,000 
  เครดิต  คุมยอดค่าใช้จ่ายการผลิต           428,000 
 

2) จัดสรรผลต่างคา่ใช้จ่ายการผลิต โดยใช้สดัส่วนของคา่ใช้จ่ายการผลิตที่รวมอยู่ใน 

บัญชีต้นทุนขาย สินค้าส าเร็จรูป และก าไรขาดทุน 

 

บญัชี ค่าใช้จ่ายการผลิต 

ท่ีจดัสรรในบญัชีต่างๆ 

ผลต่างท่ี 

จดัสรร 

(บาท) 

ยอดคงเหลือในบญัชี 

ท่ีปรบัปรงุแล้ว 

(บาท) บาท (%) 

ต้นทุนขาย 300,000 75 21,000 321,000 

สินค้าส าเร็จรูป 60,000 15 4,200 64,200 

งานระหว่างท า 40,000  10 2,800 42,800 

รวม 400,000 100 28,000 428,000 
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 การบันทึกรายการปิดบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิตต่างๆ  พร้อมทั้งจัดสรรผลต่างค่าใช้จ่าย
การผลิตจัดสรรต่ ากว่าค่าใช้จ่ายการผลิตจริงที่เกิดขึ้น แสดงรายการได้ดังนี้ 
 เดบิต ต้นทุนขาย       21,000 
  สินค้าส าเร็จรูป          4,200 
  งานระหว่างท า               2,800 
  ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร           400,000 
  เครดิต คุมยอดค่าใช้จ่ายการผลิต   428,000 
  

 การจัดสรรผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรสูงหรือต่ าไป โดยใช้สัดส่วนค่าใช้จ่ายการ
ผลิตน่าจะเป็นวิธีที่ถูกต้องมากกว่าการใช้สัดส่วนของต้นทุนรวมจากบัญชีต่างๆ  เพราะค านวณ
จากค่าใช้จ่ายการผลิตที่จัดสรรเข้าบัญชีต่างๆ เหล่านั้น  การจัดสรรผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตวิธี
แรกจะให้ผลดีก็ต่อเมื่อ พบว่ากิจการมีการผลิตสินค้าโดยใช้สัดส่วนของต้นทุนวัตถุดิบ  ค่าแรง
และค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ไม่ว่าจะผลิตเมื่อใดในงานชิ้นใด  ในกรณีที่มีผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิต
ระหว่างการจัดสรรทั้ง  2  วิธีเพียงเล็กน้อยแล้ว ก็ควรจะใช้วิธีการจัดสรรวิธีแรก คือ ใช้ต้นทุน
รวม  เพราะไม่ต้องเสียเวลาในการบันทึกและรวบรวมค่าใช้จ่ายการผลิตที่จัดสรรเข้างานแต่ละ
งานอย่างละเอียดตามวิธีหลัง 
 แต่ถ้าในกรณีที่กิจการพบว่าผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตในตอนสิ้นงวดบัญชีเป็นผลต่างที่
น่าพอใจ  เพราะมีการจัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิตสูงกว่าค่าใช้จ่ายการผลิตจริง การบันทึกบัญชีใช้
หลักการเดียวกันกับการพิจารณาผลต่างที่ไม่น่าพอใจดังได้กล่าวมาแล้ว  เพียงแต่การบันทึก
บัญชีจะอยู่ด้านตรงกันข้าม  คือ  เดบิตบัญชีคุมยอดค่าใช้จ่ายการผลิต และเครดิตบัญชีต้นทุน
ขาย  หรือ บัญชีก าไรขาดทุน  ในทางปฏิบัติโดยทั่วไปกิจการนิยมปิดผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิต
เข้าบัญชีต้นทุนขายมากกว่าวิธีอื่น เพราะเป็นวิธีที่จัดท าได้สะดวกรวดเร็ว และไม่ต้องเสียเวลา
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเช่นเดียวกับวิธีอื่นๆ 
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บทสรปุ  

 การค านวณค่าใช้จ่ายการผลิตซึ่งถือเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบส าคัญของ
ต้นทุนสินค้า นอกเหนือจากวัตถุดิบทางตรงและค่าแรงงานทางตรง เพื่อให้ได้ข้อมูลต้นทุนการ
ผลิตให้ทันกับความต้องการของฝ่ายบริหาร เพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจต่างๆ เช่น น า
ข้อมูลเป็นฐานในการก าหนดราคาสินค้า ดังนั้น การประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตไว้ล่วงหน้า ถ้า
ค านวณต้นทุนได้ถูกต้องหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริง ท าให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แต่การค านวณ
ค่าใช้จ่ายการผลิตจะถูกต้องได้นั้น จ าเป็นต้องค านึงถึงระดับก าลังผลิตที่น ามาใช้ในการค านวณ
รวมถึงเกณฑ์ที่ใช้ว่าควรใช้เกณฑ์ใด จึงจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับค่าใช้จ่ายการผลิตมาก
ที่สุด  
 ดังนั้น การที่กิจการจะก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร  ณ  ระดับก าลังผลิตใดจึง
เป็นข้อมูลที่กิจการควรให้ความสนใจ  และเมื่อสามารถหาอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรได้แล้ว  
ก็จะใช้อัตรานี้ค านวณหาต้นทุนการผลิตของสินค้าแต่ละชนิดในแต่ละงวดบัญชี โดยบันทึกไว้ใน
บัญชี  “ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร”  ส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริงก็ยังคงเก็บรวบรวมและ
บันทึกไว้ในบัญชี  “คุมยอดค่าใช้จ่ายการผลิต  ซึ่งในทางปฏิบัติ ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรและ
ค่าใช้จ่ายการผลิตจริงจะมีผลต่างเกิดขึ้น ซึ่งเป็นไปได้ยากมากที่ยอดคงเหลือ  ณ  ตอนสิ้นงวด
ของทั้งสองบัญชีจะเท่ากัน  เพราะบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรมาจากการประมาณต้นทุน  
ส่วนอีกบัญชีหนึ่งคือ คุมยอดค่าใช้จ่ายการผลิต แสดงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง  ด้วยเหตุนี้  จึงมี
ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรสูงหรือต่ าไป เกิดขึ้นหลังจากการโอนปิดบัญชีค่าใช้จ่ายการผลติ
จัดสรรไปบัญชีคุมยอดค่าใช้จ่ายการผลิต ส าหรับการปิดผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรสูงหรือ
ต่ าไป อาจปรับปรุงได้หลายวิธี  เช่น  โอนปิดไปบัญชีต้นทุนขาย  หรือบัญชีก าไรขาดทุนหรือ 
ปรับผลต่างให้กับบัญชีต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง เช่น สินค้าคงเหลือ ต้นทุนขาย และงานระหว่างท า 
เป็นต้น     
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แบบฝึกหดัท้ายบท 

ข้อ 1. บริษัท ขนมอรอ่ย จ ากัด ประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตส าหรับปี 2561 ไว้ 300,000 บาท 
และประมาณว่าจะผลิตสินค้าได้ 50,000 หน่วย โดยมีต้นทุนวัตถุดิบทางตรงจ านวน 240,000 
บาท ในการผลิตขนม บริษัทมกีารใช้แรงงานคน จ านวน 75,000 ชั่วโมง ต้นทุนคา่แรงงาน
ทางตรง ประมาณ 850,000 บาท และเครื่องจักรมีการใช้งานจ านวน 15,000 ชั่วโมงเครื่องจกัร  
ให้ท า  

1. ค านวณอัตราคา่ใช้จ่ายการผลิตจัดสรร ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
1.1. ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง  
1.2. จ านวนหน่วยที่ผลิต 

1.3. ชั่วโมงเครื่องจกัร 
1.4. ชั่วโมงแรงงานทางตรง 

2. ให้ท าการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรเข้าสู่กระบวนการผลิตในเดอืนกรกฎาคม 
ถ้าหากบริษัทมีจ านวนชั่วโมงแรงงานทางตรง เท่ากับ 7,500 ชั่วโมง   
 

ข้อ 2. บริษัท อาหารกระป๋อง  จ ากัด มกีารจัดท างบประมาณค่าใช้จา่ยการผลิตส าหรับปี 25X2 
ไว้ 1,200,000 บาท และประมาณว่าจะผลิตสินค้าได้ 120,000 กระป๋อง โดยมีต้นทุนวัตถุดบิ
ทางตรงจ านวน 550,000 บาท ในการผลิตอาหารกระป๋อง บริษัทมีการใช้แรงงานคน จ านวน 
100,000 ชั่วโมง ต้นทุนค่าแรงงานทางตรง ประมาณ 240,000 บาท และเครื่องจักรมีการใช้งาน
จ านวน 60,000 ชั่วโมงเครื่องจักร  
 

ให้ท า  
1. ค านวณอัตราคา่ใช้จ่ายการผลิตจัดสรร ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

1.1. ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง  
1.2. จ านวนหน่วยที่ผลิต 

1.3. ชั่วโมงเครื่องจกัร 
1.4. ชั่วโมงแรงงานทางตรง 

2. ให้ท าการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรเข้าสู่กระบวนการผลิตในเดือนมกราคม 
ปี 25X2 ถ้าหากบริษัทมีจ านวนชั่วโมงเครื่องจักร เท่ากับ 5,000 ชั่วโมงเครื่องจักร   
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ข้อ  3. บริษัท  ปาฏิหาริย์ จ ากัด  ประสบปัญหาในการค านวณต้นทุนการผลิตสินค้า  ผู้สอบ
บัญชีของกิจการจึงแนะน าให้ใช้อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรซึ่งคณะกรรมการบริหารของ
บริษัทตกลงว่าจะก าหนดให้มีการใช้ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร  ในปี  25X5  อย่างไรก็ตาม  
สมุห์บัญชีของบริษัทก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร  ณ  ระดับ
การผลิตใด  จึงมาขอค าแนะน าจากท่านโดยให้ข้อมูลการผลิต  ณ  ระดับก าลังการผลิตต่างๆ  
ดังต่อไปนี้ 
 ก าลังผลิตพอปฏิบัติได ้ (Practical  Capacity)  32,000 ชั่วโมงแรงงาน 

 ก าลังผลิตปกติ  (Normal  Capacity)   28,000  ชั่วโมงแรงงาน 

 ก าลังผลิตที่คาดว่าจะท าในงวดหน้า   25,000 ชั่วโมงแรงงาน 

 (Expected Actual Capacity) 

 อัตราค่าใช้จา่ยการผลิตผันแปรเท่ากับ  5  บาทต่อชั่วโมงแรงงาน 

 ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่  ณ  ระดับ10,000 - 30,000 ชั่วโมงเท่ากับ 112,000 บาท 

 ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่  ณ  ระดับ 30,001 - 60,000 ชั่วโมงเท่ากับ 160,000 บาท 

 

 ในปี  25X5  สมุห์บัญชีได้รวบรวมค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริงซึ่งเท่ากับ  248,400  
บาท  ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่  120,400  บาท  ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร  
128,000  บาท  ชั่วโมงแรงงานเท่ากับ  26,000  ชั่วโมง 

 

ให้ท า  

1.  ค านวณอัตราคา่ใช้จ่ายการผลิตจัดสรรต่อชั่วโมง  ณ  ระดับก าลังผลิตทั้ง  3  ระดับ 

 2. ท่านจะเลือกก าหนดอัตราค่าใช้จา่ยการผลิตจัดสรร ณ ระดับก าลังผลิตใด ให้เหตุผล
ประกอบ 

 3.  ค านวณผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตในปี  25X5  โดยใช้อัตราคา่ใช้จ่ายการผลิตจัดสรร
ที่ท่านเลือกในข้อ  2  เพยีงอัตราเดียว 
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ข้อ  4. บริษัท ฟ้าคราม  จ ากัด  ใช้อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรเข้าเป็นต้นทุนการผลิตสินค้า
มาตั้งแต่  25X1  เดิมกิจการประมาณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร ณ ระดับที่คาดว่าจะผลิต
ได้ในงวดหน้า  (Expected  Actual  capacity)  และค านวณจากชั่วโมงแรงงานทางตรงเป็น
เกณฑ์การก าหนดตัวเลขนี้ จัดท าในราวเดือนพฤศจิกายนของแต่ละปี 

 ต่อมาเมื่อเดือนตุลาคม  25X3  บริษัทได้ว่าจ้าง  น.ส.ดารุณี  สมุห์บัญชีคนใหม่เข้ามา
ท างาน  แนะน าว่าควรจะก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรจากระดับก าลังผลิตปกติ  
(Normal  Capacity) 

 นางรจนา  ผู้จัดการบริษัทไม่ทราบว่าจะเลือกระดับการผลิตใดจึงจะดีที่สุด  จึงมาขอ
ค าแนะน าจากท่าน  โดยให้ข้อมูลงบประมาณส าหรับปี  25X4  ดังต่อไปนี้ 
  ค่าใช้จ่ายคงที ่     60,000 บาท 

  ค่าใช้จ่ายผันแปร    90,000 บาท 

  รวม    150,000 บาท 

ระดับก าลังผลิตปกต ิ     15,000 ชั่วโมงแรงงานทางตรง 
ระดับที่คาดว่าจะผลิตในปี  25X4    20,000 ชั่วโมงแรงงานทางตรง 

 

 สมมติว่าในปี 25X4 ระดับผลิตจริงเท่ากับ 18,000 ชั่วโมงแรงงานทางตรง และ
ค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึน้จริงประกอบด้วย 

  ค่าใช้จ่ายคงที ่       65,000 บาท 

  ค่าใช้จ่ายผันแปร  103,100 บาท 

  รวม    168,100 บาท 

 

ให้ท า  

1. โดยค านวณอัตราคา่ใช้จ่ายการผลิตจัดสรรต่อชั่วโมง ถ้ากิจการมกีารค านวณจาก 
ระดับการผลิตทั้งสองระดับ (ระดับที่คาดว่าจะผลิต และระดับก าลังการผลิตปกติ) 
 2.  ท่านเห็นว่าควรจะเลือกอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรจากระดับก าลังผลิตใด  ให้
เหตุผลสนับสนุนประกอบการตดัสินใจ 
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ข้อ 5.บริษัทที่ปรึกษาด้านการต้นทุนของบริษทั กรุงเทพมหาชน  จ ากัด  ได้ก าหนดค่าใช้จา่ย
การผลิตให้แก่บริษัทดงัต่อไปนี ้

อัตราค่าใช้จา่ยการผลิตผันแปรช่ัวโมงละ          10 บาท 

 ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ต่ ากว่า  8,000  ชั่วโมง  100,000 บาท 

 ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ตั้งแต่  8,001 - 13,000  ชั่วโมง 150,000 บาท 

 ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่สูงกวา่ 13,000 ชั่วโมงขึ้นไป 210,000 บาท 

  

กิจการแห่งนี้ผลิตสินค้าเพียงชนิดเดียวโดยใช้เวลา  2  ชั่วโมงในการผลิตสินค้า  1  
หน่วย  วิศวกรประจ าโรงงานประมาณว่าระดับผลิตอุดมคติเท่ากับ  15,000  ชั่วโมง  ส่วนระดับ
ผลิตสูงสุดที่พอปฏิบัติได้เท่ากับ  12,000  ชั่วโมง  อย่างไรก็ตาม  ฝ่ายขายของบริษัทได้
ประมาณว่ายอดขายและผลิตโดยถัวเฉลี่ย  5  ปี  ไม่ควรเกิน  5,000  หน่วย  แต่ส าหรับปี  
25X6  นี้  ภาวะเศรษฐกิจตกต่ ามาก  คิดว่ายอดขายจะได้ไม่เกิน  3,500  หน่วย 

 ปรากฏว่าในปี  25X6  ฝ่ายขายของบริษัทสามารถท ายอดขายได้ถึง  5,500  หน่วย  
และโรงงานได้ผลิตเท่ากับจ านวนที่ขายพอดีโดยไม่มีของคงเหลือ  ค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้น
จริงประกอบด้วยค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่  148,500  บาท  ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร  112,750  
บาท 

 

ให้ท า 1.  แสดงการค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร  ณ  ระดับก าลังผลิตต่างๆ  
 2. ให้เลือกว่าจะใช้อัตราค่าใช้จ่ายการผลิต  ณ  ระดับใดตามที่ค านวณไว้ในข้อ 1 เพียง
อัตราเดียว แล้วใช้อัตราดังกล่าวค านวณต้นทุนการผลิตในปี  25X6  
 

ข้อ 6. ฝ่ายบริหารของบริษัท เพลิน จ ากดั  ขอให้สมุห์บัญชีค านวณอัตราค่าใช้จา่ยการผลิต  
ณ  ระดับก าลังผลิตต่างๆ  ดังตอ่ไปนี้ 
 ก.  ระดับการผลิตปกต ิ

 ข.  ระดับที่คาดว่าจะผลิตจริง 

 ค.  ระดับการผลิตที่พอปฏิบัติได ้

 ง.  ระดับการผลิตตามทฤษฎ ี

 สมุห์บัญชีได้รวบรวมข้อมูล  ณ  ระดับก าลงัผลิตต่างๆ  ดงันี้ 
 คาดว่าจะ

ผลิตได้ 

ผลิตปกติ พอปฏิบติัได้ ทฤษฎี 

ระดับก าลังผลิต 80% 85% 90% 100% 

ชั่วโมงแรงงาน 40,000 42,500 45,000 50,000 

หน่วยสินค้าที่ผลิต 20,000 21,250 22,500 25,000 
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            อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรเท่ากบั 4 บาทต่อชั่วโมง ส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่  
ณ  ระดับ  30,000 - 50,000  ชั่วโมงเท่ากับ 170,000  บาท 

 

ให้ท า  

1.  ค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร  ณ  ระดับก าลังผลิตต่างๆ 

 2.  สมมติว่าต้นทุนขั้นต้นในการผลิตสินค้าเท่ากับ  20  บาทต่อหน่วย  จงค านวณ
ต้นทุนต่อหน่วยของสินค้า  ณ  ระดับก าลังผลิตต่างๆ 

 3.  ในปี 25X1 กิจการผลิตสินค้าได้ 21,000 หน่วย จงค านวณค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร 
ณ  ระดับต่างๆ 

 4.  ถ้าในระหว่างปี  25X1 ขายสินค้าได้ 20,000  หน่วย  จงค านวณผลกระทบของการ
ใช้อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร  ณ  ระดับต่างๆ  ที่มีต่อการตีราคาสินค้าคงเหลือปลายงวด 

 

ข้อ  7. งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตของบริษัท  ธนสาร  จ ากดั  และรายละเอียดคา่ใช้จ่าย
การผลิตจริง  ประจ าเดือนมิถุนายน  25X3  ปรากฏดังต่อไปนี ้

รายการ งบประมาณ 

ค่าใช้จ่ายการผลิต 

ท่ีระดบั 100% 

งบประมาณ 

ค่าใช้จ่ายการผลิต 

ท่ีระดบั  75% 

ค่าใช้จ่าย 

การผลิตจริง 

เงินเดือนผู้ควบคุมงาน 41,500 41,500 42,500 

ค่าเสื่อมราคา 37,500 37,500 37,500 

ภาษีโรงงาน 30,000 30,500 28,000 

ค่าเช่า 30,000 30,000 30,000 

ค่าแรงซ่อมแซม 20,000 15,000 15,000 

ค่าเบี้ยประกันภัย  5,000  5,000  5,000 

ค่าแรงงานแม่บ้าน 10,000  7,500  8,000 

วัสดุโรงงาน 12,000  9,000  9,500 

ค่าแรงทางอ้อม 40,000 30,000 35,000 

ค่าก าลงัไฟ 10,000  7,500   8,200 
รวม 236,000 213,000 218,700 

ก าลังการผลิตต่อเดือน 1,000 ชม. 750 ชม. 800 ชม. 
 

ให้ท า จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งต้น  จงค านวณหา 

 1.  ให้จ าแนกค่าใช้จา่ยการผลิตเป็นต้นทุนคงทีแ่ละต้นทุนผันแปรแล้วค านวณอัตรา 
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ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรรวม  อัตราค่าใชจ้่ายการผลิตคงที่  และอัตราค่าใช้จา่ยการผลิตผันแปร 

 2.  งบประมาณยืดหยุ่น (Flexible  Budget)  ณ  ระดับต่างๆ 

 3.  งบประมาณยืดหยุ่น ประจ าเดอืนมิถนุายน  25X3 
 4.  สมดุรายวันขั้นต้น  ลงรายการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิตและแสดงการปิดผลต่างไป
บัญชีต้นทุนขาย 

 

ข้อ  8. บริษัท  พัทยา  จ ากัด  ผลิตและขายสินคา้โดยใช้ระบบต้นทุนสั่งท า  ทั้งนี้แผนกบัญชีได้ 
ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรในอัตรา  150%  ของค่าแรงงานทางตรง  เนื่องจากการ
ผลิตสินค้าของบริษัทเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามฤดูกาล  ฝ่ายบริหารจึงไม่ได้ปิดบัญชีผลต่าง
ค่าใช้จ่ายการผลิตในตอนสิ้นเดือน  แต่จะเปิดบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร  และบัญชีคุมยอด
ค่าใช้จ่ายการผลิตแยกคนละบัญชี และเมื่อเกิดรายการทั้ง  2  ประเภทนี้  พนักงานบัญชีจะ
บันทึกเข้าบัญชีดังกล่าวและสะสมยอดรอไว้จนถึงสิ้นปี  จึงจะค านวณผลแตกต่าง ค่ า ใ ช้ จ่ า ย
การผลิตโดยโอนเข้าบัญชีต้นทุนขาย  รวมทั้งปิดบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิต  และค่าใช้จ่ายการผลิต
จัดสรรในตอนสิ้นปี  ส าหรับรายการต่อไปนี้ได้มาจากงบทดลองของบริษัท  ณ  วันที่  1  
มกราคม  25X6 

บริษัท พัทยา จ ากัด 

งบทดลอง 

วันที่  1  มกราคม  25X6 

         (หน่วย  :  บาท) 
เงินสด      140,000 

ลูกหนี้การค้า       56,000 
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง     30,000 
งานระหว่างท า       20,000 
สินค้าส าเร็จรูป       10,000 
ค่าเบี้ยประกันเครื่องจักรจ่ายล่วงหนา้    12,000 
เครื่องจกัรและอุปกรณ์    150,000 

ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องจักรและอุปกรณ์     50,000 
เจ้าหนีก้ารคา้         26,200 
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย        1,800 
ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจา่ย        4,000 
ทุนหุ้นสามัญ       300,000 

ก าไรสะสม         36,000 

       418,000 418,000 
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ส าหรับรายการในเดือนมกราคม  25X6  แสดงดังต่อไปนี้ 
 1.  ซื้อวัตถุดิบต่างๆ  22,000  บาท  และวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ  10,000 บาท  เป็นเงิน
เชื่อและในเดือนนี้ได้จ่ายช าระหนี้ค่าวัตถุดิบและค่าวัสดุสิ้นเปลือง  (รายการเจ้าหนี้การค้า)  รวม
ทั้งสิ้น  30,000  บาท 

 2.  เบิกวัตถุดิบต่างๆ  ไปใช้งานทางตรง  34,000 บาท  ใช้งานทางอ้อม  8,000  บาท 

 3. เบิกวัสดุสิ้นเปลืองไปใช้ในแผนกขาย  4,000  บาท ใช้ในแผนกบริหาร  3,000  บาท 

 4. เงินเดือนและค่าแรงงานรวมทั้งกิจการเท่ากับ  75,000  บาท  ประกอบด้วย
ค่าแรงงานทางตรง  30,000  บาท  ค่าแรงทางอ้อม  15,000  บาท  เงินเดือนแผนกขาย  
20,000  บาท  เงินเดือนแผนกบริหาร  10,000 บาท  เงินเดือนและค่าแรงทุกประเภทจะถูกหัก
เป็นภาษีหัก  ณ  ที่จ่าย  10%  ของเงินเดือนและค่าแรงงานขั้นต้น  และในเดือนนี้กิจการได้จ่าย
เงินเดือนและค่าแรง  (ทั้งจากยอดค้างจ่ายและรายการที่เกิดขึ้นในระหว่างเดือน)  รวมเป็นเงิน  
60,000  บาท 

 5.  ค่าใช้จ่ายการผลิตต่างๆ  ต่อไปนี้  เป็นเงินสด 

      5.1  ค่าตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ  3,400  บาท 

      5.2  ค่าซ่อมบ ารุงเครื่องจักร  4,600  บาท 

      5.3  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในโรงงาน  2,900  บาท 

 6.  กิจการจ่ายค่าเช่าอาคารเดือนละ  16,000  บาท  เป็นเงินสด  และฝ่ายบริหารได้
ก าหนดให้ปันส่วนค่าเช่าอาคารตามพื้นที่เป็นตารางเมตร  อาคารมีพื้นที่รวม  1,000  ตาราง
เมตร  เป็นของแผนกผลิต  500  ตารางเมตร  แผนกขาย  300  ตารางเมตร  และแผนกบริหาร  
200  ตารางเมตร 

 7.  ในเดือนนี้ได้รับใบแจ้งหนี้สาธารณูปโภครวม  8,000  บาท  ซึ่งฝ่ายบริหาร
ก าหนดให้ปันค่าสาธารณูปโภคให้แผนกต่างๆ  ตามจ านวนพื้นที่  และในตอนสิ้นเดือนได้จ่าย
หนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย  รวมทั้งสิ้น  7,800  บาท 

 8.  ฝ่ายบัญชีได้ตัดจ าหน่ายค่าเบี้ยประกันภัยเครื่องจักรเดือนละ  1,000  บาท 

 9.  กิจการคิดค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้วยวิธีเส้นตรง  โดยอายุการใช้งาน
ของเครื่องจักรและอุปกรณ์เท่ากับ  5  ปี 

 10.  ในตอนสิ้นเดือนผู้จัดการแผนกผลิตได้ส ารวจของคงเหลือและพบว่างานระหว่างท า
ปลายงวดมีจ านวนเท่ากับ  29,000  บาท  และสินค้าส าเร็จรูปมีจ านวนเท่ากับ  25,000  บาท 

 11.  กิจการขายสินค้าในระหว่างเดือน  เป็นเงินเชื่อ  140,000  บาท  และในเดือนนี้
ได้รับช าระหนี้จากลูกหนี้การค้าทั้งหมดรวม  100,000 บาท 

 

ให้ท า ให้บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป และผ่านไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง พร้อม
จัดท างบทดลอง   
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เอกสารอ้างอิง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี  6 

ค่าใช้จ่ายการผลิตประจ าแผนก 

และ การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิต 

  

หวัข้อเน้ือหาประจ าบท  

1. วิธีการก าหนดอัตราคา่ใช้จ่ายการผลิตจัดสรร 
2. การปันส่วนคา่ใช้จ่ายการผลิตของแผนกบริการให้แผนกผลิต 

3. ขั้นตอนการปันส่วนค่าใช้จา่ยการผลิตของแผนกบริการให้แผนกผลิต 

4. วิธีการปันส่วนคา่ใช้จ่ายการผลิตของแผนกบริการให้แผนกผลิต 

5. เกณฑ์ที่ใช้ในการปันส่วนต้นทุน 

6. การก าหนดอัตราคา่ใช้จ่ายการผลิตประจ าแผนก 

7. การวิเคราะห์ผลต่างค่าใชจ้่ายการผลิตประจ าแผนก 

8. การบันทึกบัญชีเกีย่วกับคา่ใช้จ่ายการผลิตประจ าแผนก 

9. บทสรุป 

10. แบบฝึกหัดท้ายบท 

11. เอกสารอ้างอิง 
  

วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

1. สามารถอธบิายถงึสาเหตุของการเลือกใช้อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรประจ า
แผนก 

2. สามารถค านวณอตัราค่าใชจ้่ายการผลติจดัสรรแต่ละวธิไีด้ 
3. สามารถอธบิายและค านวณการปนัส่วนค่าใชจ้่ายการผลติของแผนกบริการให้

แผนกผลิตได ้ 
4. สามารถอธิบายขัน้ตอนการปนัส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตของแผนกบริการให้

แผนกผลิตได ้

5. สามารถจ าแนกวิธีการปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตของแผนกบริการให้แผนกผลิต 

6. สามารถเลอืกเกณฑ์ที่ใช้ในการปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตของแผนกบริการให้
แผนกผลิตไดอ้ย่างเหมาะสม  



   การบัญชีต้นทุน 2 6 - 2 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท  

1. การบรรยายเนื้อหา 

2. ถามตอบในชัน้เรยีน 

3. ท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 

 

ส่ือการเรียนการสอน  

1. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง ค่าใช่จา่ยการผลิตประจ าแผนก และการปันส่วน
ค่าใช้จ่ายการผลิต 

2. PowerPoint  

3. แหล่งเว็บไซด์ที่เกี่ยวขอ้งจากอินเทอร์เน็ต 

  

การวดัผลและการประเมินผล  

1. สงัเกตความสนใจขณะฟงับรรยายและการตอบค าถาม 

2. สงัเกตจากการท าแบบฝึกหดัในชัน้เรยีน  
3. สงัเกตจากพฤตกิรรมความสนใจ และการร่วมกจิกรรมในชัน้เรยีน 

4. ประเมนิผลจากการท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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บทท่ี  6 

ค่าใช้จ่ายการผลิตประจ าแผนก  
และ การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิต 

 

การค านวณค่าใช้จ่ายการผลิตซึ่งถือเป็นต้นทุนที่ส าคัญรายการหนึ่ง ที่เป็นหนึ่งใน
ส่วนประกอบหลักของต้นทุนผลิตภัณฑ์ โดยปกติกิจการจะท าการก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการ
ผลิตจัดสรรก่อนล่วงหน้า เพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายการผลิต และใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นน าไปใช้
ประกอบการการวางแผนและการควบคุม รวมถึงการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังได้
กล่าวไว้แล้วในบทที่ 5 แต่ในความเป็นจริงการก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรนั้น ถ้า
พิจารณาที่ลักษณะการด าเนินงาน หรือการใช้ทรัพยากรของแต่ละแผนก อาจมีความแตกต่าง
กัน บางแผนกอาจใช้คนงานเพื่อผลิตสินค้า แต่บางแผนกใช้เครื่องจักรเพื่อผลิตสินค้า ดังนั้น 
การก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรอาจใช้เพียงอัตราเดียวทั้งโรงงาน ถ้าหากกิจการมี
การผลิตสินค้าแค่หนึ่งชนิด หรือมีสินค้าที่มีลักษณะไม่แตกต่างกัน ทรัพยากรที่ใช้ผลิตสินค้า
คล้ายคลึงกัน แต่ถ้าหากกิจการมีแผนกที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้ามีหลายแผนก รวมถึงมี
แผนกบริการ เช่น แผนกซ่อมแซม แผนกบริหารโรงงาน เป็นต้น ที่แผนกผลิตไปใช้บริการ
เพื่อให้งานของแผนกมีประสิทธิภาพ หรือมีสินค้าที่หลากหลาย กระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน 
ท าให้การใช้อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตเพียงอัตราเดียวทั้งโรงงานไม่เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้การ
ค านวณต้นทุนการผลิตของสินค้าแต่ละชนิดไมถู่กต้องและเหมาะสม กิจการจึงต้องก าหนดอัตรา
ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรแยกตามแผนก (Departmental Overhead Rate) จะเหมาะสมกว่า 

นอกจากนี้ การระบุค่าใช้จ่ายการผลิตโดยเอาค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นในแผนกผลิต
เพียงอย่างเดียวมาหาอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร อาจเป็นต้นทุนที่ยังไม่ครบถ้วน เพราะ
แผนกผลิตไปใช้บริการแผนกอื่นๆ ด้วย ดังนั้น จึงต้องปันส่วนต้นทุนที่เกิดขึ้นในแผนกบริการ
แล้วปันส่วนต้นทุนนั้นไปให้กับแผนกผลิต แล้วรวมค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้น ไปหาอัตรา
ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรต่อไป  

นอกจากการก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรแยกแต่ละแผนกแล้ว ยังมีวิธีการ
ค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตให้มคีวามถูกต้องมากยิ่งขึน้อีกวิธีหนึ่ง นั่นคือ การคิดต้นทุนตาม
ฐานกิจกรรม (Activity – based Costing : ABC) วิธีนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการผลิตในปัจจุบันมีการ
ใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากขึ้น ดังนั้น การผลิตสินค้าส่วนใหญ่จะใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย
ในการผลิต และมีความซับซ้อนในการผลิตสินค้า การผลิตเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย 
และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมาจากการท ากิจกรรมต่างๆ เหล่านั้น เพราะฉะนั้น ค่าใช้จ่ายการผลิตที่
เกิดขึ้นจึงไม่ไดข้ึ้นอยู่กับแรงงานคนเพียงอย่างเดียว แต่ค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นนั้น จะขึ้นอยู่

 



   การบัญชีต้นทุน 2 6 - 4 

กับสาเหตุที่ท าให้ต้นทุนเกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรมว่ามีปริมาณมากหรือน้อย ซึ่งสาเหตุที่ท าให้เกิด
ต้นทุนในแต่ละกิจกรรม เรียกว่า ตัวผลักดันต้นทุน (Cost Drivers) ซึ่งมีหลากหลายสาเหตุ 
ดังนั้น การที่กิจการจะค านวณต้นทุนสินค้าได้อย่างถูกต้อง กิจการต้องคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ไป
ตามฐานกิจกรรมที่เกิดขึ้น ซึ่งระบบการค านวณต้นทุนในลักษณะนี้ เรียกว่า ระบบการค านวณ
ต้นทุนแยกตามฐานกิจกรรมนั่นเอง  

ดังนั้น ถ้าหากกิจการมีแผนกผลิตหลายแผนก และแต่ละแผนกมีลักษณะการท างานที่
แตกต่างกัน หรือกิจการท าการผลิตสินค้าหลายชนิดเท่าใดก็ยิ่งท าให้การค านวณต้นทุนของ
สินค้ามีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงมากเท่านั้น  ดังนั้น กิจการจึงควรก าหนดอัตรา
ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรแยกแต่ละแผนกโดยเฉพาะ  เพื่อให้ต้นทุนสินค้าแต่ละแผนกมีความ
ถูกต้อง รวมถึงการก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรตามระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม 
เพื่อให้ต้นทุนสอดคล้องกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าโดยตรง ดังนั้น เนื้อหาในบทนี้
จึงกล่าวถึงหัวข้อต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย สาเหตุของการเลือกใช้อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตแยกตาม
แผนก หลักการปันส่วนหรือปันส่วนต้นทุน วิธีปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตของแผนกบริการเข้าสู่
แผนกผลิต ทีเกี่ยวกับวิธีการก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรแยกตามแผนก และคิดตาม
ระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม การก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรประจ าแผนก วิธีการ
บัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิตประจ าแผนก และการวิเคราะห์ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตประจ า
แผนก ตามล าดับ 

 

วิธีการก าหนดอตัราค่าใช้จ่ายการผลิตจดัสรร 

กิจการที่มีการผลิตสินค้าจ านวนที่หลากหลาย  และแต่ละชนิดมีลักษณะที่แตกต่างกัน  
ผ่านกระบวนการการผลิตในแผนกผลิตแต่ละแผนกที่แตกต่างกันไป  การรวบรวมต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายจะเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นในแต่ละแผนก และแต่ละแผนกต้องเอาข้อมูลไปใช้
ประเมินผลการปฏิบัติงานว่ามีผลการด าเนินงานดีหรือไม่ ดังนั้น  วัตถุประสงค์ส าคัญของการ
คิดต้นทุนแยกแต่ละแผนกเพื่อวัตถุประสงค์หลัก 2 ข้อ คือ ค านวณต้นทุนของสินค้าหรืองาน
ต่างๆ  ได้อย่างถูกต้อง และ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นในแผนกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จากเหตุผลดังกล่าว จึงท าให้กิจการต้องมีการก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิต
ประจ าแผนกขึ้นมาเพื่อสนองวัตถุประสงค์หลักดังกล่าว แต่โดยทั่วไปวิธีการก าหนดอัตรา
ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร สามารถค านวณได้ 2 แบบ คือ 1) การก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิต
จัดสรรเพียงอัตราเดียวทั้งโรงงาน 2) การก าหนดอัตราคา่ใช้จ่ายการผลิตจัดสรรแยกแต่ละแผนก 
และ 3) การก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตโดยใช้ระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม ซึ่งแต่ละวิธี
สามารถอธิบายรายละเอียด ได้ดังนี้ (สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, 2557 : 204) 

 



                           บทท่ี  6 ค่าใช้จ่ายการผลิตประจ าแผนก และการปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิต   6 - 5 

 

1. การก าหนดอตัราค่าใช้จ่ายการผลิตจดัสรรเพียงอตัราเดียวทัง้โรงงาน   
     การก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรเพียงอัตราเดียวส าหรับทั้งโรงงาน  

(Plant Wide Rate) เป็นการค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร ซึ่งวิธีนี้จะรวบรวมค่าใช้จ่าย
การผลิตทั้งหมดที่อยู่ในโรงงานไว้ด้วยกัน  (หรือจากยอดรวมของบัญชีคุมยอดค่าใช้จ่ายการ
ผลิต)  แล้วหารด้วยปริมาณกิจกรรมทั้งหมดของกิจการ ซึ่งในที่นี้ปริมาณกิจกรรมของทั้ง
โรงงานอาจจะเป็นชั่วโมงแรงงานทางตรงรวมก็ได้ ถ้าโรงงานนั้นมีทรัพยากรหลักในการผลิตคือ
แรงงานคน หรือเป็นชั่วโมงเครื่องจักรรวมก็ได้ ถ้าโรงงานนั้นมีทรัพยากรหลักที่ใช้ในการผลิต
เป็นเครื่องจักร  ดังนั้น การค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตเพียงอัตราเดียวทั้งโรงงาน สามารถ
ค านวณได้ดังนี้ 

 

 

  
  

 หรือ 

   
 

 

  

 ตัวอย่างการก าหนดอัตราคา่ใช้จ่ายการผลิตจัดสรร เมื่อมีการใช้ทรพัยากรในการผลิตที่
แตกต่างกัน  
 กรณีท่ี 1 : กิจการใช้แรงงานคนเปน็ทรัพยากรหลักในการผลิต 

 

 

 

 

 กรณีท่ี 2 : กิจการใช้เครื่องจกัรเป็นทรัพยากรหลักในการผลิต   

  

 

 

 

 ข้อดีของการใช้อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรเพียงอัตราเดียวทั้งโรงงาน คือ ค านวณ
ง่าย  และสามารถน าไปค านวณต้นทุนการผลิตได้สะดวก  และรวดเร็ว  ในกรณีที่กิจการผลิต
สินค้าเพียงชนิดเดียว หรือหากผลิตสินค้าหลายชนิดและสินค้าแต่ละชนิดมีกระบวนการผลิตที่
คล้ายคลึงกันในแต่ละแผนกแล้ว  การใช้อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรเพียงอัตราเดียวถือว่า

อัตราค่าใช้จา่ยการผลิตจัดสรร  =                            ค่าใช้จ่ายการผลิตรวมทั้งสิ้น 

       เกณฑ์การค านวณค่าใช้จ่ายการผลิตของทั้งโรงงาน
  

อัตราค่าใช้จา่ยการผลิตจัดสรร  =       ค่าใช้จ่ายการผลิตรวม 

       ปริมาณกิจกรรมของทั้งโรงงาน  

อัตราค่าใช้จา่ยการผลิตจัดสรร    =          คา่ใช้จ่ายการผลิตรวม (บาท) 
(ต่อชั่วโมงแรงงานทางตรง)          ชั่วโมงแรงงานทางตรงรวม (ชม.แรงงานทางตรง) 
 

อัตราค่าใช้จา่ยการผลิตจัดสรร    =         คา่ใชจ้่ายการผลิตรวม (บาท) 
  (ต่อชั่วโมงเครื่องจักร)               ชั่วโมงเครือ่งจักรรวม (ชม.เครื่องจกัร) 
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เป็นอัตราที่เหมาะสม เพราะวิธีนี้ถือว่าค่าใช้จ่ายการผลิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นจริงนั้น
เป็นของผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่อยู่ในโรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิตที่คิดเข้าสู่ผลิตภัณฑ์จะใช้
เกณฑ์หรือฐานใดฐานหนึ่งเท่านั้น เพื่อน ามาใช้ในการค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิต เช่น 
ปริมาณการผลิต ชั่วโมงแรงงานทางตรง ชั่วโมงเครื่องจักร เป็นต้น แต่การจะเลือกใช้เกณฑ์ใด
นั้นต้องมีความสัมพันธ์กับลักษณะการด าเนินงานหรือกระบวนการของการผลิต  

เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจดัสรรเพยีงอัตรา
เดียวทั้งโรงงานมากยิ่งขึน้ จะอธิบายวิธีการค านวณโดยใช้ตัวอย่างที่ 6.1  
 

ตวัอย่างท่ี  6.1   
บริษัท การะเกด  จ ากัด  เป็นบริษัทผลิตเฟอร์นิเจอร์ยี่ห้อหนึ่ง โดยบริษัทมีแผนกผลิต  

2  แผนก คือ  แผนกเครื่องจักร และแผนกประกอบชิ้นส่วน  แผนกเครื่องจักรมีเครื่องจักร
ทันสมัย มีเทคโนโลยีระดับสูง ราคาค่อนข้างแพง แต่มีคนงานคุมเครื่องเพียง  2 - 3  คน  แผนก
ประกอบชิ้นส่วนมีคนงานที่มีความช านาญอยู่เป็นจ านวนมาก  กิจการได้จัดท างบประมาณ
ค่าใช้จ่ายการผลิต  ณ  ระดับก าลังการผลิตปกติของทั้ง  2  แผนก ไว้ดังต่อไปนี้ (หน่วย : บาท) 

 ต้นทุนรวม  แผนก
เครื่องจกัร 

แผนก 

ประกอบช้ินส่วน 

         ค่าใช้จ่ายการผลิต  (บาท) 680,000 500,000 180,000 

         ชั่วโมงแรงงานทางตรง (ชั่วโมง) 50,000 16,000 34,000 

         ชั่วโมงเครือ่งจกัร (ชั่วโมง) 25,000 25,000 - 

 

กิจการผลิตสินค้า 2  ชนิด คือ  สินค้า  A  มีต้นทุนวัตถุดิบทางตรงต่อหน่วย 70 บาท
และค่าแรงทางตรง 30 บาท  และสินค้า  B มีต้นทุนวัตถุดิบทางตรงต่อหน่วย 55 บาทและ
ค่าแรงทางตรง 30 บาท ส าหรับเวลาที่ใช้ไปในการผลิตของสินค้าแต่ละชนิดต่อหนึ่งหน่วยผลิต 
แตกต่างกัน ดังนี้ 
 รวมชัว่โมง 

ทัง้สองแผนก 

(ชั่วโมง) 

แผนก 

เครื่องจกัร 

(ชั่วโมง) 

แผนก 

ประกอบ
ช้ินส่วน 
(ชั่วโมง) 

สินค้า  A 5 4 1 
สินค้า  B 5 2 3 
รวม 10 6 4 
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ผู้จัดการบัญชีต้นทุนของบริษัทก าลังตัดสินใจว่าถ้ากิจการก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการ
ผลิตจัดสรรแบบอัตราเดียวทั้งโรงงานเพื่อใช้ประโยชน์ในการตั้งราคาสินค้า จะมีอัตราค่าใช้จ่าย
การผลิตจัดสรรแบบอัตราเดียวทั้งโรงงาน เท่ากับเท่าใด 

 

วิธีการค านวณ 

อัตราค่าใช้จา่ยการผลิตจัดสรร  =         ค่าใช้จา่ยการผลิตรวม 

          ปริมาณกิจกรรมของทั้งโรงงาน 

      =        680,000 บาท 

          50,000 ชั่วโมงแรงงานทางตรง  

     = 13.60 บาทต่อชั่วโมงแรงงานทางตรง 
  

 หลังจากนั้นน าอัตรานี้ไปคิดค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรเข้าสินค้าแต่ละชนิด  จะได้ต้นทุน
สินค้า  A  เท่ากับสินค้า B  คือเท่ากับ 68 บาทต่อหน่วย (5  ชั่วโมง x 13.60 บาท)  ดังนั้น
ต้นทุนรวมต่อหน่วยของสินค้า  A  และสินค้า  B  สามารถค านวณได้ดังนี้  

 สินค้า  A สินค้า  B 

วัตถุดิบทางตรง (บาทต่อหน่วย) 70 55 

ค่าแรงงานทางตรง (บาทต่อหน่วย) 30 30 

ค่าใช้จ่ายการผลิต (บาทต่อหน่วย) 68 68 

ต้นทุนรวมต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย) 168 153 

 

ดังนั้น จากข้อมูลอัตราคา่ใช้จ่ายการผลิตจัดสรร ของสนิค้าทัง้สองชนิดเท่ากับ 68 บาท
ต่อหน่วย เมือ่น าไปค านวณหาต้นทุนการผลิตของสินค้า A และสินค้า B จะได้ต้นทนุต่อหนว่ย 
เท่ากับ 168 บาทต่อหน่วย และ 153 บาทต่อหน่วย ตามล าดับ  
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2. การก าหนดอตัราค่าใช้จ่ายการผลิตจดัสรรประจ าแผนก     
      การก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรประจ าแผนก  (Departmental  Rates) 
ใช้กับกิจการที่มีแผนกผลิตหลายแผนก  และแต่ละแผนกมีลักษณะการผลิต  การใช้แรงงานและ
หรือการใช้เครื่องจักรที่แตกต่างกัน  ซึ่งมีผลท าให้ต้นทุนที่ประกอบเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตมี
ลักษณะแตกต่างกัน  ดังนั้น วิธีการที่เหมาะสมควรจะใช้อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรประจ า
แต่ละแผนก วิธีนี้กิจการจะรวบรวมค่าใช้จ่ายการผลิตเฉพาะที่เป็นของแผนกนั้นๆ ทั้งที่เป็น
ค่าใช้จ่ายการผลิตทางตรงและค่าใช้จ่ายการผลิตทางอ้อม ซึ่งก็คือค่าใช้จ่ายที่ได้รับการปันส่วน
มาจากแผนกบริการ หรือค่าใช้จ่ายโรงงานทั่วไป  และในขณะเดียวกันก็จะหาความสัมพันธ์
ระหว่างค่าใช้จ่ายการผลิตของแผนก  กับปริมาณกิจกรรมในแผนก  เช่น  ค่าใช้จ่ายการผลิต
แผนกเครื่องจักรอาจจะสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับช่ัวโมงของเครื่องจักร  ในขณะที่ค่าใช้จ่ายการผลิต
ของแผนกประกอบชิ้นส่วนจะมีความสัมพันธ์กับชั่วโมงแรงงานทางตรง หรือจ านวนต้นทุน
ค่าแรงทางตรงในแผนกนั้น  เมื่อหาค่าใช้จ่ายการผลิตและปริมาณกิจกรรมได้แล้ว การค านวณ
อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรประจ าแผนก สามารถค านวณได้ดังนี้ 
  

 

 

  

 ตัวอย่างการก าหนดอัตราคา่ใช้จ่ายการผลิตจัดสรรประจ าแผนก โดยแต่ละแผนกมี
กระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน เช่น 

 

แผนกผลิต การค านวณอัตราค่าใช้จา่ยการผลิตประจ าแผนก 

แผนกขึ้นรูป 

(ใช้เครื่องจักรเป็นหลกั) 
อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร =   ค่าใช้จ่ายการผลิตของแผนกขึ้นรูป 

                                 จ านวนชั่วโมงเครื่องจักรของแผนกขึ้นรูป 

 

แผนกประกอบช้ินส่วน 

(ใช้แรงงานคนเป็นหลัก) 
อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร = ค่าใช้จ่ายการผลติของแผนกประกอบ 

                                            จ านวนชั่วโมงแรงงานทางตรงของแผนก 

 

 การค านวณค่าใช้จ่ายการผลิตเพื่อให้มีความถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพความเป็น
จริง และให้เป็นไปตามลักษณะของกระบวนการผลิต ถ้าหากกิจการมีแผนกผลิตที่มีลักษณะการ
ด าเนินงานที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรที่แตกต่างกันเช่นกัน การก าหนดอัตรา
ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรประจ าแผนกจะช่วยให้กิจการค านวณต้นทุนสินค้าได้ใกล้เคียงความ
เป็นจริงมากกว่าการใช้อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตเพียงอัตราเดียว  อีกทั้งยังใช้อัตราดังกล่าวนี้ใน
การวางแผนและควบคุมค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นในแผนกต่างๆ ได้อีกด้วย  ดังนั้นการใช้

อัตราค่าใช้จา่ยการผลิตจัดสรร  =                    ค่าใช้จ่ายการผลิตของแต่ละแผนก 

 ประจ าแผนก     เกณฑ์การค านวณค่าใช้จ่ายการผลิตของแต่ละแผนก
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อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรประจ าแผนกจึงให้ประโยชน์แก่กิจการมากกว่าการใช้อัตรา
ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรเพียงอัตราเดียว 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจดัสรรประจ าแผนก
มากยิง่ขึ้น จะอธิบายวิธีการค านวณโดยใช้ตัวอย่างที่ 6.2  
 

ตวัอย่างท่ี  6.2   
จากข้อมูลตัวอย่างที่ 6.1 เนื่องจากบริษัท การะเกด จ ากัด มีแผนกผลิต 2 แผนก และ

แต่ละแผนกมีการใช้ทรัพยากรที่ไม่เหมือนกัน แผนกเครื่องจักรมีการใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย
มากกว่า ส่วนแผนกประกอบชิ้นส่วนจะมีการใช้แรงงานคนที่มีความช านาญมากกว่า ดังนั้น ถ้า
หากบริษัทต้องการค านวณหาอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรประจ าแผนก จะสามารถค านวณ 
ได้ดังนี้  

 

วิธีการค านวณ 

อัตราค่าใช้จา่ยการผลิตจัดสรร  =           ค่าใช้จา่ยการผลิตของแต่ละแผนก 

        ประจ าแผนก       เกณฑ์การค านวณค่าใช้จ่ายการผลิตของแต่ละแผนก 

 

 ดังนั้น อัตราคา่ใช้จ่ายการผลิตจัดสรรของแผนกเครื่องจักรและแผนกประกอบ ค านวณ
ได้ดังนี ้
 อัตราค่าใช้จา่ยการผลิตจัดสรร  =        500,000 บาท 

     แผนกเครื่องจกัร         25,000 ชั่วโมงเครื่องจักร  

     = 20 บาทต่อชั่วโมงเครื่องจักร 
 

อัตราค่าใช้จา่ยการผลิตจัดสรร =       180,000 บาท 

     แผนกประกอบ              34,000 ชั่วโมงแรงงานทางตรง  

     = 5.29 บาทต่อชั่วโมงแรงงานทางตรง 
 

 เมื่อน าอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตของทั้ง  2  แผนกไปค านวณต้นทุนการผลิตของสนิค้า  
A  และ  B  จะได้ตน้ทุนตอ่หน่วยดังนี ้
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ต้นทุนการผลิต สินค้า  A สินค้า  B 

วัตถุดิบทางตรง                              70.00 55.00 

ค่าแรงทางตรง                              30.00 30.00 

ค่าใช้จ่ายการผลิต    

   แผนกเครื่องจกัร (4 ชม. x 20 บาท)        80.00 (2 ชม. x 20 บาท)       40.00 

   แผนประกอบชิ้นส่วน (1 ชม. × 5.29 บาท)       5.29   (3 ชม. x 5.29 บาท)    15.87 

ต้นทุนต่อหน่วย 185.29 140.87 

 จะเห็นได้ว่า ต้นทุนการผลิตรวมของสินค้า  A  ไม่เท่ากับสินค้า  B  อันเนื่องมาจากการ
ใช้เวลาในการผลิต และลักษณะการผลิตที่แตกต่างกัน นั่นคือ สินค้า  A มีต้นทุนต่อหน่วย
เท่ากับ 185.29 บาทต่อหน่วย และ สินค้า B มีต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 140.87 บาทต่อหน่วย 

 

3. การก าหนดอตัราค่าใช้จ่ายการผลิตโดยใช้ระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม     
     การผลิตสินค้าในปัจจุบันกิจการมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสินค้ามากขึ้น 

มีความซับซ้อนในกระบวนการผลิตมากกว่าที่เคยผลิตในอดีต มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
สินค้าที่หลากหลาย และกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเป็นตัวก่อให้เกิดต้นทุนเกิดขึ้น ดังนั้น ระบบการ
ค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาเพื่อให้การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์มีความถูกต้องมากขึ้น ให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม 
(Activity - based Costing : ABC)  จึงเป็นระบบที่น ามาใช้เพื่อให้การค านวณค่าใช้จ่ายการผลิต
มีความถูกต้องมากขึ้น (ศศิวิมล มีอ าพล, 2558 : 4-3) เนื่องจากปัจจัยส าคัญที่ท าให้ค่าใช้จ่าย
การผลิตจะมากหรือน้อยขึน้อยูก่ับกิจกรรมที่น ามาใช้ในการผลิต อีกทั้ง กิจกรรมแต่ละประเภทมี
สาเหตุที่ท าให้เกิดต้นทุนแตกต่างกัน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแรงงานคนหรือเครื่องจักรเพียงอย่างเดียว
ที่มีผลต่อการคิดต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต ดังนั้น ในปัจจุบันจึงมีการน าเอาระบบต้นทุนตามฐาน
กิจกรรม มาเป็นระบบการค านวณค่าใช้จ่ายการผลิตเพื่อมาแก้ไขปัญหาของระบบการค านวณ
ต้นทุนผลิตภัณฑ์แบบเดิมให้มีความถูกต้องมากขึ้น โดยค านึงถึงสาเหตุที่แท้จริงที่ท าให้เกิด
ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายนั้น หรือเป็นการคิดค่าใช้จ่ายการผลิตของแต่ละกิจกรรม โดยหาสาเหตุที่มี
ความสัมพันธ์อย่างเป็นเหตุเป็นผล (Cause and Effect Relationship) ระหว่างต้นทุนหรือ
ค่าใช้จ่ายการผลิตดังกล่าวกับเกณฑ์การปันส่วนต้นทุน (Horngren et al., 2015 : 184)  

 ดังนั้น ระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรมเป็นระบบการจัดสรรต้นทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ส่วนของค่าใช้จ่ายการผลิตให้กับกลุ่มหรือศูนย์ของกิจกรรม (Activity Cost Pools) ที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตสินค้าแต่ละชนิดก่อนอันดับแรก หลังจากนั้นแต่ละกลุ่มของกิจกรรมค่อยท าการ
ค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรต่อหน่วยของแต่ละกิจกรรม (Activity - based Overhead 

Rate) ตามจ านวนของกิจกรรมหรือสาเหตุที่ท าให้เกดิต้นทุนของกิจกรรมนั้นๆ ซึ่งสาเหตุที่ท าให้
เกิดต้นทุน เรียกว่า ตัวผลักดันต้นทุน (Cost Drivers) หลังจากนั้นค่อยจัดสรรต้นทุนเข้าสู่
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ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ตามจ านวนของตัวผลักดันต้นทุน แต่ละผลิตภัณฑ์ ถ้ามีกระบวนการ
ผลิตที่มีความซับซ้อนแตกต่างกัน การใช้จ านวนตัวผลักดันต้นทุนย่อมไมเ่ท่ากนั และจะส่งผลให้
ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายการผลิตที่ถูกจัดสรรเข้าสู่ตัวผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทไม่เท่ากันด้วย  

การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ตามระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม  มีขั้นตอนในการ
ค านวณ ดังนี้  

1. จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการผลิตตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งถึงกระบวน
สุดท้ายของการผลิต ระบุกิจกรรม (Activities) หลักๆ ในแต่ละกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตสินค้าแต่ละชนิด  

2. ก าหนดตัวผลักดันต้นทุน (Cost Drivers) หรือ สาเหตุที่ท าให้เกิดต้นทุนในกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้านั้นๆ ซึ่งตัวผลักดันต้นทุนนั้นต้องมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับต้นทุน
หรือค่าใช้จ่ายนั้นๆโดยตรง (Cause and Effect Relationship) 

3. จัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิตให้กับแต่ละกิจกรรม (Activity Cost Pools) ที่อยู่ใน
กระบวนการผลิต 

4. ค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วยของตัวผลักดันต้นทุน ((Activity-based 

Overhead Rate or Cost per Driver) ของแต่ละกิจกรรม โดยการค านวณหาอัตราค่าใช้จ่ายการ
ผลิตจัดสรรต่อหน่วยของตัวผลักดันต้นทุน สามารถค านวณได้ดังนี้  

 

 

 

 

5. จัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิตส าหรับแต่ละกิจกรรม (Manufacturing Overhead)  ให้กับ
ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดตามจ านวนตัวผลักดันต้นทุนของแต่ละกิจกรรมที่ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ใช้ ซึ่ง
การค านวณค่าใช้จ่ายการผลิตของแต่ละกิจกรรม สามารถค านวณได้ดังนี้   

 

 

 

 

 

6. ค านวณค่าใช้จา่ยการผลิตต่อหน่วยของผลิตภณัฑ์แต่ละชนิด โดยรวมค่าใช้จ่ายการ
ผลิตของแต่ละกิจกรรมที่เป็นของผลิตภัณฑ์นั้น และหารด้วยปริมาณสินค้าที่ผลิต ดังนี ้
 

 

 

อัตราค่าใช้จา่ยการผลิตจัดสรร =        ค่าใช้จ่ายการผลิตของกิจกรรมนั้นๆ  
ต่อหน่วย ของตัวผลักดันตน้ทุน       จ านวนตัวผลักดันต้นทนุของกิจกรรมนั้นๆ 

  ค่าใช้จา่ยการผลิตของแต่ละกจิกรรม =  จ านวนตัวผลักดันตน้ทุน X อัตราคา่ใช้จ่ายการ 

    ที่ผลิตภัณฑ์ใช้ผลิต          ผลิตต่อหน่วยของ  
    ของแต่ละกิจกรรม           ตัวผลักดันต้นทนุ 

  ค่าใช้จา่ยการผลิตต่อหน่วย =    ค่าใช้จ่ายการผลิตรวมทกุกิจกรรมของผลิตภัณฑ์นั้น  
             จ านวนหน่วยที่ผลิตได้ (หน่วย) 
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 เมื่อค านวณค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วยได้แล้ว จะสามารถค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อ
หน่วยได้ต่อไป (Product Cost per unit) ซึ่งประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง 
และค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วยที่ค านวณโดยใช้ระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรมนั่นเอง 

เพื่อให้เข้าใจการก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรตามระบบต้นทุนตามฐาน
กิจการม จะแสดงตัวอย่างการค านวณ ดังแสดงในตัวอย่างที่ 6.3 

 

ตวัอย่างท่ี 6.3  
บริษัท ฟ้าคราม จ ากัด เป็นบริษัทผู้ผลิตและจ าหน่ายสินค้า 2 ชนิดหนึ่ง ได้แก่ สินค้า A 

และสินค้า B จ านวนสินค้าที่ผลิต เท่ากับ 20,000 หน่วย และ 10,000 หน่วย ตามล าดับ ในการ
ผลิตสินค้าทั้งสองชนิด มีแผนกผลิต 2 แผนก ได้แก่ แผนกตัดแบบและแผนกประกอบชิ้นส่วน 
โดยมีต้นทุนที่เกิดขึ้นในแผนกผลิตทั้งสองแผนก ดังนี้  
  แผนกตัดแบบ    1,200,000 บาท 

  แผนกประกอบช้ินส่วน   1,800,000 บาท 

          รวม    3,000,000 บาท 

 ต้นทุนการผลิต ประกอบด้วย 

 

   สินค้า A สินค้า B 

วัตถุดิบทางตรง  100 80 

ค่าแรงงานทางตรง   50 25 

 

ค่าใช้จ่ายการผลิตของทั้งสองแผนก สามารถแบ่งไปตามกิจกรรมที่เกี่ยวขอ้ง ได้ดังนี้ 
 

กิจกรรม 

 

ค่าใช้จ่ายการผลิต 

(บาท) 
กิจกรรมการจัดซื้อวัตถุดิบ 1,100,000 
กิจกรรมการติดตั้งเครื่องจักร 375,000 
กิจกรรมการขึน้รูป 1,125,000 
กิจกรรมการตรวจสอบคุณภาพ 400,000 

รวม 3,000,000 
 

โดยที่กิจกรรมที่เกี่ยวขอ้งมีตัวผลักดนัต้นทุนของแต่ละกิจกรรม ดังนี ้
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กิจกรรม 

 

 

 

ตวัผลกัดนัต้นทุน  

 

จ านวนตวั
ผลกัดนัต้นทุน 

จ านวนตวัผลกัดนั 

ต้นทุนท่ีใช้ 

สินค้า A 

ผลิต 
20,000น. 

สินค้า B 

ผลิต 
10,000น.  

กิจกรรมการจัดซ้ือวัตถุดิบ จ านวนครั้งของการจัดซ้ือ 5,000 ครั้ง 3,000 2,000 

กิจกรรมการติดตั้งเครื่องจักร จ านวนครั้งของการติดตั้ง 2,500 ครั้ง 1,500 1,000 

กิจกรรมการขึ้นรูป จ านวนชั่วโมงเครื่องจักร 40,000 ชม. 30,000 10,000 

กิจกรรมการตรวจสอบ
คุณภาพ 

จ านวนครั้งของการ
ตรวจสอบ 

2,000 ครั้ง 1,200 800 

 

จากขอ้มูลข้างต้น ผู้บริหารของบริษัทต้องการให้พนกังานบัญชีค านวณค่าใช้จา่ยการ
ผลิตโดยใช้ระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม เพือ่น าข้อมูลไปใช้วางแผนการด าเนนิงานในอนาคต  
 

วิธีการค านวณ 

จากขอ้มูลข้างต้น สามารถค านวณอัตราค่าใช้จา่ยการผลิตแยกแต่ละกิจกรรม ได้ดังนี ้
อัตราค่าใช้จา่ยการผลิตจัดสรร =      ค่าใช้จ่ายการผลิตของกิจกรรมนั้นๆ  

          ตอ่หน่วยของตัวผลักดันต้นทนุ     จ านวนตัวผลักดันต้นทุนของกิจกรรมนั้นๆ 

 

1) จัดสรรค่าใชจ้่ายการผลิตของแต่ละกิจกรรมใหก้ับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด 

 

กิจกรรม 

 

อตัราค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วย
ของตวัผลกัดนัต้นทุน  

(บาทต่อหน่วย) 

ค่าใช้จ่ายการผลิตของแต่ละกิจกรรม 

สินค้า A  

(บาท) 
กิจกรรมการจัดซ้ือวัตถุดิบ 1,100,000/5,000 ครั้ง = 220 (3,000 x 220) 

 

= 660,000 

กิจกรรมการติดตั้ง
เครื่องจักร 

375,000/2,500 ครั้ง = 150 (1,500 x 150) 

 

= 225,000 

กิจกรรมการขึ้นรูป 1,125,000/40,000ชม = 28.125 (30,000 x 28.125) 

 

= 843,750 

กิจกรรมการตรวจสอบ
คุณภาพ 

400,000/2,000 ครั้ง = 200 (1,200 x 200) 

 

= 240,000 

รวม    1,968,750 

ค่าใช้จ่ายการผลิต/หน่วย   (1,968,750/20,000) = 98.44 
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กิจกรรม 

 

อตัราค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วย
ของตวัผลกัดนัต้นทุน  

(บาทต่อหน่วย) 

ค่าใช้จ่ายการผลิตของแต่ละกิจกรรม 

สินค้า B 

(บาท) 
กิจกรรมการจัดซ้ือวัตถุดิบ 1,100,000/5,000 ครั้ง = 220 (2,000 x 220) 

 

= 440,000 

กิจกรรมการติดตั้ง
เครื่องจักร 

375,000/2,500 ครั้ง = 150 (1,000 x 150) 

 

= 150,000 

กิจกรรมการขึ้นรูป 1,125,000/40,000ชม. = 28.125 (10,000 x 28.125) 

 

= 281,250 

กิจกรรมการตรวจสอบ
คุณภาพ 

400,000/2,000 ครั้ง = 200 (800 x 200) 

 

= 160,000 

รวม    1,031,250 

ค่าใช้จ่ายการผลิต/หน่วย   (1,031,250/10,000) = 103.125 

 

2) ค านวณต้นทุนผลิตภัณฑข์องสนิค้าแต่ละชนิด 

ส่วนประกอบของผลิตภณัฑ ์ ต้นทุนต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย) 
สินค้า A สินค้า B 

     วัตถุดิบทางตรง 100.00  80.00 

     ค่าแรงทางตรง  50.00  25.00 

     ค่าใช้จ่ายการผลิต   98.44 103.13 

           รวม 248.44 208.13 

   

ดังนั้น จากการค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตโดยใช้ระบบการค านวณต้นทุนตามฐาน
กิจกรรม สินค้า A และสินค้า B มีต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 248.44 บาทต่อหน่วย และ 208.13 

บาทต่อหน่วย  
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การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตของแผนกบริการให้แผนกผลิต 

 การปันส่วนหรือจัดสรรต้นทุน (Cost  Allocation) หมายถึง กระบวนการติดตามต้นทุน  
(Cost Assignment) ซึ่งมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะวัด (Cost  Objective) ซึ่ง
วัตถุประสงค์หลักของการบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิต คือ การน าต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
รวมเข้าไปในแต่ละผลิตภัณฑ์หรือแต่ละงาน (ประภาภรณ์ เกียรติกุลวัฒนา, 2558 : 106) และ
พยายามจัดสรรต้นทุนเหล่านั้นให้เข้าตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ซึ่งการปันส่วนต้นทุนเข้าหน่วย
วัดต้นทุนควรใช้เกณฑ์การปันส่วนที่เหมาะสม (ดวงมณี โกมารทัต, 2559 : 247) ตัวอย่างเช่น 
กิจการแห่งหนึ่งผลิตสินค้า  3  ชนิด  คือสินค้า  A และ B  กิจการต้องการทราบค่าใช้จ่ายการ
ผลิตที่เป็นของสินค้า  A  และ B ว่าเท่ากับเท่าใด  ซึ่งกิจการจะต้องติดตามและค านวณว่า
ค่าใช้จ่ายการผลิตที่ควรจะใช้ในการผลิตสินค้า  A และ B เท่ากับเท่าใด ซึ่งค่าใช้จ่ายการผลิตที่
เกิดขึ้นไม่จ าเป็นว่าจะต้องมาจากแผนกผลิตสินค้าทั้งสองชนิดเพียงเท่านั้น แต่อาจจะมาจาก
แผนกอื่นๆ ที่แผนกผลิตไปใช้บริการ ซึ่งต้นทุนเหล่านี้ เรียกว่า ต้นทุนทางอ้อม (Indirect 

Costs) แต่ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตเช่นกัน เมื่อรวบรวมค่าใช้จ่ายการผลิตได้ครบถ้วนก็จะ
ปันส่วนต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายทั้งหมดเข้าสู่ตัวผลิตภัณฑ์นั่นเอง 
  ธุรกิจที่ท าการผลิตสินค้าขนาดใหญ่ จะมีการแบ่งแผนกการท างานออกเป็น 2 แผนก 
ได้แก่ แผนกผลิต (Production Departments) และ แผนกบริการ (Service Departments)  
โดยทั่วไปค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นไม่ได้มีแต่เฉพาะในแผนกผลิตเท่านั้น แต่แผนกผลิตได้ไป
ใช้บริการจากแผนกหรือหน่วยงานอื่นด้วย เช่น แผนกซ่อมบ ารุง แผนกอาคารสถานที่ ดังนั้น 
เพื่อให้การค านวณต้นทุนการผลิตมีความถูกต้อง ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น กิจการจึงจ าเป็นจะต้องมี
การติดตามต้นทุนของแผนกบริการโดยการจัดสรรหรือปันส่วนต้นทุนที่เกิดขึ้นในแผนกบริการ
ให้กับแผนกผลิต เพื่อน าไปรวมเป็นต้นทุนการผลิตของสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง  

ลักษณะของแผนกผลิตและแผนกบริการทั้งสองแผนกมีหน้าที่และลักษณะงานที่ส าคัญ
แตกต่างกัน ดังนี้  

1. แผนกผลิต เป็นแผนกที่มีหน้าที่ในการผลิตสินค้าโดยตรง เช่น โรงงานผลิตเสื้อผ้า
ส าเร็จรูป จะมีแผนกผลิต คือ แผนกตัดผ้า แผนกเย็บ ส่วนโรงงานผลิตรถยนต์ มีแผนกตัดเหล็ก 
แผนกประกอบช้ินส่วน แผนกพ่นสี เป็นต้น 

2. แผนกบริการ เป็นแผนกที่ไม่ได้มีหน้าที่ในการผลิตสินค้าโดยตรง แต่จะท าหน้าที่ใน
การสนับสนุน อ านวยความสะดวกในการผลิตให้แผนกผลิตท างานได้อย่างต่อเนื่อง หรือเป็น
แผนกที่ให้บริการแผนกบริการด้วยกันเอง เช่น โรงงานผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป จะมีแผนกบริการ 
คือ แผนกซ่อมบ ารุงเครื่องจักร แผนกทรัพยากรมนุษย์ ส่วนโรงงานผลิตรถยนต์ มีแผนกอาคาร
สถานที่ แผนกบ ารุงรักษา แผนกซ่อมแซม แผนกบัญชีต้นทุน เป็นต้น 
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ขัน้ตอนการปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตของแผนกบริการให้แผนกผลิต 

จากหน้าที่ของแผนกผลิตและแผนกบริการข้างต้น จะเห็นได้ว่าแผนกผลิตมีการใช้
บริการจากแผนกบริการในบางกิจกรรม เช่น เมื่อเครื่องจักรเสีย ต้องได้ รับการซ่อมแซมจาก
แผนกซ่อมบ ารุงเครื่องจักร หรือ การเก็บข้อมูลและบันทึกบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนสินค้า จะมี
พนักงานแผนกบัญชีต้นทุนมีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึกบัญชีต้นทุนการผลิต ซึ่ง
ทั้งสองแผนกมีต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ดังนั้น เพื่อให้ค่าใช้จ่ายการผลิตมีความถูกต้องและ
ครบถ้วน ต้องมีการรวบรวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแผนกอื่นๆ ปันส่วนไปให้กับแผนกผลิต แผนก
ผลิตเองก็ท าการรวบรวมค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึน้ในแผนก แล้วน าไปรวมกับค่าใช้จ่ายที่ได้รับ
การปันส่วนมา หลังจากนั้นต้นทุนทั้งหมดที่ค านวณได้จะถูกโอนเข้าสู่สินค้าแต่ละชนิด ดังแสดง
ขั้นตอนการรวบรวมต้นทุน ดังแสดงในภาพที่ 6.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  6.1  หลกัการปันส่วนต้นทุน 

ที่มา: (ดวงมณี โกมารทัต, 2559 : 247) 

 

 หลักการปันส่วนต้นทุน เป็นการโอนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแผนกอื่นๆ หรือแผนกบริการ
โดยโอนค่าใช้จ่ายการผลิตของแผนกบริการนั้นเข้าสู่แผนกผลิต เมื่อพิจารณาจากภาพที่  6.1  
สามารถสรุปเป็นขั้นตอนการปันส่วนต้นทุน ตามล าดับดังนี้ 

 

 

 

ต้นทุนที่
เกิดข้ึน
ในแต่ละ
แผนก 

สินค้า A 

สินค้า B 

แผนกผลิต 

1 

แผนกผลิต 

2 

แผนกผลิต 

3 

แผนก
บริการ

(ซ่อมแซม) 

แผนกบริการ 
(บริหาร
โรงงาน) 

    ต้นทุนที่ปันของแต่ละแผนกโดยตรง 

    ต้นทุนที่ปันส่วนจากแผนกบริการเขา้สู่แผนกผลิต 

    ต้นทุนที่ค านวณเข้าสู่ตัวผลิตภัณฑ์หรอืสินค้า 
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 ขัน้ท่ี 1 เก็บรวบรวมค่าใช้จ่ายการผลิตที่เป็นของแผนกต่างๆ ก่อน  โดยใช้หลักการ
บัญชีต้นทุน อาจจะรวบรวมต้นทุนตามลักษณะการด าเนินงานประเภทเดียวกันไว้ในกลุ่ม
เดียวกัน เช่น  แยกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจัดหาวัตถุดิบ ไว้ต่างหากจากค่าใช้จ่ายการผลิต เป็น
ต้น  ส าหรับกรณีที่กิจการมีการแบ่งแผนกเป็นแผนกผลิตและแผนกบริการ  ก็จะรวบรวม
ค่าใช้จ่ายที่เป็นของแผนกนั้นๆ โดยตรง ค่าใช้จ่ายทางตรงที่เป็นของแผนกผลิตและแผนก
บริการ ได้แก่  เงินเดือนหัวหน้าคนงาน  ค่าแรงงานทางอ้อม  ค่าล่วงเวลา  วัตถุดิบทางอ้อมและ
วัสดุโรงงาน  ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ  ที่อยู่ในแผนกนั้นๆ เป็นต้น  
 ขัน้ท่ี 2 ปันส่วนต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เป็นของแผนกบริการเข้าสู่แผนกผลิตโดยใช้
เกณฑ์การปันส่วนที่เหมาะสม ซึ่งการเลือกเกณฑ์ที่เหมาะสม จะเป็นเกณฑ์ที่แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนของแผนกบริการกับลักษณะการบริการ  เช่น  แผนกซ่อมแซมอาจ
เลือกชั่วโมงในการให้บริการแก่แผนกผลิตเป็นเกณฑ์ในการปันส่วนต้นทุนของแผนกซ่อมแซม 

เป็นต้น 

 ขัน้ท่ี 3 รวบรวมต้นทุนที่ได้รับการปันส่วนมาจากแผนกบริการโดยรวมเข้ากับต้นทุนที่
เป็นของแผนกผลิตโดยตรง  ดังนั้น ค่าใช้จ่ายการผลิตทั้งหมดจะถูกสะสมอยู่ในแผนกผลิตทุก
แผนกครบถ้วนแล้ว และน าไปคิดเป็นต้นทุนสินค้าแต่ละชนิดต่อไป 

 

วิธีการปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตของแผนกบริการให้แผนกผลิต 

 แผนกบริการเป็นแผนกที่ให้บริการแผนกอื่นๆ ช่วยสนับสนุน และอ านวยความสะดวก
ให้แผนกอื่นๆ ที่มาใช้บริการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งลักษณะของการบริการมีหลาย
ประเภท  เช่น  งานบริการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา  งานด้านบุคลากรและสวัสดิการ  งานด้าน
การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์  เป็นต้น  แผนกที่มีหน้าที่ให้บริการนี้ อาจจะให้บริการโดยตรง
กับแผนกผลิตด้านเดียว  หรือมีการแลกเปลี่ยนบริการกันระหว่างแผนกผลิตและแผนกบริการ
หรือแผนกบริการด้วยกันเอง   ดังนั้น จึงมีการก าหนดวิธีการปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตจาก
แผนกบริการเข้าสู่แผนกผลิตได้เป็น  3  วิธี ได้แก่ 1) วิธีการปันส่วนโดยตรง 2) วิธีการปันส่วน
ตามล าดับขั้น และ 3) วิธีการปันส่วนโดยใช้วิธีพีชคณิต เพื่อให้เข้าใจวิธกีารปันส่วนต้นทุนแต่ละ
วิธีให้มากขึ้น สามารถอธิบายรายละเอียดการค านวณ ได้ดังนี้ (ปรับปรุงจากดวงมณี โกมารทัต, 

2559 : 248 - 252) 
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1. วิธีการปันส่วนโดยตรง     
      วิธีการปันส่วนโดยตรง (Direct Allocation Method)เป็นวิธีที่นิยมใช้เพราะการ
ค านวณง่าย สะดวก และไม่ยุ่งยาก ซึ่งหลักการปันส่วนวิธีนี้จะเป็นการปันส่วนค่าใช้จ่ายการ
ผลิตที่เกิดขึ้นในแผนกบริการจะโอนเข้ากับแผนกผลิตตามที่แผนกผลิตมาใช้บริการ  โดยไม่
ค านึงถึงบริการที่ให้ระหว่างแผนกบริการด้วยกัน  เช่น  โรงงานแห่งหนึ่งมีแผนกผลิตสองแผนก 
คือ แผนกประกอบและแผนกตกแต่ง และแผนกบริการ คือ แผนกซ่อมแซมและแผนกบริหาร 
ลักษณะการบริการของแต่ละแผนกในโรงงานเป็นการให้บริการแก่แผนกผลิตและให้บริการซึ่ง
กันและกัน  แต่เมื่อน าวิธีการปันส่วนโดยตรงมาใช้ ก็จะพิจารณาเฉพาะการบริการที่ให้แก่แผนก
ผลิตเท่านั้น  นั่นคือจะปันส่วนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของแผนกซ่อมแซมและแผนกบริหารโรงงาน
ให้แก่แผนกประกอบและแผนกตกแต่งโดยตรง  ดังแสดงการปันส่วนตามภาพที่  6.2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  6.2  วิธีการปันส่วนโดยตรง 
ที่มา: (ดวงมณี โกมารทัต, 2559 : 249) 

 

 เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการปันส่วนต้นทุนวิธีการปันส่วนโดยตรง ดังแสดงการค านวณใน
ตัวอย่างที่ 6.4  

 

 

แผนกผลิต 

- ประกอบ 

แผนกผลิต 
- ตกแต่ง 

แผนกบริการ 
ซ่อมแซม 

แผนกบริการ 
บริหารโรงงาน 

ต้นทุนทางตรง 

ต้นทุนทางตรง 

ต้นทุนทางตรง 

ต้นทุนทางตรง 

ปันส่วนต้นทุนเข้าแผนกผลิต 
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2. วิธีการปันส่วนตามล าดบัขัน้   
      วิธีการปันส่วนตามล าดับขั้น (Step Allocation Method) เป็นวิธีการปันส่วนที่
ยุ่งยากกว่าวิธีการปันส่วนโดยตรง เพราะจะพิจารณาการบริการระหว่างแผนกบริการด้วยกนัเอง
ประกอบด้วย เช่น แผนกซ่อมแซมและแผนกบริหารโรงงานต่างก็ให้บริการซึ่งกันและกัน  
รวมทั้งให้บริการแก่แผนกผลิตด้วย  แต่การที่จะค านวณการปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตของ
แผนกบริการที่ให้ระหว่างกันนี้ต้องพิจารณาว่า แผนกใดที่มาใช้บริการมากกว่า ควรจะปันส่วน
ค่าใช้จ่ายการผลิตมากกว่าแผนกที่มาใช้บริการน้อยกว่า ดังนั้น จึงมีการก าหนดกฎเกณฑ์ในการ
ปันส่วนค่าใช้จ่ายของแผนกบริการโดยจัดล าดับก่อนหลังตามความเหมาะสมกับลักษณะการ
ด าเนินงานของกิจการ  ตามหลักเกณฑ์โดยทั่วไปในการปันส่วนตามล าดับขั้น  มีหลักเกณฑ์
ดังนี้ 

2.1. พิจารณาหาแผนกบริการที่ให้บริการแก่แผนกผลิตและแผนกบริการอื่นๆ  มาก
ที่สุด  แล้วปันส่วนค่าใช้จ่ายของแผนกนี้ไปให้แผนกอื่นๆ เป็นอันดับแรก 

2.2. หลังจากนั้นจะพิจารณาปันส่วนคา่ใช้จ่ายของแผนกบริการที่ให้บริการล าดับรอง
ลงไปเป็นอันดับที่สอง  เมื่อได้ปันส่วนค่าใช้จ่ายของแผนกบริการใดไปให้แก่แผนกอื่นๆ แล้ว  ก็
ไม่ต้องปันส่วนให้แผนกอื่นอีก คือ ไม่ต้องน าเอาค่าใช้จ่ายของแผนกอื่นมาปันส่วนให้แผนกนี้อีก 

2.3. ปันส่วนตามข้อ 2.2 จนกระทั่งแผนกบริการปันส่วนค่าใช้จ่ายให้กับแผนก
บริการจนครบทุกแผนก  ดังแสดงขั้นตอนการปันส่วนต้นทุน ตามภาพที่ 6.3   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  6.3  วิธีการปันส่วนตามล าดบัขัน้ 

ที่มา: (ดวงมณี โกมารทัต, 2559 : 251) 

แผนกบริการ
บริหารโรงงาน 

แผนกผลิต-

ประกอบ 

แผนกผลิต 

- ตกแต่ง 

แผนกบริการ
ซ่อมแซม 

ต้นทุนทางตรง 

ต้นทุนทางตรง 

ต้นทุนทางตรง 

ต้นทุนทางตรง 

ปันส่วนต้นทุนแผนกบริหารโรงาน  เป็นล าดับที่ 1 

ปันส่วนต้นทุนแผนกซ่อมแซมเขาแผนกผลิต  เป็นล าดับที่ 2 



   การบัญชีต้นทุน 2 6 - 20 

3. วิธีการปันส่วนโดยใช้วิธีพีชคณิต     
      วิธีการปันส่วนโดยใช้วิธีพีชคณิต (Algebraic or Reciprocal Allocation Method) 
วิธีการปันส่วนวิธีนี้เป็นวิธีที่ให้ตัวเลขถูกต้องที่สุด เพราะหลักการปันส่วนได้พิจารณาถึงการ
บริการที่ให้ระหว่างกัน (Reciprocal  Services) ถ้ามีการให้บริการกันและกันในระหว่างแผนก
ต่างๆ เป็นจ านวนมากควรใช้วิธีนี้  วิธีการปันส่วนโดยใช้วิธีพีชคณิต หลักที่น ามาใช้ในการปัน
ส่วน คือ การสร้างสมการเส้นตรง  (Linear  Equations) ขึ้นมาเพื่อหาต้นทุนทั้งหมดของแผนก
หลังจากได้รับบริการจากแผนกอืน่ๆ  อย่างไรก็ตามการใช้สมการเส้นตรงอาจมีความยุ่งยาก ถ้า
หากกิจการมีแผนกบริการตั้งแต่สามแผนกขึ้นไป  กรณีเช่นนี้จะใช้วิธีการแมททริกซ์  (Matrix  

Method) ไปปันส่วนต้นทุนของแผนกบริการแทนวิธีตั้งสมการเส้นตรง ซึ่งค านวณยากในทาง
ปฏิบัต ิ

 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนกบริการต่อแผนกบริการด้วยกัน  รวมทั้งการบริการของ
แผนกบริการทีมีต่อแผนกผลิต  ดังนั้น ต้นทุนของแผนกซ่อมแซมจะมีต้นทุนของแผนกบริหาร
โรงงานรวมอยู่ด้วย  เช่นเดียวกับต้นทุนของแผนกบริหารโรงงานก็จะมีต้นทุนของแผนก
ซ่อมแซมรวมอยู่ด้วย แล้วจึงปันส่วนต้นทุนทั้งหมดของแผนกบริการซึ่งรวมต้นทุนที่ได้รับการ
ปันส่วนแล้วเข้าสู่แผนกผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  6.4  วิธีการปันส่วนโดยใช้วิธีพีชคณิต 

ที่มา: (ดวงมณี โกมารทัต, 2559 : 252) 

แผนกผลิต 

-ประกอบ 

แผนกผลิต 

-ตกแต่ง 

แผนกบริการ
ซ่อมแซม 

แผนกบริการ
บริหารโรงงาน 

ต้นทุนทางตรง 

ต้นทุนทางตรง 

ต้นทุนทางตรง 

ต้นทุนทางตรง 

ต้นทุนแผนกบริหารโรงงานปันส่วน 

ให้แผนกซ่อมแซม 

ต้นทุนแผนกซ่อมแซมปันส่วนให้แผนก 

บริหารโรงงาน 
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เกณฑท่ี์ใช้ในการปันส่วนต้นทุน   

 การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตของแผนกบริการไปให้แผนกผลิตได้อย่างถูกต้องหรือให้
ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด  นอกจากจะใชว้ิธีการปันส่วนต้นทุนที่เหมาะสมแล้ว กิจการยัง
ต้องเลือกเกณฑ์การปันส่วนต้นทุน (Allocation Base) ให้สัมพันธ์กับลักษณะของการบริการที่มี
ระหว่างแผนกบริการกับแผนกบริการด้วยกัน หรือแผนกบริการกับแผนกผลิตอื่นๆ ซึ่งจะส่งผล
ต่อต้นทุนที่จะปันส่วนให้แผนกต่างๆ นั้น ตัวอย่างเกณฑ์การปันส่วนที่ใช้ในกิจการ ดังแสดงใน
ตารางที่ 6.1  
 

ตารางท่ี 6.1 เกณฑ์ที่ใช้ในการปันส่วนต้นทนุของแผนกบริการ  
(ปรับปรุงจากดวงมณี โกมารทัต, 2559 : 252) 

 

แผนกบริการ หลกัเกณฑท่ี์ใช้ในการปันส่วนต้นทุน 

แผนกอาคารและสถานที ่ จ านวนพืน้ที่รวมทกุแผนก 

แผนกวิศวกรรม ชั่วโมงที่ให้บริการกับแผนกอื่น  
แผนกจัดซือ้วัตถุดิบ จ านวนหน่วยของวัตถุดิบ น้ าหนักวัตถุดิบ  

ชั่วโมงที่ให้บริการ  หรือ ต้นทุนวัตถุดิบ 

แผนกตรวจสอบคุณภาพ จ านวนหน่วยของสินค้า น้ าหนกัของสินค้า 
ชั่วโมงที่ให้บริการ หรอื จ านวนครั้งของการ
ตรวจสอบ 

แผนกงบประมาณ บริการที่ให้แก่แผนกตา่งๆ อาจจะวัดในรูปของ
ชั่วโมงที่ให้บริการ 

แผนกทรัพยากรบุคคล จ านวนคนงาน หรือชั่วโมงที่ให้บริการ   
แผนกคลังพสัด ุ จ านวนวัตถุดิบที่เบิกไปใช้ 
แผนกซ่อมแซมและบ ารุงรักษา ชั่วโมงที่ให้บริการ  จ านวนวัสดุที่ใช้ใน

ซ่อมแซม หรอื ต้นทนุของเครื่องจักร 
แผนกก าลังไฟ กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง 
แผนกบริหารโรงงาน จ านวนคนงาน หรือ ชั่วโมงที่ให้บริการ 
แผนกพยาบาล จ านวนคนงาน หรือ ชั่วโมงที่ให้บริการ 
แผนกโรงอาหาร จ านวนคนงาน 

แผนกบัญชีโรงงาน ชั่วโมงที่ให้บริการ หรอื จ านวนครั้งในการ
บันทึกรายการ 
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 เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีปันส่วนคา่ใช้จ่ายการผลิตจากแผนกบริการให้กับแผนกผลิต จะแสดง
การค านวณดังตัวอย่างที่ 6.4 ดังต่อไปนี ้
 

ตวัอย่างท่ี  6.4   
 บริษัท ล้อมดาว จ ากัด  มีขอ้มูลเกี่ยวกับคา่ใช้จา่ยการผลิตของแผนกบริการและแผนก
ผลิตแต่ละแผนก ดังต่อไปนี ้
 แผนกบริการ  

  แผนกซ่อมแซม    20,000  บาท 

  แผนกบริหารโรงงาน   40,000  บาท 

 แผนกผลิต  

  แผนกประกอบ    60,000  บาท 

  แผนกตกแต่ง    40,000  บาท 

  

 ข้อมูลเกณฑ์ที่ใช้ในการปันส่วนคา่ใช้จ่ายการผลิตของแต่ละแผนก มีดังนี ้ 
 

แผนก ชัว่โมงท่ีให้ 

บริการซ่อมแซม 

(ชั่วโมง) 

จ านวน 

คนงาน  

(คน) 
แผนกซ่อมแซม 10 20 
แผนกบริหารโรงงาน  50 10 
แผนกประกอบ 350 35 
แผนกตกแต่ง 150 45 
      รวม 560 110 

 

 กิจการใช้หลักการปันส่วนค่าใช้จ่ายของแผนกซ่อมแซมที่ให้บริการแก่แผนกอื่นๆ ตาม
ชั่วโมงที่ให้บริการ  ส่วนค่าใช้จ่ายของแผนกบริหารโรงงานให้ปันส่วนตามจ านวนคนงาน 

  

 วิธีการค านวณ 

 วิธีการปันส่วนค่าใช้จ่ายของแผนกบริการเข้าสู่แผนกผลิต อาจใช้ตารางแสดงการปัน
ส่วนค่าใช้จ่ายของแผนกบริการ ดังแสดงการค านวณในตารางที่  6.1  ถึงตารางที่  6.3  ซึ่ง
สามารถแสดงการปันส่วนค่าใช้จ่ายแผนกบริการทั้ง  3  วิธี ได้ดังนี้ 
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1) วิธีการปันส่วนโดยตรง 

      การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตของแผนกบริการเข้าสู่แผนกผลิต สามารถแสดงการ
ค านวณ ดังตารางที่ 6.1 ดังนี ้ 
 

ตารางท่ี  6.1  ตารางแสดงการปันส่วนคา่ใช้จ่ายการผลิตของแผนกบริการ 
ประจ าเดือนมกราคม  25X1 

 

รายการ 
หลักเกณฑ์
ปันส่วน 

ยอดรวม 

(บาท) 

แผนกบริการ แผนกผลิต 

ซ่อมแซม บริหาร 
โรงงาน 

ประกอบ ตกแต่ง 

ค่าใช้จ่ายการผลิต
รวม 

 160,000 20,000 40,000 60,000 40,000 

ปันส่วนค่าใช้จา่ย       

แผนกบริการ       

   แผนกซอ่มแซม ชั่วโมงที่
ให้บริการ 

 (20,000)  14,000(1) 6,000(2) 

   แผนกบริหาร 
โรงงาน 

จ านวน
คนงาน 

 

 

 (40,000) 17,500(3) 22,500(4) 

รวม  160,000   91,500 68,500 

 

 การค านวณประกอบตารางที่  6.1 
อัตราการปันส่วนค่าใช้จา่ยการผลิตแผนกซ่อมแซม =  ค่าใช้จ่ายการผลิตของแผนก (บาท) 
       จ านวนชั่วโมงที่ให้บริการ (ชม.)  

         =  20,000 บาท 

             500 ชั่วโมง 
         =  40  บาท / ชั่วโมง 
 

 (1)  ปันส่วนให้แผนกประกอบ =  350  ชั่วโมง  ×  40  บาท  =  14,000  บาท 

 (2)  ปันส่วนให้แผนกตกแต่ง =  150  ชั่วโมง  ×  40  บาท    =  6,000  บาท 
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อัตราการปันส่วนค่าใช้จา่ยการผลิตแผนกบริหารโรงงาน  =  ค่าใช้จ่ายการผลิตของแผนก  

             จ านวนคนงาน (คน) 
        = 40,000 บาท 

                     80 คน 

       = 500 บาท/คน 

 

 (3)  ปันส่วนให้แผนกประกอบ = 35  คน  ×  500 บาท =  17,500  บาท 

 (4)  ปันส่วนให้แผนกตกแต่ง   = 45  คน  ×  500 บาท =  22,500  บาท 

  

2) การปันส่วนตามล าดบัขัน้ 

       จากข้อมูลของบริษัท ล้อมดาว จ ากัด  จะเห็นได้ว่า แผนกบริหารโรงงานให้บริการ
ในขอบเขตที่กว้างกว่าแผนกซ่อมแซม  จึงปันส่วนต้นทุนของแผนกบริหารโรงงานเป็นอันดับ
แรก  และของแผนกซ่อมแซมเป็นอันดับหลัง  ดังนั้นการปันส่วนต้นทุนตามล าดับขั้น  จะ
ปรากฏในตาราง ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี  6.2  ตารางแสดงการปันส่วนคา่ใช้จ่ายการผลิตของแผนกบริการ 
ประจ าเดือนมกราคม  25X1 

 

รายการ 
หลักเกณฑ์
การปัน
ส่วน 

ยอดรวม 

(บาท) 

แผนกบริการ แผนกผลิต 

ซ่อมแซม บริหาร 
โรงงาน 

ประกอบ ตกแต่ง 

ค่าใช้จ่ายการผลิต
รวม 

 160,000 20,000 40,000 60,000 40,000 

ปันส่วนค่าใช้จา่ย       

แผนกบริการ       

 แผนกบริหารโรงงาน จ านวนคน  
(1)8,000 (40,000) (2)14,000 (3)18,000 

   28,000    

 แผนกซ่อมแซม ชั่วโมงที่
ให้บริการ 

 (28,000)  
(4)19,600 (5)8,400 

รวม  160,000   93,600 66,400 
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การค านวณประกอบตารางที่  6.2 
อัตราการปันส่วนค่าใช้จา่ยแผนกบริหารโรงงาน  =  ค่าใช้จ่ายการผลิตทั้งหมดของแผนก  

             จ านวนคนงานในแผนกอื่นๆ (คน) 
      =   40,000 บาท 

            100 คน 

      =  40 บาทต่อคน 

 

 (1)  แบ่งให้แผนกซ่อมแซม  20  คน  ×  40  บาท  =    8,000  บาท 

 (2)  แบ่งให้แผนกประกอบ   35  คน  ×  40  บาท  =  14,000  บาท 

 (3)  แบ่งให้แผนกตกแต่ง     45  คน  ×  40  บาท  =  18,000  บาท 

 

อัตราการปันส่วนค่าใช้จา่ยแผนกซ่อมแซม   =  ค่าใช้จ่ายการผลิตรวมทีไ่ด้รับการปันส่วน  

         จ านวนชั่วโมงให้บริการแก่แผนอื่นๆ (ชม.)  

      =  20,000 + 8000   

             500 ชั่วโมง 
      = 56 บาทต่อชั่วโมง 
  

 (4)  แบ่งให้แผนกประกอบ = 350  ชั่วโมง × 56  บาท  = 19,600  บาท 

 (5)  แบ่งให้แผนกตกแต่ง  = 150  ชั่วโมง  × 56  บาท  = 8,400  บาท 

 

3) วิธีการปันส่วนโดยใช้วิธีพีชคณิต 

     วิธีนีจ้ะค านึงถึงบริการที่ให้ระหว่างแผนกบริการด้วยกนั  ถ้าหากกิจการต้องการใช้
วิธีการปันส่วนโดยใช้วิธพีีชคณิตปันส่วนค่าใช้จา่ยในแผนก  ต้องพิจารณาลักษณะการบริการที่
คาดว่าจะได้รับจากแผนกต่างๆ เสยีก่อน  สมมติว่าสมุห์บัญชีโรงงานของบริษัท ล้อมดาว จ ากดั
ได้ประเมินอัตราร้อยละของบริการที่เกดิขึ้นในระหว่างแผนกบริการด้วยกันและแก่แผนกผลิต
ดังต่อไปนี ้
 บริการที่ได้รับจากแผนก 

 ซ่อมแซม บริหารโรงงาน 

แผนกบริการ  ซ่อมแซม -   9% 

  บริหารโรงงาน  20% - 

แผนกผลิต  ประกอบ  35%  64% 

  ตกแต่ง  45%  27% 

    รวม  100% 100% 
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 การปันส่วนคา่ใช้จ่ายของแผนกบริการวิธีนีจ้ะใช้สมการซึ่งค านวณดังนี้ 
ค่าใช้จ่ายของแผนกซ่อมแซมทั้งสิ้น =   ค่าใช้จา่ยทางตรงของแผนก + 9% ของค่าใช้จ่ายใน 

      แผนกบริหารโรงงาน 

ค่าใช้จ่ายของแผนกบริหารโรงงาน   =  ค่าใช้จา่ยทางตรงของแผนก + 20% ของค่าใช้จ่ายใน 

                แผนกซ่อมแซม 

ให้    X  เป็นค่าใช้จ่ายรวมของแผนกซอ่มแซม 

และ  Y  เป็นค่าใช้จ่ายรวมของแผนกบริหารโรงงาน 

  ฉะนั้น   X  =  20,000  +   9%  (Y)…………………………….(1) 
  และ     Y  =  40,000  +  20%  (X)…………………………….(2) 

แทนค่า  Y  ในสมการ  (1) 
   X  = 20,000 + 0.09 (40,000 + 0.2X) 

       = 20,000 + 3,600 + 0.018X 

       = 23,600 + 0.018 X 

              0.982X  =  23,600 

           X   = 24,032.59 หรือ ประมาณ 24,033 บาท (ปัดเศษ) 
แทนค่า X  = 24,033 ในสมการ  (2) 

         Y   = 40,000 + 20% (X) 

      = 40,000 + 0.2 (24,033) 

      = 40,000 + 4,806.60 

      = 44,806.60 บาท หรือ ประมาณ 44,807 บาท (ปัดเศษ) 
  

เมื่อได้ค่า  X  และ  Y  แล้วขั้นต่อไป คือ  น าคา่ทั้งสองค่า ไปปันส่วนต้นทนุ ดังตารางที่  
6.3  โดยใช้หลักเกณฑ์การปันส่วน ซึ่งเป็นอัตราร้อยละตามที่ประเมินไว้ข้างตน้ 
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ตารางท่ี  6.3  ตารางแสดงการปันส่วนคา่ใช้จ่ายในการผลิตของแผนกบริการ (ปัดตัวเลขเป็น
จ านวนเต็ม) 

ประจ าเดือนมกราคม  25X1 
 

รายการ 
ยอดรวม 

(บาท 

แผนกบริการ (บาท) แผนกผลิต (บาท) 
ซ่อมแซม บริหาร 

โรงงาน 

ประกอบ ตกแต่ง 

ค่าใช้จ่ายการผลิตรวม 160,000 20,000 40,000 60,000 40,000 

ปันส่วนค่าใช้จา่ยแผนกบริการ      

   แผนกซอ่มแซม  (24,033) 4,806 (1) 8,412(2) 10,815(3) 
   แผนกบริหารโรงงาน  4,033 (4) (44,807) 28,676(5) 12,098(6) 
รวม 160,000 -0- -0- 48,571 31,429 

 

การค านวณค่าใช้จ่ายแผนกบริการประกอบตารางที่  6.3 
ค่าใช้จ่ายการผลิตแผนกซอ่มแซม  

 (1)  ปันส่วนให้แผนกบริหารโรงงาน = 24,033 × 20% =   4,806.60 บาท 

 (2)  ปันส่วนให้แผนกประกอบ     = 24,033 × 35%  =   8,411.55 บาท 

 (3)  ปันส่วนให้แผนกตกแต่ง     = 24,033 × 45%  =  10,814.85 บาท 

 

ค่าใช้จ่ายการผลิตแผนกบริหารโรงงาน 

 (4)  แบ่งให้แผนกซ่อมแซม     =  44,807 × 9%    =   4,032.63  บาท 

 (5)  แบ่งให้แผนกประกอบ    =  44,807 × 64%   =  28,676.48  บาท 

 (6)  แบ่งให้แผนกตกแต่ง     =  44,807 × 27%   =  12,097.89  บาท 

  

 จากการเปรียบเทียบวิธีการปันส่วนต้นทุนทั้ง  3  วิธี  จะเห็นว่า ค่าใช้จ่ายการผลิตหลัง
การปันส่วนของแผนกผลิตทั้งแผนก  ซึ่งได้จากวิธีการปันส่วนทั้ง  3  วิธีมีตัวเลขไม่ได้แตกต่าง
กันมากนัก  ถ้าหากกิจการต้องการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์เป็นประการส าคัญ  กิจการมักนิยม
ใช้วิธีการปันส่วนตามล าดับขั้น  เพราะการค านวณง่ายกว่าวิธีการปันส่วนโดยใช้พีชคณิต  แต่
ถ้ากิจการต้องการน าข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจ  เช่น  ก าหนดราคาขาย  หรือราคาโอน  
วิธีการปันส่วนวิธีที่  3  จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องมากที่สุด เพราะค านึงถึงการปันส่วนระหว่างแผนก
บริการด้วยกันเอง แล้วค่อยไปปันส่วนให้กับแผนกผลิตต่อไป ลักษณะการบริการจะมีความถูก
ต้องมากกว่า 
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การก าหนดอตัราค่าใช้จ่ายการผลิตประจ าแผนก 

 การก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตแยกเป็นรายแผนกจะให้ผลที่ถูกต้องและใกล้เคียง
ความจริงมากกว่าการใช้อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตเพียงอัตราเดียวทั้งโรงงาน  ซึ่งการค านวณ
อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตประจ าแผนกจะมีขั้นตอนในการค านวณ ดังนี้ 
 1.  จัดเตรียมงบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตทางตรง  (Direct  Overhead  Costs)  ทั้ง
ในแผนกผลิตและแผนกบริการ  และโดยทั่วไปจะจัดประเภทงบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตเป็น  
2  ประเภท คือ  ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่และค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร 
 2.  พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างแผนกผลิตและแผนกบริการ  รวมทั้งการบริการ
ระหว่างแผนกบริการด้วยกัน  เพื่อใช้ก าหนดเกณฑ์ในการปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตของแผนก
บริการเข้าสู่แผนกผลิต 

 3.  เลือกวิธีที่จะใช้ปันส่วนต้นทุนของแผนกบริการเข้าสู่แผนกผลิต  แล้วจัดท าตาราง
การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตในลักษณะเดียวกับตารางที่  6.1  6.2  และ  6.3  ดังได้กล่าวมา
ในหัวข้อที่ผ่านมา 
 4.  พิจารณากิจกรรมที่เกิดขึ้นในแผนกผลิตแต่ละแผนก  เพื่อก าหนดเกณฑ์ในการ
ค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตของแผนกผลิตเอง 
 5.  ค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตของแผนกผลิตแต่ละแผนก  โดยน าผลลัพธ์ที่ได้จาก
ตารางการปันส่วนต้นทุนในข้อ  3  มาหารด้วยปริมาณกิจกรรมของแผนกผลิตในข้อ  4  หรือ
ค านวณได้จากสูตรต่อไปนี้ 
 

 

  

 

เพื่อให้เข้าใจการค านวณอัตราคา่ใช้จ่ายการผลติประจ าแผนกมากขึ้น จะแสดงตัวอย่าง
การค านวณดังตัวอย่างที่ 6.5  
 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าใช้จา่ยการผลิตของแผนกผลิต  = ค่าใช้จ่ายการผลิตรวมหลงัการปันส่วน 

          ปริมาณกจิกรรมในแผนกผลิต 
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ตวัอย่างท่ี  6.5   
ฝ่ายจัดการของบริษัท ล้อมดาว จ ากดั  ได้ก าหนดงบประมาณค่าใช้จา่ยการผลิตของ

แผนกต่างๆ  ส าหรับปี  25X1 ไวด้ังรายละเอียดต่อไปนี ้(หน่วย : บาท) 
 แผนกผลิต แผนกบริการ 

 ประกอบ ตกแต่ง ซ่อมแซม บริหาร 

โรงงาน 

     ค่าใช้จ่ายการผลิตทางตรง     

       ต้นทุนคงที ่ 300,000 75,000 75,000 150,000 

       ต้นทุนผันแปร 300,000 300,000 150,000 150,000 

           รวม 600,000 375,000 225,000 300,000 

 

 ฝ่ายบริหารก าหนดให้การปันส่วนคา่ใช้จ่ายการผลิตของแผนกบริการเข้าแผนกผลิตโดย
ใช้วิธีปันส่วนตามล าดับขั้น  โดยมีรายละเอยีดเกี่ยวกับการปันส่วนต้นทุนในแผนกต่างๆ  ตลอด
ทั้งปีดังนี ้
           แผนก ชัว่โมงท่ีให้ 

บริการซ่อมแซม 
(ชัว่โมง) 

จ านวน 

คนงาน  

(คน) 

ชัว่โมงแรงงาน 

ทางตรง 

(ชัว่โมง) 
   แผนกซอ่มแซม - 37 - 

   แผนกบริหารโรงงาน 750 30 - 

   แผนกประกอบ 4,500 68 45,000 

   แผนกตกแต่ง 3,000 45 30,000 

         รวม 8,250 180 75,000 

  

กิจการก าหนดให้การปันส่วนต้นทุนของแผนกซ่อมแซมตามเกณฑ์ชั่วโมงที่ให้บริการ  
ส่วนแผนกบริหารโรงงานจะปันส่วนตามเกณฑ์จ านวนคนงาน  และจะค านวณอัตราค่าใช้จ่าย
การผลิตของแผนกผลิตตามเกณฑ์ชั่วโมงแรงงานทางตรง  ซึ่งการค านวณดังแสดงในตารางที่  
6.4 

  

 

 

 

 

 



   การบัญชีต้นทุน 2 6 - 30 

ตารางท่ี 6.4 ตารางแสดงการก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตประจ าแผนก  ประจ าปี  25X1 
รายการ หลักเกณฑ ์

การปันส่วน 

ยอดรวม 

(บาท) 
แผนกบริการ แผนกผลิต 

ซ่อมแซม บริหาร 
โรงงาน 

ประกอบ ตกแต่ง 

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที ่ 600,000 75,000 150,000 300,000 75,000 

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร 900,000 150,000 150,000 300,000 300,000 

         รวม  1,500,000 225,000 300,000 600,000 375,000 

แบ่งค่าใช้จ่ายการผลิต      

แผนกบริการ :       

แผนกบริการโรงงาน จ านวนคนงาน 74,000 (300,000) 136,000 90,000 

   299,000  736,000 465,000 

แผนกซ่อมแซม จ านวนชั่วโมง (299,000)  179,400 119,600 

(1) ค่าใช้จ่ายการผลิตรวม (บาท)  915,400 584,600 

(2) ต้นทุนคงที่  (บาท)  300,000 75,000 

(3) ต้นทุนผันแปร  (บาท) (1) – (2)   615,400 509,600 

(4) ชั่วโมงแรงงานทางตรง (ช่ัวโมง)  45,000 30,000 

            อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตรวม (บาทตอ่ชั่วโมง) =(1) / (4) 20.34 19.49 

            อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ (บาทต่อชั่วโมง)  = (2) / (4) 6.67 2.50 

            อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร (บาทต่อชั่วโมง)  = (3) / (4) 13.67 16.99 

  

สมมติว่าในเดือนมกราคม  จ านวนชั่วโมงแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิตจริง  
รวบรวมได้ดังนี ้

 จ านวนชั่วโมงแรงงานทางตรง 
(ชั่วโมง) 

ค่าใช้จ่ายการผลิต*  
(บาท) 

แผนกประกอบ 4,200 93,600 
แผนกตกแต่ง 3,700 66,400 

*มาจากตารางที่ 6.2  

 

จากข้อมูลข้างต้นนี้ได้ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิต โดยแบ่งเป็นต้นทุนคงที่ และ
ต้นทุนผันแปร  โดยมีสมมติฐานว่า ค่าใช้จ่ายที่ได้รับการปันส่วนมาจากแผนกบริการทั้งหมด
เป็นต้นทุนผันแปรเพื่อสะดวกในการค านวณ  ดังนั้นต้นทุนคงที่หลังการปันส่วนของแผนกผลิต
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ยังคงเป็นจ านวนเดียวกับต้นทุนคงที่ก่อนการปันส่วน ซึ่งตรงกันข้ามกับ ต้นทุนผันแปรจะมี
จ านวนสูงขึ้นกว่าเดิมอันเนื่องมาจากสมมติฐานดังกล่าว  อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่และผัน
แปรของแผนกผลิตเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการจัดท างบประมาณยืดหยุ่น  (Flexible Budget) 

ของแผนกผลิต รวมทั้งการวิเคราะห์ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตประจ าแผนกซึ่งจะได้กล่าวถึงใน
วิชาการบัญชีต้นทุน 2 เรื่องต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่าง ต่อไป 

 

การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัค่าใช้จ่ายการผลิตประจ าแผนก 

 กิจการที่ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตแยกตามรายแผนก  ก็จะใช้อัตราค่าใช้จ่ายการ
ผลิตนี้ เพื่อค านวณหาต้นทุนการผลิตสินค้าได้ทัน  ดังตัวอย่าง  บริษัท ล้อมดาว  จ ากัด  ซึ่ง
ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตของแผนกประกอบและแผนกตกแต่ง เท่ากับ  20.34  บาทต่อ
ชั่วโมง  และ  19.49  บาทต่อชั่วโมง ตามล าดับ ดังแสดงตัวอย่างการค านวณในตารางที่ 6.4 ซึ่ง
จะน าไปบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิต  จะเป็นดังนี้ 
 

1. บนัทึกค่าใช้จ่ายการผลิตจดัสรรเข้าเป็นต้นทุนการผลิต   
                การบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรนี้จะบันทึกอย่างไรนั้น ขึ้นกับวิธีการคิด
ต้นทุน  ถ้าเป็นวิธีการบัญชีต้นทุนงาน  ก็จะรวบรวมต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรของแผนก
ต่างๆ  จะคิดเป็นต้นทุนของงานโดยตรง 
 เดบติ งานระหว่างท า     157,541 

  เครดิต  ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร – แผนกประกอบ  85,428 (1) 

   ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร – แผนกตกแต่ง   72,113 (2) 

  

แสดงการค านวณค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร ค านวณได้จาก ชั่วโมงผลิตจริง  ×  อัตรา
ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรประจ าแผนก ดังนี้  

(1) ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร–แผนกประกอบ = 4,200 × 20.34 = 85,428  บาท 

(2) ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร – แผนกตกแต่ง  = 3,700 × 19.49 = 72,113 บาท(ปัดเศษ) 

 

แต่ถ้าในกรณีที่กิจการใช้วิธีการบัญชีต้นทุนกระบวนการ  จะบันทึกค่าใช้จ่ายการผลิต
จัดสรรในแต่ละแผนกแยกจากกัน  โดยลงบันทึกบัญชีดังนี้ 
 เดบติ งานระหว่างท า – แผนกประกอบ   67,122 
  งานระหว่างท า - แผนกตกแต่ง   49,700   
  เครดิต ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร-แผนกประกอบ   67,122 
   ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร-แผนกตกแต่ง   49,700   
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2. บนัทึกค่าใช้จ่ายการผลิตท่ีเกิดขึน้จริง   
     การบันทึกบัญชีจะใช้หลักการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิตจริง ดังได้กล่าวไว้แล้ว

ในบทที่ 5 นั่นคือ รวบรวมค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละแผนก โดยมีใบสรุปค่าใช้จ่าย
การผลิตประจ าแผนกต่างๆ  เป็นบัญชีย่อย หลังจากนั้นจะปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตของแผนก
บริการเข้าสู่แผนกผลิต โดยใช้เกณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตจริงของแผนก
บริการเข้าสู่แผนกผลิต  ซึ่งจะลงบัญชีตามล าดับขั้นดังนี้ 

2.1. บันทึกค่าใช้จ่ายการผลิตทั้งโรงงาน ตามลักษณะของรายการค่าใช้จ่ายการ
ผลิตที่เกิดขึ้นจริงในเดือนมกราคม  25X1 ของบริษัท ล้อมดาว จ ากัด (เป็นตัวเลขสมมติตาม
รายการที่เกิดขึ้นจริง) จะลงบัญชีได้ดังนี้ 
 เดบิต คุมยอดคา่ใช้จ่ายการผลิต   160,000 

  เครดิต คุมยอดวัตถุดิบ       40,000 
   คุมยอดคา่แรง       45,000 
   ค่าน้ าค่าไฟคา้งจ่าย      14,000 
   ภาษีทรัพย์สินค้างจา่ย      12,300 
   ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องจักร     16,500 
   ค่าเบี้ยประกันภัยจา่ยล่วงหน้า     15,900 
   เงินสด        16,300 

2.2. หลังจากวิเคราะห์และจัดท าใบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายการผลิตเป็นราย
แผนกแล้วก็จะทราบว่าค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นในแผนกต่างๆ  เป็นเท่าใด  ซึ่งจะลงบัญชี
จากข้อมูลในตารางที่  6.2  ดังนี้ 
 เดบิต ค่าใช้จ่ายการผลิต – แผนกประกอบ  60,000 
  ค่าใช้จ่ายการผลิต - แผนกตกแต่ง  40,000 
  ค่าใช้จ่ายการผลิต - แผนกซ่อมแซม  20,000 
  ค่าใช้จ่ายการผลิต - แผนกบริหารโรงงาน  40,000 
  เครดิต  คุมยอดค่าใช้จ่ายการผลิต   160,000 

2.3. เมื่อกิจการปันส่วนต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงในแผนกบริการเข้าสู่แผนกผลิต  โดย
ใช้เกณฑ์ที่เกิดขึ้นจริง  โดยวิธีการปันส่วนตามล าดับขั้น  ดังตารางที่  6.2  ค่าใช้จ่ายการผลิต
จริงของแผนกบริการจะเข้าไปสู่แผนกผลิต  ซึ่งจะลงบันทึกบัญชีได้ดังนี้ 
 เดบิต ค่าใช้จ่ายการผลิต - แผนกประกอบ  33,600 (1) 
  ค่าใช้จ่ายการผลิต - แผนกตกแต่ง  26,400 (2) 
  เครดิต ค่าใช้จ่ายการผลิต - แผนกซ่อมแซม   20,000 
   ค่าใช้จ่ายการผลิต – แผนกบริหารโรงงาน  40,000 
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  (1)  33,600 = 14,000 + 19,600 

  (2)  26,400 = 18,000 + 8,400 

 

3. บนัทึกผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตจดัสรรและค่าใช้จ่ายการผลิตจริง 

     เมื่อลงรายการขั้นที่ 1 และ ขั้นที่ 2 แล้ว จะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริง
ของแผนกผลิตต่างๆ  ตามข้อ  2  จะมีจ านวนไม่เท่ากับค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรตามข้อ  1  
นั่นคือเกิดผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตขึ้นในแผนกผลิตต่างๆ  ดังนี้ 

 แผนกประกอบ แผนกตกแต่ง รวม 

ค่าใช้จ่ายการผลิตจริง :    

ต้นทุนโดยตรง 60,000 40,000 100,000 

ต้นทุนที่ได้รับการปันส่วน 33,600 26,400 60,000 

รวม 93,600 66,400 160,000 

ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร 85,428 72,113 157,541 

ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิต  8,172  
ไม่น่าพอใจ 

  5713   
น่าพอใจ 

 2,459  
ไม่น่าพอใจ 

 ผลต่างระหว่างค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริงและค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรของแต่ละ
แผนกจะโอนไปบัญชีต้นทุนขายหรือบัญชีก าไรขาดทุนดังต่อไปนี้ 
 เดบิต ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร – แผนกประกอบ 85,428 

  ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร-แผนกตกแต่ง  72,113 

  ต้นทุนขาย/ก าไรขาดทุน      2,459 

  เครดิต ค่าใช้จ่ายการผลิต-แผนกประกอบ   93,600 
   ค่าใช้จ่ายการผลิต-แผนกตกแต่ง    66,400 
  

เมื่อผ่านรายการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิตตั้งแต่ต้นไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง
จะปรากฏความสัมพันธ์ระหว่างเอกสาร  สมุดบัญชีและบัญชีแยกประเภทต่างๆ  ดังแสดงใน
ภาพที่ 6.5 
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ภาพท่ี  6.5 ความสมัพันธ์ระหว่างเอกสาร สมดุบัญชี และบัญชีแยกประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

ลักษณะของรายการ
ค่าใช้จ่ายการผลิต 

วัตถุดิบทางอ้อม 

ค่าแรงงานทางอ้อม 

ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร 
ค่าเบ้ียประกันภัย 

ค่าน้ าค่าไฟ 

ค่าใช้จ่ายการผลิตอื่นๆ 

เอกสาร/ 
ใบส าคัญ/ 
ใบสรุปผล 

สมุดรายวัน
ท่ัวไป/เฉพาะ 

ทะเบียนใบส าคัญ
สั่งจ่าย 

บันทึก
ข้ันต้น 

ผ่านไปบัญชี 
แยกประเภท 

งานระหว่างท า 

(1)     157,541 
สมุดรายวัน

ทั่วไป 

อัตราค่าใช้จ่าย    ปริมาณกิจกรรม 

การผลิตประจ า X ที่เกิดข้ึนจริง 

แผนกผลิต              
ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรแผนกประกอบ 

(1)      85,428 (3)      85,428 

ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรแผนกตกแต่ง 

(1)      72,113 (3)      72,113 

ค่าใช้จ่ายการผลิต-แผนกบริหารโรงงาน 

คุมยอดค่าใช้จ่ายการผลิต 

(2ก)      160,000 
             ……… 

            160,000 

(2ข)      160,000 
             ……… 

            160,000 ใบสรุปค่าใช้จ่ายการผลิต
ประจ าแผนก 

ค่าใช้จ่ายการผลิต-แผนกประกอบ 

(2ข)       60,000 
             33,600 
             93,600 

(3)           93,600 
               ……… 

               93,600 

 ค่าใช้จ่ายการผลิต-แผนกตกแต่ง 

(2ข)       40,000 
             26,400 
             66,400 

(3)       66,400 
           ……… 

           66,400 

ค่าใช้จ่ายการผลิต-แผนกซ่อมแซม 

(2ข)      20,000 (2ค)      20,000 

(2ข)      40,000 (2ค)      40,000 

ต้นทุนขาย 

(3)      2,459 

ตารางการ 

ปันส่วนต้นทุน 
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การวิเคราะหผ์ลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตประจ าแผนก 

 ฝ่ายบริหารสามารถจัดให้มีการวิเคราะห์ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตแยกเป็นรายแผนกได้  
ในท านองเดียวกันกับการวิเคราะหผ์ลต่างค่าใช้จ่ายรวมทัง้การผลิตดังได้กล่าวมาแล้วในบทที ่ 5 
กรณีเช่นนี้  กิจการจะต้องท างบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตส าหรับแผนกต่างๆ  ขึ้นมาด้วย  
ทั้งนี้โดยใช้สูตรส าเร็จ  Y = a + bX ในแต่ละแผนก ในที่นี้อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรและ
ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่รวมของแต่ละแผนกได้มาจากตารางที่ 6.4 ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
 แผนกประกอบ แผนกตกแต่ง 

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ต่อปี 300,000  บาท 75,000  บาท 

อัตราค่าใช้จา่ยการผลิตผันแปร 13.67  บาท/ชั่วโมง 17  บาท/ชั่วโมง 
(1) งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต
ต่อเดือน ณ ระดับผลิตจริง 

= 300,000/12 + 13.67(4200)    = 75,000/12 +16.99(3700) 

 = 25,000 + 57,414 = 6,250 + 62,863 

 =  82,414  บาท =  69,113  บาท 

(2)  ค่าใช้จ่ายการผลิต =  93,600  บาท =  66,400  บาท 

(3)  ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร =  85,428  บาท =  72,113  บาท 

ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตรวม = (3) – (2) =  8,172  บาท  (ไม่พอใจ)        5,713  บาท  พอใจ 

ผลต่างงบประมาณ  =  (2)  -  (1)       =  11,186  บาท  (ไม่พอใจ)          2,713  บาท  พอใจ 

ผลต่างปริมาณผลิต  =  (3) – (1)        =   3,014  บาท  (ไม่พอใจ)          3,000  บาท  พอใจ 

 

บทสรปุ 

 การใช้อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรประจ าแผนกเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับกิจการที่ผลิต
สินค้าตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป มีแผนกผลิตหลายแผนกและแต่ละแผนกมีการใช้ทรัพยากร หรือ
กระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน  เช่น  บางแผนกใช้แรงงานคน  และบางแผนกใช้เครื่องจักร  
การใช้อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรประจ าแผนก  จะช่วยให้กิจการค านวณต้นทุนการผลิตของ
สินค้าได้ถูกต้องและใกล้เคียงความจริงยิ่งขึ้น หรือถ้ากิจการมีการใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยในการ
ผลิต และมีกระบวนการหรือกิจกรรมในการผลิตสินคา้ที่หลากหลาย อาจใช้ระบบต้นทุนตามฐาน
กิจกรรมมาช่วยในการค านวณหาต้นทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรม เพราะแต่ละกิจกรรมจะมี
สาเหตุที่ท าให้ต้นทุนมากหรือน้อยแตกต่างกัน ซึ่งจะท าให้กิจการสามารถค านวณค่าใช้จ่ายการ
ผลิตได้ถูกต้องมากขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่การก าหนดราคาขายที่เหมาะสม  อัตราค่าใช้จ่ายการผลิต
จัดสรรจึงแบ่งวิธีการค านวณ ได้ 3 วิธี ได้แก่ การก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรเพียง
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อัตราเดียวทั้งโรงงาน การก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรประจ าแผนก และการก าหนด
อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรโดยใช้ระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม 

นอกจากนี้ เรื่องส าคัญที่กิจการต้องให้ความส าคัญคือการปันส่วนต้นทุนจากแผนก
บริการให้กับแผนกผลิต เพราะในความเป็นจริง ค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นในแผนกผลิตอาจไม่
เพียงพอ เพื่อน าไปใช้ค านวณหาต้นทุนสินค้า เนื่องจากแผนกผลิตต้องใช้บริการจากแผนกอื่นๆ 
ท าให้ต้นทุนที่เกิดขึ้นในแผนกเหล่านั้น ถือเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตส่วนหนึ่งที่กิจการควรจะ
รวมเข้าสู่ตัวสินค้าด้วยเช่นกัน โดยใช้หลักเกณฑ์การปันส่วนต้นทุนให้เหมาะสม  ส าหรับวิธีปัน
ส่วนต้นทุนของแผนกบริการมีหลายวิธี  มี 3  วิธี คือ  วิธีการปันส่วนโดยตรง วิธีปันส่วน
ตามล าดับขั้น  และ วิธีการปันส่วนต้นทุนโดยใช้วิธีพีชคณิต เมื่อกิจการปันส่วนต้นทุนของแผนก
บริการเข้าสู่แผนกผลิตได้แล้ว  ก็จะค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรของแผนกผลิตเป็น
รายแผนก  หรือวธิีอื่นที่เหมาะสม อัตราที่ค านวณได้นี้จะน าไปคิดต้นทุนสินค้าในงวดบัญชีต่างๆ  
ไว้ล่วงหน้า  ซึ่งจะอยู่ในรูปของค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรประจ าแผนก  ในท านองเดียวกันจะมี
การรวบรวมและปันส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตที่เกิดขึ้นจริงจากแผนกบริการเข้าสู่แผนกผลิตโดย
ใช้หลักการเดียวกัน กรณีที่ค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริงไม่เท่ากับค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร
ส าหรับแผนกนั้น  ก็จะมีการวิเคราะห์ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตเพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรือ
น าไปประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละแผนกต่อไป 
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แบบฝึกหดัท้ายบท 

ข้อ 1. บริษัท ธรรมชาติ  จ ากัด  ผลิตสินค้า  2  ชนิดคือ  สินค้า  A  และสินค้า B  ในปีแรกของ
การด าเนินงาน  กิจการได้ใช้อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรเข้างานในอัตรา  6  บาทต่อหนึ่ง
ชั่วโมงแรงงานทางตรง  ซึ่งค านวณได้จากงบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต  ณ  ระดับ  ผลิต  
40,000  ชั่วโมงแรงงานทางตรงดังต่อไปนี้ 

 งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต  (บาท) 
แผนกที่  1  (20,000  ชั่วโมงแรงงานทางตรง) 160,000 

แผนกที่  2  (20,000  ชั่วโมงแรงงานทางตรง) 80,000 

รวมทั้งโรงาน 240,000 

 

 ในการผลิตสินค้า  A  และสินค้า  B  ต่อหน่วย  จะต้องใช้ช่ัวโมงแรงงานทางตรงต่อ
หน่วยในแต่ละแผนกผลิตดังนี ้

 สินค้า  A สินค้า  B 

แผนกที่  1 – ชั่วโมงแรงงานทางตรง 6 2 
แผนกที่  2 – ชั่วโมงแรงงานทางตรง 2 6 
รวมชั่วโมงแรงงานทางตรง 8 8 
 

 สมมติว่าไม่มงีานระหว่างท าคงเหลือปลายปี  แต่มีสินคา้  A คงเหลืออยู่ในคลังสินค้า
จ านวน 1,000 หน่วย 

 

ให้ท า 1.  ค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรเข้างานแบบแยกแผนก  (Departmental 

Manufacturing Overhead Rate) 

 2.  ในกรณีที่กิจการต้องการเปลี่ยนไปใช้อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรแบบแยกแผนก
จะมีผลกระทบกระเทือนต่อก าไรขั้นต้นของกิจการอย่างไรบ้าง โปรดอธิบาย 

 3.  สมมติว่าต้นทุนขั้นต้น  (Prime  Cost)  ในการผลิตสินค้า   A  เท่ากับ  20  บาท  
ต่อหน่วย  และแผนกขายต้องการตั้งราคาขายโดยบวกก าไรเข้าไปอีกร้อยละ  50  ของต้นทุน
การผลิต  ให้ค านวณราคาขายต่อหนว่ยของสินคา้  A  โดยเปรียบเทียบในระหว่าง  2  กรณี ที่
กิจการใช้อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรแตกต่างกัน 

 4.  ในความเห็นของท่าน  ท่านเห็นว่ากิจการควรเลือกค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิต
จัดสรรแบบใด  โปรดให้เหตุผลสนับสนุนแต่เพียงสั้นๆ 
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ข้อ 2. บริษัท รักบ้านเกิด  จ ากัด  ผลิตสินค้า  2  ชนิดคือ  เอบี  และ  บีเอ  ในปี  พ.ศ.  25X1 
กิจการประมาณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตรวมทั้งโรงงานในอัตรา 34 บาทต่อชั่วโมงแรงงาน
ทางตรง โดยก าหนดจากงบประมาณประจ าเดือนในระดับก าลังผลิตปกติดังต่อไปนี้ 

 ชัว่โมงแรงงาน 

ทางตรง (ชม.) 
งบประมาณ 

ค่าใช้จ่ายการผลิต (บาท) 
แผนกตัด 10,000 480,000 

แผนกประกอบ 10,000 200,000 

รวม 20,000 680,000 

 

 ส าหรับอัตราส่วนในการผลิตสินคา้  เอบ ีและ  บีเอ  จ าแนกตามชั่วโมงที่ใช้ในการผลิต
สินค้าในแต่ละแผนก  ดงันี ้  

 เอบี บีเอ 

แผนกตัด 4  ชั่วโมง 2  ชั่วโมง 
แผนกประกอบ 1  ชั่วโมง 3  ชั่วโมง 
รวม 5  ชั่วโมง 5  ชั่วโมง 
 

 ในเดือนมกราคม  25X1 ปริมาณผลิตและขายสนิค้าทั้ง 2 ชนิดเป็นดังนี้ 
 เอบี บีเอ 

ปริมาณผลิต  (หน่วย) 2,000 2,000 

ปริมาณขาย  (หน่วย) 1,500 1,700 

 

ให้ท า 1.  ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรประจ าเดือนมกราคม  25X1 ของสินค้าทั้ง 2  ชนิด 

 2.  ถ้ากิจการเปลี่ยนมาใช้อัตราใช้จ่ายการผลิตจัดสรรประจ าแผนก  จงค านวณ
ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรของสินค้าแต่ละชนิด 

 3.  ผลต่างระหว่างค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรที่ค านวณตามข้อ  1  และข้อ  2  รวมทั้ง
อธิบายสาเหตุของผลต่างดังกล่าว 

 4.  ท่านคิดว่าการใช้อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตรวมทั้งโรงงานและแบบแยกแผนกจะมีผล
ต่อก าไรสุทธิของบริษัทในเดือนมกราคมหรือไม่  ท่านเห็นว่าวิธีใดเหมาะสมกว่า  เพราะเหตุใด 
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ข้อ 3. ต่อไปนี้เป็นข้อมูลของบริษัท กนกอุตสาหกรรม  จ ากัด  สมุห์บัญชีของบริษัทได้ 
ก าหนดการคิดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรเข้างานต่างๆ  โดยใช้ระดับผลิตปกติต่อไปนี้
 เป็นหลักในการค านวณ 

 แผนกผลิต  A   แผนกผลิต  B 

ระดับผลิตปกติ ต้นทุนวัตถุดิบ 36,000 บาท ชม. แรงงานทางตรง 6,500 ชม. 
อัตราค่าใช้จา่ยการผลิต   

จัดสรรคงที ่  10%  ต้นทุนวัตถุดิบ 1 บาท/ชม.แรงงานทางตรง 
อัตราค่าใช้จา่ยการผลิต   

จัดสรรผันแปร 15%  ต้นทุนวัตถุดิบ 1.50 บาท/ชม.แรงงานทางตรง 
 

 เมื่อสิ้นปีด าเนินกิจการได้รวบรวมค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริงจากสมดุบัญชีของ
บริษัทดังนี ้
ค่าแรงทางอ้อม       17,400 บาท 

ค่าบริหารโรงงาน       3,200  บาท 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับตัวอาคาร (ค่าเสือ่มราคา, คา่ประกันภัย  ฯลฯ)  4,000 บาท 

ค่าก าลงัไฟ        2,800 บาท 

 ข้อมูลเพิ่มเตมิที่เกดิขึ้นจริงในปีด าเนินงานมีดงันี้ 
 แผนกผลิต แผนกบริการ 

 A B ก าลงัไฟ 

วัตถุดิบทางตรง 33,000 บาท 13,000 บาท - 

ค่าแรงทางตรง 11,780 บาท 17,670 บาท - 

ชม. แรงงานทางตรง 3,500 ชม. 6,000 ชม. - 

กิโลวัตต์ 60% 40% - 

พื้นที่  (ตารางฟุต)           750 ตร.ฟุต         750 ตร.ฟุต 500 ตร.ฟุต 

 

 ส าหรับการปันส่วนรายการค่าแรงทางออ้มและค่าบริหารโรงงาน  ใหใ้ช้ค่าแรงทางตรง
เป็นหลักในการปันส่วน  ส่วนคา่ใช้จ่ายเกี่ยวกับตัวอาคารจะใชพ้ื้นที่และคา่ก าลังไฟถูกแบ่งตาม
สัดส่วนของกิโลวัตต ์

 

ให้ท า 1.  ตารางการปันส่วนค่าใช้จา่ยการผลิตที่เกิดขึน้จริงในระหว่างปีเข้าเป็นค่าใช้จ่ายของ 
แผนกผลิต  A  และแผนกผลิต B 

 2.  วิเคราะห์ผลต่างคา่ใช้จ่ายการผลิตที่เกดิขึน้จริงกับค่าใช้จา่ยการผลิตจัดสรร  โดย
แยกให้เหน็ผลต่างงบประมาณและผลต่างปริมาณผลิตของแผนกผลิตแต่ละแผนก 
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ข้อ 4. โรงงานของบริษัท สายฟ้า  จ ากัด  ประกอบด้วย  แผนกผลิต  2  แผนก  แผนกบริการ  
3  แผนก  ผู้จัดการโรงงานต้องการที่จะปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตของแผนกบริการเข้าสู่แผนก 

ผลิต  แต่เขาไม่ทราบว่าจะใช้วิธีใดจึงจะเหมาะสมที่สุดจึงมาขอค าแนะน าจากท่าน  โดยให้ข้อมูล
ประจ าเดือนมีนาคม  25X2 ดังต่อไปนี้ 

 แผนกบริการ แผนกผลิต 

 บริหาร 

โรงงาน 

ซ่อมแซม 

บ ารงุรกัษา 

อาคาร 

สถานท่ี 

เครื่องจกัร ประกอบ 

ค่าใช้จ่ายการผลิต  (บาท) 48,800 67,000 56,000 620,000 760,000 

เนื้อที่  (ตารางฟุต)  1,625  2,000  3,750  75,000  68,000 

ชั่วโมงแรงงานทางตรง 
(ชม.) 

 2,800  2,400  3,900  48,000  32,000 

ชั่วโมงเครื่องจกัร - - -  40,000  30,000 

 

 กิจการปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตแผนกบริหารโรงงานโดยใช้ชั่วโมงแรงงานทางตรง
ส่วนแผนกอาคารสถานที่ปันส่วนโดยใช้เนื้อที่  ส าหรับค่าใช้จ่ายการผลิตแผนกซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษานั้นโอนให้แผนกต่างๆ  ตามสัดส่วนในการให้บริการดังนี้ 
  แผนกอาคารสถานที ่  33% 

  แผนกเครื่องจักร   32% 

  แผนกประกอบ   35% 

 

ให้ท า 1.  แสดงการปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตของแผนกบริการเข้าแผนกผลิตโดยใช้วิธีปัน
ส่วนทางตรง  (Direct Method) 

 2.  ถ้ากิจการปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตของแผนกบริการเข้าแผนกผลิตโดยใช้วิธีปัน
ส่วนเป็นขั้น (Step Method) ทั้งนี้จะปันส่วนแผนกซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเป็นอันดับแรก 
แผนกบริหารโรงงานและแผนกอาคารสถานที่เป็นล าดับที่สองและสามตามล าดับ จงแสดงการ
ปันส่วนดังกล่าวและค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรตามชั่วโมงเครื่องจักรในแผนกผลิต
ทั้งสองแผนก 

 3.  จงค านวณผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตในแต่ละแผนก  ซึ่งเป็นผลที่ได้จากการเลือกใช้
วิธีปันส่วนตามข้อ  1  และข้อ  2  แล้วน าเสนอผู้บริหารโรงงานและท่านจะเสนอแนะวิ ธีใดต่อ
ผู้บริหาร 
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ข้อ 5. บริษัท เชียงใหม่การค้า  จ ากดั  ได้จัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตประจ าเดือน
ส าหรับระดับผลิตปกติ  ส าหรับปีงบประมาณ  25X9 ดังรายละเอียดตอ่ไปนี ้(หน่วย : บาท) 

  รวม ต้นทุน 

คงท่ี 

ต้นทุน 

ผนัแปร 

แผนกบริการ บริหารโรงงานทั่วไป 26,090  9,000 20,090 

 ค่าใช้จ่ายของห้องอาหาร  1,640  1,000     640 
 บุคลากร  1,000    500     500 
 อาคาร 10,000  5,000   5,000 
 คลังสินค้า  2,670  1,000   1,670 
แผนกผลิต แผนกเครื่องจักร 34,700 20,000 14,700 

 แผนกประกอบ 48,900 30,000 18,900 

 รวม    125,000 63,500 61,500 

  

ฝ่ายบริหารตัดสินใจที่จะแบ่งค่าใช้จ่ายแผนกบริการเข้าแผนกผลิต  แต่ยังไม่ทราบว่าจะ
ปันส่วนด้วยวิธีใด  ระหว่างวิธีปันส่วนทางตรงและปันส่วนเป็นขั้น  จึงได้สอบถามไปยัง
สมุห์บัญชีโรงงาน  สมุห์บัญชีก าหนดให้ใช้วิธีปันส่วนเป็นขั้นตามล าดับต่อไปนี้ 
ล าดับที ่
ในการ 
ปันส่วน 

เกณฑ์การ 
ปันส่วน 

แผนก ชั่วโมง 
แรงงาน 

โดยตรง 

จ านวน 

ลูกจ้าง 
(คน) 

พื้นที ่
(ตร.ฟุต) 

ชั่วโมง 
แรงงาน 

รวม 

จ านวน 

ใบเบิก 

1 พื้นที ่ อาคาร - - - - - 

2 จ านวน
ลูกจ้าง 

บุคลากร - -   2,000 - - 

3 ชม.แรงงาน
รวม 

บริหาร
โรงงาน
ทั่วไป 

-  35   7,000 - - 

4 ชม.แรงงาน
ทางตรง 

โรงอาหาร -  10   4,000   1,000 - 

5 จ านวนใบ
เบิก 

คลังสินค้า -   5   7,000   1,000 - 

 ชั่วโมง
แรงงาน 

เครื่องจกัร  5,000  50 30,000   8,000  2,000 

 ทางตรง ประกอบ 15,000 100 50,000 17,000  1,000 

     รวม 20,000 200 100,000 27,000 3,000 
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 ให้ท่านแสดงการปันส่วนค่าใช้จ่ายแผนกบริการของบริษัทเข้าแผนกผลิต  โดยใช้วิธีปัน
ส่วนทางตรง  และวิธีป้ันส่วนเป็นขั้น  และสมมติว่าบริษัทท าการผลิตสนิค้า  2  ชนดิ  คอื  
สินค้า  A  และสินค้า  B  โดยใช้ช่ัวโมงดังนี ้

 สินค้า  A สินค้า B 

แผนกเครื่องจักร   18  ชั่วโมง   1  ชั่วโมง 
แผนกประกอบ    2  ชั่วโมง  19  ชั่วโมง 
ปริมาณผลิต-เดือนมกราคม 25X9 250  หน่วย 500  หน่วย 

 ส าหรับค่าใชจ้่ายการผลิตจริงในแผนกเครื่องจักรและแผนกประกอบในเดือน  มกราคม  
25X9  เท่ากับ 493,000 บาท และ 510,500  บาท ตามล าดับ 

 

ให้ท า 1.  ตารางปันส่วนคา่ใช้จ่ายการผลิตจัดสรรของแผนกบริการเข้าสู่แผนกผลิตทั้ง  2  วิธี 
 2.  แสดงการบันทึกค่าใช้จ่ายการผลิตในสมุดรายวันทั่วไปส าหรับการผลิตในเดือน 

มกราคม  25X9 และให้แสดงการปิดผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตสูงหรือต่ าไปเข้าบัญชีต้นทุนขาย  
สมมติว่ากิจการเลือกวิธีปันส่วนทางตรง 
 

ข้อ 6. บริษัท ฟ้าฮ่ามอุตสาหกรรม  จ ากัด  ได้จัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตประจ า
แผนก  ณ  ระดับก าลังผลิตปกติ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
         (หน่วย  :  บาท) 

  ต้นทุนรวม ต้นทุนคงท่ี ต้นทุนผนัแปร 

แผนกบริการ แผนกอาคาร   40,000 20,000  20,000 

 แผนกบุคลากร    4,000   2,000    2,000 
 แผนกบริหารโรงงาน 104,360 24,000  80,360 

 แผนกโรงอาหาร    6,560   4,000    2,560 
 แผนกคลังสินค้า  10,680   4,000    6,680 
แผนกผลิต แผนกขึ้นรูป 138,800  80,000  58,800 

 แผนกประกอบ 195,600 120,000  75,600 

     รวม 500,000 254,000 246,000 

 

 ฝ่ายบริหารตัดสนิใจที่จะปันส่วนคา่ใช้จ่ายการผลิตแผนกบริการเข้าแผนกผลิต  แต่ไม่
ทราบว่าจะปันส่วนด้วยวิธีใด  จงึมาขอให้ท่านแสดงการปันส่วนค่าใช้จ่ายแผนกบริการเขา้แผนก
ผลิตด้วยวิธีปันส่วนทางตรงและปันส่วนเป็นขั้น  ทั้งนี้โดยให้ขอ้มูลในการปันส่วนดังต่อไปนี้ 
 

 



                           บทท่ี  6 ค่าใช้จ่ายการผลิตประจ าแผนก และการปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิต  6 - 43 

 

 

แผนก ชั่วโมง 
เครื่องจกัร 

จ านวน 

ลูกจ้าง 
(คน) 

พื้นที ่
(ตร.ฟุต) 

ชั่วโมง 
ท างาน 

จ านวน 

ใบเบิก 

เกณฑ์ในการปัน
ส่วน 

อาคาร - - - - - พื้นที ่
บุคลากร - -  2,000 - - จ านวนลูกจา้ง 
บริหาร
โรงงาน 

- 35  7,000 - - ชั่วโมงท างาน 

โรงอาหาร - 10  4,000  1,000 - จ านวนลูกจา้ง 
คลังสินค้า -   5  7,000  1,000 - จ านวนใบเบิก 

ขึ้นรูป   5,000 50 30,000  8,000 2,000 ชม. เครื่องจกัร 
ประกอบ 15,000 100 50,000 17,000 1,000 ชม.เครื่องจักร 
รวม 20,000 200 100,000 27,000 3,000  

 

 กิจการจะปันส่วนคา่ใช้จ่ายการผลิตแผนกบริการตามล าดับคอื  ให้แผนกอาคารเป็น
อันดับแรก  แผนกบุคลากรเป็นอันดับที่สอง  และแผนกคลังสินค้าเป็นอันดับสดุท้าย 

 

ให้ท า 1.  ตารางค านวณอัตราค่าใช้จา่ยการผลิตประจ าแผนกโดยใช้วิธีการปันส่วนตามล าดับ
ขั้น  (Step  Method) 

 2.  สมมติว่าบริษัทผลิตสินค้า  2  ชนิดคือ  สินค้า  X  และสินค้า  Y  โดยใช้ช่ัวโมงการ
ผลิตสินค้า  1  หน่วยในแผนกตา่งๆ  ดังนี้ 

 สินค้า  X สินค้า  Y 

แผนกขึ้นรูป 18  ชม.  5  ชม. 
แผนกประกอบ  2  ชม. 15  ชม. 
        รวม 20  ชม. 20  ชม. 
ต้นทุนขั้นตน้ต่อหน่วยประกอบด้วย 

  วัตถุดิบทางตรง 500  บาท 200  บาท 

  ค่าแรงทางตรง 300  บาท 600  บาท 

 

ให้ท า  จงค านวณต้นทุนรวมต่อหน่วยของสินคา้ทั้ง  2  ชนิด 
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ข้อ 7. บริษัท เก่งงาน จ ากัด  รับผลิตและขายสินค้าชนิดหนึ่ง  บริษัทมีแผนกผลิต  2  แผนก  
คือ แผนกประกอบ  และแผนกตกแต่ง  แผนกบริการ  2  แผนก  คือ  แผนกจัดซื้อ  และ  
แผนกธุรการโรงงาน  ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้ก าหนดสัดส่วนในการให้บริการของแผนกบริการดังนี้ 
 

 ค่าใช้จ่าย 

การผลิตทางตรง  
(บาท) 

สดัส่วนในการให้บริการ 

แผนกจดัซ้ือ แผนกธรุการ
โรงงาน 

แผนกประกอบ    800,000 60% 50% 

แผนกตกแต่ง    600,000 30% 35% 

แผนกจัดซือ้    306,000 - 15% 

แผนกธุรการโรงงาน    459,000 10% 3 

  รวม 2,165,000   

 

ให้ท า แสดงการปันส่วนค่าใช้จา่ยการผลิตของแผนกจดัซื้อ  และแผนกธุรการโรงงานเข้า
แผนกผลิตทั้ง  2  แผนก  โดยใช้ 
 1)  วิธีปันส่วนโดยตรง 
 2)  วิธีปันส่วนเป็นขั้น  (สมมติว่าปันส่วนแผนกธุรการโรงงานก่อนแผนกจัดซือ้) 
 3)  วิธีพีชคณิต 

 

ข้อ8. บริษัท  นารี จ ากัด เป็นบริษัทที่ท าการผลิตและขายสินค้าหลายชนิด  โดยผ่าน
กระบวนการผลิต  2  แผนก  คือ  แผนกขึ้นรูปและแผนกตกแต่ง  บริษัทมีแผนกบริการ  2  
แผนก คือ  แผนกบริหารโรงงานและแผนกบุคลากร  ส าหรับรายละเอียดในการผลิตในแผนก
ต่างๆ  มีดังนี้ 

แผนก ค่าใช้จ่ายการผลิตประจ าเดือนในแผนก  
(บาท) 

แผนกขึ้นรูป 213,000 

แผนกตกแต่ง 302,000 

แผนกบุคลากร  (ใช้จ านวนบุคลากร) 250,000 

แผนกซ่อมบ ารุง  (ใช้ช่ัวโมงซ่อมบ ารุง) 120,000 
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ข้อมูลในการปันส่วนต้นทุนส าหรับระยะเวลา 1 เดือน  แสดงดงันี้ 
 จ านวนบุคลากร  

(คน) 
ชัว่โมงซ่อมบ ารงุ 

(ชัว่โมง) 
ชัว่โมงผลิต 

(ชัว่โมง) 
แผนกขึ้นรูป 30 200   6,000 
แผนกตกแต่ง 70 300   9,000 
แผนกบุคลากร 15 100 - 

แผนกซ่อมบ ารุง   5 - - 

รวม 120 600 15,000 

 

ให้ท า 1.  แสดงการปันส่วนค่าใช้จา่ยการผลิตของแผนกบริการทั้ง  2  แผนกเข้าแผนกผลิต  
โดยใช้ 
     1)  วิธีการปันส่วนโดยตรง 
     2)  วิธีการปันส่วนเป็นขัน้  (ให้ปันส่วนแผนกบุคลากรก่อน) 
     3)  วิธีพีชคณิต 

 2.  ค านวณอัตราคา่ใช้จ่ายการผลิตจัดสรรของแผนกผลิต  โดยใช้วิธีการที่กล่าวในข้อ  
1 ทั้งสามวิธ ี
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี  7 

การบญัชีต้นทุนงานสัง่ท า   

  

หวัข้อเน้ือหาประจ าบท  

1. ลักษณะของการบัญชีต้นทุนงานสั่งท า 
2. บัตรต้นทุนงานสัง่ท า 
3. การบันทึกบัญชีตามระบบต้นทุนงานสั่งท า 
4. บทสรุป 

5. แบบฝึกหัดท้ายบท 

6. เอกสารอ้างอิง 
  

วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

1. สามารถอธบิายความหมายของการบญัชตีน้ทนุงานสัง่ท า 
2. สามารถอธบิายลักษณะของระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งท า 
3. สามารถค านวณตน้ทุนการผลติของงานสัง่ท าแต่ละงานไดเ้มื่อกจิการมกีารใช้

ระบบตน้ทุนงานสัง่ท า 

4. สามารถบนัทกึบญัชตีามระบบตน้ทุนงานสัง่ท าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท  

1. ประเมนิผล 

2. การบรรยายเนื้อหา 

3. ถามตอบในชัน้เรยีน 

4. ท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 - 2  การบัญชีต้นทุน 1   

ส่ือการเรียนการสอน  

1. เอกสารประกอบการสอน เรือ่ง การบัญชตี้นทุนงานสั่งท า 
2. PowerPoint  

3. แหล่งเว็บไซด์ที่เกี่ยวขอ้งจากอินเทอร์เน็ต 

4. ตัวอย่างกจิการท ามีการผลิตแบบงานสั่งท า  
 

การวดัผลและการประเมินผล  

1. สงัเกตความสนใจขณะฟงับรรยายและการตอบค าถาม 

2. สงัเกตจากการท าแบบฝึกหดัในชัน้เรยีน  
3. สงัเกตจากพฤตกิรรมความสนใจ และการร่วมกจิกรรมในชัน้เรยีน 

4. ประเมนิผลจากการท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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บทท่ี  7  
การบญัชีต้นทุนงานสัง่ท า 

 

การบัญชีต้นทุนงาน หรือต้นทุนงานสั่งท า (Job Order Cost Accounting หรือ Job 

Order Costing) เป็นวิธีการบัญชีส าหรับกิจการที่ท าการผลิตสินค้าหรือเป็นกิจการที่ ให้บริการ
ตามค าสั่งของลูกค้า ซึ่งกิจการจะต้องรวบรวมและสะสมต้นทุนการผลิตตามงานหรือตามค าสั่ง
ของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งแต่ละค าสั่งจะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า ดังนั้น จะเห็นได้ว่างาน
แต่ละงานมีความแตกต่างกัน บางงานอาจมีการใช้วัตถุดิบทางตรงและค่าแรงงานทางตรง
แตกต่างกัน จึงมีผลท าให้ต้นทุนการผลิตของงานแต่ละงาน หรือแต่ละค าสั่งของลูกค้ามีความ
แตกต่างกัน การรวบรวมและการสะสมต้นทุนจะแยกไปตามงานแต่ละงาน ท าให้ต้นทุนการผลิต
ของงานแต่ละงานเป็นฐานเพื่อน าไปใช้ในการก าหนดราคาขาย หรือรายได้จากการให้บริการ
ของแต่ละงาน และแสดงถึงผลการด าเนินงานของกิจการได้อย่างถูกต้องและใกล้เคียงกับความ
เป็นจริงมากขึ้น นอกจากนี้ การค านวณต้นทุนการผลิตแยกตามงานแต่ละงานสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในด้านการควบคุมต้นทุนการผลิตได้เช่นกัน  ดังนั้น เนื้อหาในบทนี้จึงกล่าวถึงเรื่อง
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนงานสั่งท า ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้ ลักษณะของการบัญชีงานสั่งท า 
บัตรต้นทุนงานสั่งท า การค านวณต้นทุนการผลิตแยกตามงาน และการบันทึกบัญชีตามระบบ
ต้นทุนงานสั่งท า ตามล าดับ 

 

ลกัษณะของการบญัชีต้นทุนงานสัง่ท า 

การบัญชีต้นทุนงานสั่งท า เป็นการบัญชีส าหรับกิจการที่ผลิตสินค้าตามค าสั่งของลูกค้า 
เช่น งานพิมพ์ การผลิตเฟอร์นิเจอร์ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง อู่ต่อเรือ ธุรกิจผลิตเครื่องบิน รวมไป
ถึงธุรกิจที่ให้บริการตามค าสั่งของลูกค้า เช่น อู่ซ่อมรถ โรงพยาบาล ธุรกิจรับท าโฆษณา ธุรกิจ
รับปรึกษาทางธุรกิจ เป็นต้น จากการผลิตตามค าสั่งของลูกค้า ท าให้ลักษณะงานและต้นทุนการ
ผลิตของงานแต่ละงานมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน เนื่องจากลูกค้ามีความต้องการที่
แตกต่างกัน จึงสามารถสรุปลักษณะส าคัญของการบัญชีต้นทุนงานสั่งท า ได้ดังนี้ (ปรับปรุงจาก
ดวงมณี โกมารทัต, 2559 : 104) 

1. กิจการสามารถแยกงานแต่ละงานหรือแต่ละค าสั่งที่ท าการผลิตออกจากกัน เพื่อให้
ง่ายต่อการรวบรวมและสะสมต้นทุนการผลิตของงานนั้นๆ 

2. กิจการจะต้องจัดท า “บัตรต้นทุนงานสั่งท า” (Job Cost Sheet) โดยแยกไปตามงาน
แต่ละงาน หรือแยกตามค าสั่งผลิตของลูกค้าแต่ละราย เพื่อบันทึกและสะสมต้นทุนของแต่ละงาน

 



 

7 - 4  การบัญชีต้นทุน 1   

โดยเฉพาะ ซึ่งรูปแบบของบัตรต้นทุนงานสั่งท าของแต่ละกิจการ อาจมีความแตกต่างกันไป 
ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานและกระบวนการผลิต งานที่ท าอาจมีการผ่านเพียงแค่แผนกเดียว หรือ
ถ้างานนั้นต้องผ่านกระบวนการผลิตหลายแผนก บัตรต้นทุนงานสั่งท าของแต่ละงานก็จะท าการ
แยกแต่ละแผนก เพื่อให้รวบรวมและสะสมต้นทุนที่เกิดขึ้นตามแต่ละแผนก แยกแต่ละงานให้
ชัดเจนเพื่อให้ง่ายต่อการค านวณต้นทุนการผลิต 

บัตรต้นทุนงานสั่งท าที่แยกแต่ละงานจะท าหน้าที่เป็นเหมือนบัญชีย่อยประกอบบัญชีคุม
ยอดงานระหว่างท า (Work In Process Control Account) ดังนั้น ยอดรวมของต้นทุนการผลิต
จากบัตรต้นทุนงานสั่งท าจะเท่ากับยอดคงเหลือในบัญชีคุมยอดงานระหว่างท าของงานทุกงาน
รวมกัน 

ส าหรับกิจการที่ท าการผลิตและใช้ระบบต้นทุนงานสั่งท า การใช้บัญชีงานระหว่างท าเป็น
บัญชีคุมยอด โดยมีบัตรต้นทุนงานสั่งท าเป็นบัญชีย่อย จึงเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่ขาดไม่ได้ 
กิจการจ าเป็นจะต้องท าขึน้ เพราะในทางปฏิบัติ การท าการผลิตหลายๆ งานในช่วงเวลาเดียวกัน 
และแต่ละงานมีต้นทุนการผลิตที่แตกต่างกัน การใช้บัญชีคุมยอดจะช่วยให้กิจการสามารถ
รวบรวมข้อมูลและบันทึกรายการต่างๆ ได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น และบัตรต้นทุนงานสั่งท า
สามารถบอกรายละเอียดได้ว่ากิจการมีงานใดบ้าง แต่ละงานมีต้นทุนการผลิตอะไรบ้าง มีต้นทุน
วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต จ านวนเท่าใด 

3. การค านวณต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จแต่ละงาน เพื่อบันทึกเป็นต้นทุนของสินค้า
ส าเร็จรูป สามารถค านวณได้จากการรวบรวมต้นทุนการผลิตที่อยู่ในบัตรต้นทุนงานสั่งท าของ
งานนั้นๆ และหากกิจการต้องการทราบต้นทุนการผลิตต่อหน่วย ก็สามารถค านวณได้จากการ
น าต้นทุนการผลิตรวม หารด้วยจ านวนหน่วยที่ผลิตได้ของงานนั้นๆ ซึ่งสามารถแสดงการ
ค านวณ ได้ดังนี้  

 

 

 

 

4. การค านวณต้นทุนสินค้าที่ผลิตของแต่ละงานทีแ่สดงไว้ในบัตรต้นทุนงานสั่งท า มักใช้
วิธีต้นทุนปกติ (Normal Cost) ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบทางตรงที่จ่ายจริง ค่าแรงงานทาง
ตรงที่จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรหรือจากการประมาณการโดยใช้เกณฑ์การค านวณ
อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตที่เหมาะสม (ภายใต้ก าลังการผลิตปกติ หรือระดับการผลิตที่คาดว่าจะ
ผลิตได้ ขึ้นอยู่กับว่ากิจการจะใช้ระดับใดเป็นตัวหาร ดังได้อธิบายไว้แล้วในบทที่ 5)  การใช้วิธี
ต้นทุนปกติเป็นระบบการค านวณต้นทุนสินค้า เพราะวิธีนี้สามารถค านวณต้นทุนของงานที่ผลิต

ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย =   ต้นทุนการผลิตรวมของงานนัน้ 

       จ านวนหน่วยของสินค้าที่ผลิตเสร็จ 
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ได้สะดวกและรวดเร็ว ไม่จ าเป็นต้องรอให้ค่าใช้จ่ายการผลิตเกิดขึ้นก่อน ท าให้สามารถน าไป
ก าหนดราคาขายได้อย่างรวดเร็ว  

ส าหรับกิจการที่ใช้วิธีการบัญชีต้นทุนงานสั่งท า จะถือว่าการใช้บัญชีคุมยอดและบัญชี
ย่อยเป็นบัญชีหลักที่ต้องค านึงถึง  เพราะในทางปฏิบัติจะท าการผลิตงานหลายๆ  งานใน
ขณะเดียวกัน  ซึ่งต้องใช้วัตถุดิบทั้งทางตรงและทางอ้อมมีหลายชนิด  คนงานมีหลายประเภททัง้
แรงงานทางตรงและทางอ้อม  และมีรายละเอียดอีกมากมายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิต  การใช้
บัญชีคุมยอดจะช่วยให้กิจการรวบรวมข้อมูลและบันทึกรายการต่างๆได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  
และเมื่อต้องการค้นหารายละเอียดที่สัมพันธ์กับบัญชีคุมยอดก็จะทราบได้จากบัญชีย่อยที่
ประกอบบัญชีคุมยอดเหล่านั้น  เช่น  กิจการทราบว่ามีงานที่ยังผลิตไม่เสร็จ หรืองานระหว่างท า  
ณ  วันสิ้นงวด  มีมูลค่า  15,000  บาท  ถ้ากิจการต้องการทราบว่าเป็นงานชนิดใด  จ านวนเงิน
เท่าใด ก็จะทราบได้ต่อเมื่อดูจากรายละเอียดในบัตรต้นทุนงาน  ส าหรับกิจการขนาดใหญ่อาจจะ
มีการแบ่งหน้าที่ให้พนักงานบัญชีคนหนึ่งลงบัญชีคุมยอด  และพนักงานบัญชีอีกคนหนึ่งลงบัญชี
ย่อย  และเมื่อถึงตอนสิ้นงวดจะมีการหายอดคงเหลือทั้งของบัญชีคุมยอดและบัญชีย่อย  หากทั้ง  
2  ฝ่ายลงบัญชีครบถ้วนและถูกต้อง  ยอดคงเหลือของบัญชีคุมยอดจะต้องเท่ากับยอดคงเหลือ
ของบัญชีย่อยทุกบัญชีรวมกัน  ซึ่งเป็นการพิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกรายการงานที่ท า
ขึ้นแต่ละงานได้เป็นอย่างดี 
 แต่อย่างไรก็ตาม โดยส่วนใหญ่กิจการจะบันทึกเฉพาะบัญชีคุมยอดไว้ในสมุดลงรายการ
เบื้องต้น ซึ่งหลังจากนั้นจะผ่านไปบัญชีแยกประเภท  แล้วน ายอดคงเหลือของบัญชีเหล่านี้ไปท า
งบการเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนบัญชีย่อยนั้นเป็นการบันทึกรายละเอียดที่เกี่ยวกับบัญชีคุม
ยอดอีกทีหนึ่ง  ดังนั้น แบบฟอร์มของบัญชีย่อยหรือบัตรต้นทุนงานจึงแตกต่างกันไปตามความ
เหมาะสมของแต่ละงาน และแต่ละกิจการ   
 

บตัรต้นทุนงานสัง่ท า 

บัตรต้นทุนงานสั่งท า (Job Cost Sheet) เป็นใบสรุปต้นทุนวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงาน
ทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นในแต่ละงาน (กชกร เฉลิมกาญจนา, 2557 : 36) บัตร
ต้นทุนงานเป็นเสมือนบัญชีย่อยของบัญชีคุมยอดงานระหว่างท าที่จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
ต้นทุนการผลิตของงานว่า ใครเป็นผู้สั่งท า รูปแบบของบัตรต้นทุนงานสั่งท าของแต่ละกิจการ
อาจจะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้าหรืองานที่ผลิต กระบวนการผลิตและ
ความต้องการที่จะทราบข้อมูลของฝ่ายบริหาร อย่างไรก็ตามไม่ว่าบัตรต้นทุนงานสั่งท าจะมี
รูปแบบใด ข้อมูลโดยทั่วไปที่แสดงไว้ในบัตรต้นทุนงานสั่งท า นอกเหนือจากต้นทุนการผลิตของ
งานนั้นๆ แล้วยังประกอบด้วยข้อมูลส าคัญอื่นๆ อีก ได้แก่ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สั่งผลิต เลขที่
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งาน ประเภทของผลิตภัณฑ์ จ านวนที่ผลิต ลักษณะพิเศษของงาน วันที่สั่งท า วันที่เริ่มท า 
ก าหนดส่งมอบงาน และวันที่ท าเสร็จ เป็นต้น ดังแสดงในภาพที่ 7.1 และ 7.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7.1 ตัวอย่างบัตรต้นทนุงานสั่งท า (กรณีมีแผนกผลิตแผนกเดยีว) 

บตัรต้นทุนงานสัง่ท า 

ชื่อลูกค้า ....................................................................   เลขที่งาน ................................. ..................  
ลักษณะผลิตภัณฑ์ลูกค้า .............................................  วันที่สั่งผลิต ......................................... .......  
ปริมาณ  .................................................................... วันที่เริ่มผลิต ...............................................  
      วันที่เสร็จตามสัญญา....................................   
 

วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร 

วันที ่ ใบเบิก 

เลขที ่
จ านวนเงิน 

(บาท) 
วันที ่

บัตรจด
เวลา 
เลขที ่

จ านวนเงิน 

(บาท) 
วันที ่

อัตรา 
ค่าใช้จ่าย 

การผลิต 

จัดสรร 

จ านวน
เงิน 

(บาท 

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 ยอดขาย  (บาท)        xxx 

 ต้นทุนการผลิต :- 
  วัตถุดิบทางตรง     xxx 

  ค่าแรงทางตรง     xxx 

  ค่าใช้จ่ายในการผลิตจัดสรร    xxx  xxx 

 ก าไรขั้นต้น        xxx 

  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (จัดสรร 5%  ของค่าขาย)  xxx  
 ก าไรสุทธิโดยประมาณ (บาท)      xxx 
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ภาพท่ี 7.2 ตัวอย่างบัตรต้นทุนงานสั่งท า (กรณีมีแผนกผลิตหลายแผนก) 

บตัรต้นทุนงานสัง่ท า 

ชื่อลูกค้า  ..........................................................      เลขที่งาน  .................................................. ......... 
วันที่เสร็จตามสัญญา  .........................................     ลักษณะสินค้า  ........................................ ............. 
วันเริ่มผลิต  ....................................................... 
วันที่ผลิตเสร็จ  ................................................... 

วัตถุดิบทางตรง 
วันที ่ แผนกผลิต เลขที่ใบเบิกวัตถุดิบ จ านวนเงิน 

 แผนกผลิตที่ 1   

 แผนกผลิตท่ี 2   

    

ค่าแรงทางตรง 
วันที ่ แผนกผลิต เลขที่บัตรจดเวลาประจ างาน จ านวนเงิน 

 แผนกผลิตที่ 1   

 แผนกผลิตที่ 2   

    

ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร 

วันที ่ แผนกผลิต 

เกณฑ์ก าหนด 

ค่าใช้จ่ายการ
ผลิต 

อัตราค่าใช้จ่าย 

การผลิต 

จ านวนเงิน 

 

 แผนกผลิตที่ 1    

 แผนกผลิตที่ 2    

     

                                                       แผนกผลิตท่ี 1     แผนกผลิตท่ี 2  

ยอดขาย  (บาท)        xxx 

 ต้นทุนการผลิต :- 
  วัตถุดิบทางตรง    xxx   xxx 

  ค่าแรงทางตรง    xxx  xxx 

  ค่าใช้จ่ายในการผลิตจัดสรร   xxx  xxx 

           รวม     xxx   xxx   xxx 

ก าไรขั้นต้น        xxx 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจัดสรร     xxx  
 ก าไรสุทธิโดยประมาณ (บาท)      xxx 
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การบนัทึกบญัชีตามระบบต้นทุนงานสัง่ท า 

 การบันทึกต้นทุนการผลิตโดยใช้วิธีการบัญชีต้นทุนงานสั่งท า จะมีกระบวนการบันทึก
บัญชีเหมือนกับที่อธิบายไว้แล้วในบทที่ 3 ถึง บทที่ 5 ซึ่งจะประกอบด้วย การบันทึกบัญชี
เกี่ยวกับวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต เพื่อให้เข้าใจในการบันทึก
บัญชีจะขอยกตัวอย่างการบันทึกบัญชีระบบต้นทุนงานสั่งท า ดังแสดงในตัวอย่างที่ 7.1 ซึ่งจะ
อธิบายการบันทึกบัญชีและแสดงรายละเอียดของเอกสารและใบส าคัญที่เกี่ยวข้อง  โดยเริ่ม
ตั้งแต่การจัดหาทรัพยากรอื่นๆ เพื่อน ามาใช้ในการผลิต ซึ่งได้แก่ วัตถุดิบ แรงงาน และปัจจัย
การผลิตอื่นๆ มีการเบิกใช้ทรัพยากรเพื่อน าเข้าสู่กระบวนการผลิตและผลิตจนเสร็จเป็นสินค้า
ส าเร็จรูป  พร้อมทั้งส่งมอบสินค้าส าเร็จรูปเข้าคลังสินค้าจนกระทั่งขายสินค้าให้กับลูกค้า 
 

ตวัอย่าง 7.1 

  บริษัท ไทยซุปเปอร์แวร์  จ ากัด  ผลิตอ ุปกรณ์และเครื่องใช้เป็นพลาสติก ตามค าสั่งผลิต
ของลูกค้า  โดยที่บริษัทมีการใช้ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งท าในการบันทึกต้นทุนการผลิต  ใน
เดือนมกราคม  25X1  กิจการรับงานผลิต  3  งาน  ได้แก่ เลขที่  101 - 103 ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
         งานเลขท่ี         ผูส้ ัง่ผลิต/ช่ือลูกค้า ลกัษณะสินค้า       จ านวน (หน่วย) 
 101 โรงอาหารมหาวิทยาลัยอุดรธานี  แก้วน้ าเมลามีน  5,000  ใบ 

 102 โรงแรมแอดโฮม    ถ้วยชุดน้ าชา  2,500  ชุด 

 103 ร้านอาหารไทยอีสาน   จานเมลามีน  1,250  ชุด 

  

สินค้าคงเหลือ ณ วันที่  1  มกราคม  25X1  ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรงคงเหลือ  
33,000 บาท ไม่มีงานระหว่างท า และสินค้าส าเร็จรูปคงเหลือตอนต้นงวด ส าหรับรายการที่
เกิดขึ้นในระหว่างเดือนมีดังนี้ 
 1.  ซื้อวัตถุดิบเป็นเงินเชื่อรวมทั้งสิ้น  125,000  บาท  ในจ านวนนี้เป็นวัตถุดิบทางตรง  
100,000  บาท  วัตถุดิบทางอ้อม  25,000  บาท 

 2.  รายละเอียดเกี่ยวกับการเบิกวัตถุดิบทางตรง และชั่วโมงแรงงานทางตรงที่เกิดขึ้นใน
งานต่างๆ  สรุปได้ดังนี้ 

 งานเลขท่ี งานเลขท่ี งานเลขท่ี 

 101 102 103 

วัตถุดิบทางตรง  (บาท) 60,000 40,000 35,000 

ชั่วโมงแรงงานทางตรง 
(ชั่วโมง) 

3,000 2,500 2,000 



 

                                                 
                                                                           บทท่ี  7 การบัญชีต้นทุนงานสั่งท า   7 - 9 

 

 3.  บริษัทมีการเบิกวัตถุดิบทางอ้อมไปใช้ในการผลิตรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท 

 4.  เวลาท างานปกติของคนงาน เท่ากับ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  อัตราค่าแรงงานปกติ
ชั่วโมงละ 25 บาท ส่วนค่าแรงงานทางอ้อม ประกอบด้วย เงินเดือนผู้จัดการโรงงาน 37,500  
บาท  ค่าแรงทางอ้อมรวมทั้งสิ้น 62,500 บาท โดยที่บริษัทมีการหักภาษีเงินได้หัก  ณ  ที่จ่ายใน
อัตรา  10%  ของเงินเดือนและค่าแรงเบื้องต้น 

 5.  ค่าใช้จ่ายการผลิตอื่นๆ  ประกอบด้วย 

  ค่าเช่าที่ดิน  (ค้างจ่าย)    25,000 บาท 

  ค่าน้ าค่าไฟ (ค้างจ่าย)    37,500  บาท 

  ค่าเบี้ยประกันภัย  (จ่ายล่วงหน้าไปแล้ว)    5,000  บาท 

  ค่าเสื่อมราคา - อาคารและเครื่องจักร  20,000  บาท 

  ค่าซ่อมแซม  (จ่ายเงินสด)   10,000  บาท 

  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด  (จ่ายเงินสด)   13,750  บาท 

 6.  ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร ในอัตรา 75 บาทต่อชั่วโมงแรงงานทางตรง 
 7.  บริษัทมีการผลิตงานเสร็จเพียงงานเดียว คือ  งานเลขที่ 101 และได้ส่งมอบสินค้า
ให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้ว โดยก าหนดราคาขายสินค้า เท่ากับ 150% ของต้นทุนการผลิต 

 8.  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมเป็นเงิน 50,000 บาทเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

 9.  โอนปิดผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตไปบัญชีต้นทุนขายในตอนสิ้นงวด 

  

จากข้อมูลข้างต้น ถ้าหากบริษัทมีการบันทึกบัญชีระบบการสะสมต้นทุนแบบต่อเนื่อง 
(Perpetual Cost Accumulation System) และใช้วิธีต้นทุนปกติ (Normal Cost) ในการค านวณ
ต้นทุนสินค้า พนักงานบัญชีต้นทุนของบริษัทจะบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งท า ใน
สมุดรายวันทั่วไป ได้ดังนี้ (การบันทึกบัญชีแยกตามปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องได้แก่ วัตถุดิบ 
ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิต จนกระทั่งผลิตเสร็จเป็นสินค้าส าเร็จรูป และน าสินค้าไปขายให้กับ
ลูกค้า ตามล าดับ) (ปรับปรุงจากกชกร เฉลิมกาญจนา, 2557 : 45 - 54) 

 

1. การบญัชีเก่ียวกบัวตัถดิุบ 

   ในระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งท าจ าเป็นที่จะต้องแบ่งประเภทวัตถุดิบเป็น  2  ประเภท  
ได้แก่  วัตถุดิบทางตรง (Direct  materials)  และวัตถุดิบทางอ้อม (Indirect  materials) ซึ่งการ
บันทึกบัญชีจะบันทึกโดยวัตถุดิบทางตรงจะโอนเข้าเป็นต้นทุนการผลิตของงานแต่ละงาน
โดยตรง ส่วนวตัถุดิบทางอ้อมหรือวัสดุสิ้นเปลืองอืน่ๆ จะถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายการผลิต ดังนั้น การ
บันทึกบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ จะบันทึกรายการตามล าดับขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบ ดังนี้ 

 



 

7 - 10  การบัญชีต้นทุน 1   

1.1 เมื่อแผนกจดัซ้ือท าการซ้ือวตัถดิุบ และได้รบัวตัถดิุบเรียบร้อยแล้ว   
              แผนกจัดซื้อวัตถุดิบ เป็นแผนกที่มีความรับผิดชอบในการสั่งซื้อวัตถุดิบ และ

วัสดุสิ้นเปลืองตามความต้องการของแผนกผลิต เมื่อสั่งซื้อเรียบร้อย จะมีการตรวจรับวัตถุดิบ
และวัสดุสิ้นเปลืองแล้วจะน าเข้าเก็บในคลังพัสดุ หรือคลังสินค้า  ถ้าหากกิจการมีการใช้วัตถุดิบ
หลายประเภท พนักงานบัญชีจะบันทึกรายการโดยใช้บัญชีคุมยอด และบัญชีย่อย เพื่อสะดวกใน
การค านวณและรวบรวมต้นทุนวัตถุดิบ และยังเป็นประโยชน์ในด้านการควบคุมอีกด้วย   

             ส าหรับกิจการที่ต้องการบันทึกรายการซื้อวัสดุสิ้นเปลืองแยกต่างหากจาก
การซื้อวัตถุดิบหลักที่น ามาใช้ในการผลิต ก็อาจจะแยกบัญชีคุมยอดไว้คนละบัญชี เช่น คุมยอด
วัตถุดิบ และคุมยอดวัสดุสิ้นเปลือง  หรือจะใช้ชื่อบัญชีเดียวกันว่า  บัญชีวัตถุดิบและวัสดุ
สิ้นเปลือง  ก็ได้  จากข้อมูลของบริษัท ไทยซุปเปอร์แวร์ จ ากัด ถ้าหากบริษัทซื้อวัตถุดิบรวมกัน
ไม่ได้แยกวัตถุดิบทางตรงและทางอ้อมออกจากกัน บริษัทจึงใช้บัญชีคุมยอดวัตถุดิบเพียงบัญชี
เดียว ซึ่งการบันทึกบัญชีรายการซื้อวัตถุดิบ ได้ดังนี้ 

             (1)  เดบิต คมุยอดวัตถุดิบ          125,000 
                 เครดิต เจ้าหนี ้     125,000 

                   บันทึกการซื้อวัตถุดิบทั้งหมด 125,000 บาท จ านวนนี้เป็นวัตถุดิบ 

ทางตรงรวม 100,000 บาท และวัตถุดิบทางอ้อม 25,000 บาท 

              เมือ่ผู้ควบคมุพัสดุได้รับวัตถุดิบเรียบร้อย และน าเข้าเก็บในคลังสนิค้า ก็จะลง
รายการในช่อง “รับ” ของบัตรวัตถุดิบ โดยแยกตามชนดิหรือประเภทของวัตถุดิบ เช่น ตัวอย่าง
ของบัตรวัตถุดิบดังแสดงในภาพที่ 7.3 วัตถุดิบทางตรงบัตรวัตถุดิบแต่ละใบ จะถือเป็นบัญชีย่อย
ประกอบบัญชีคุมยอดวัตถุดิบอกีทอดหนึ่ง 
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บริษัท  ไทยซุปเปอร์แวร์  จ ากัด 

บตัรวตัถดิุบ 

 

                                                                          รายการ  วตัถดิุบ X 

                                                                          เลขที่บัตร  1025 
วันเดือนปี รับ จ่าย คงเหลือ 

เลขที่
ใบส าคัญ 

ปริมาณ 

(หน่วย) 
ต้นทุน 

ต่อหน่วย 

ต้นทุนรวม 
(บาท) 

เลขที ่
ใบเบิก 

ปริมาณ 

(หน่วย) 
ต้นทุน 

ต่อหน่วย 

ต้นทุนรวม 

(บาท) 
ปริมาณ 

(หน่วย) 
ต้นทุน 

ต่อหน่วย 

ต้นทุนรวม 

(บาท) 
25X1  1         440 125 55,000 

มกราคม 2 1078 800 125 100,000     1,240 125 155,000 

 15     1004 480 125 60,000 760 125 95,000 

 17     1005 320 125 40,000 440 125 55,000 

 30     1006 280 125 35,000 160 125 20,000 

 

 สมมติให้วัตถุดิบ  X  เป็นวัตถุดิบทางตรง ซึ่งมรีาคาทุนตอ่หน่วย  หน่วยละ 125  บาท 

 

ภาพท่ี  7.3 ตวัอย่างบตัรวตัถดิุบ 

 

 

 

 



   การบัญชีต้นทุน 1 

 

7 - 12 

1.2 เมื่อมีการเบิกใช้วตัถดิุบเข้าสู่กระบวนการผลิต 

              เมื่อเริ่มผลิต แผนกผลิตจะมีการเบิกวัตถุดิบจากคลังพสัดุเขา้ในแผนกผลิตต่างๆ 
ตามรายการของวัตถุดิบที่จะต้องใช้ในการผลิตสินค้าชนิดนั้นๆ เอกสารที่ใช้เมื่อมีการเบิกวัตถุดิบ 
คือ  ใบเบิกวัตถุดิบ ดังแสดงในภาพที่  7.4  จะเห็นได้ว่า ใบเบิกวัตถุดิบนี้คือใบเบิกเลขที่  1007  
เบิกวัตถุดิบ  ก  ซึ่งเป็นวัตถุดิบทางตรงเข้าแผนก  ผลิตในวันที่  5  มกราคม  25X1  โดยเบิกไปใช้
ในงานเลขที่  101  จ านวน  500  หน่วย  ต้นทุนหน่วยละ  125  บาท  ดังนั้น ต้นทุนวัตถุดิบเบิกใช้
ในการผลิต เท่ากับ  62,500  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  7.4 ตัวอย่างใบเบิกวัตถุดิบ 

 

             ใบเบิกวัตถุดิบจะเป็นเอกสารเพื่อใช้ในการลงบัญชีวัตถุดิบ ถ้าเบิกไปใช้ในการ
ผลิตโดยตรงจะลงด้านเดบิตของบัญชีงานระหว่างท า  แต่ถ้าในกรณีที่มีการท างานหลายชิ้นพร้อมๆ 
กัน ก็จะใช้ช่ือบัญชีคุมยอดงานระหว่างท า ส่วนวัตถุดิบทางอ้อมที่เบิกไปใช้จะโอนเข้าบัญชีคุมยอด
ค่าใช้จ่ายการผลิตของแผนก  ยอดรวมของวัตถุดิบที่เบิกใช้ทั้งหมดจะเครดิตบัญชีคุมยอดวัตถุดิบ 
ซึ่งมีบัตรวัตถุดิบเป็นบัญชีย่อย  ตัวอย่างเช่น  ใบเบิกวัตถุดิบเลขที่  1007  ใช้เป็นหลักฐานในการ

บริษัท  ไทยซุปเปอร์แวร ์จ ากัด 

ใบเบิกวตัถดิุบ 

วันเดือนปีที่เบิก  5  ม.ค.  25X1      เลขที่  1007 
แผนกที่ขอเบิก  แผนกผลิตที่ 1 
  

รายการ เลขท่ีบตัร 

วตัถดิุบ 

จ านวน ต้นทุนต่อหน่วย 

(บาท) 
ต้นทุนรวม 

(บาท) 
1. วัตถุดิบ 1025 500 แผ่น 125 62,500 

     

     

     

     

     

     

รวม  62,500 

 

เลขที่งาน........................................................  ผู้เบิกของ............................ 
เลขที่บัญชีค่าใช้จ่ายการผลิต...........................  ผู้รับของ............................. 
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บันทึกต้นทุนวัตถุดิบทางตรงเข้าบัญชีย่อย คือ งานเลขที่  101 (ดังแสดงในภาพที่  7.5)  และใช้ตัด
ยอดบัตรวัตถุดิบเลขที่  1025  (ดังแสดงในภาพที่  7.3) ด้วย  ในกรณีที่กิจการเบิกวัตถุดิบไปใช้โดย
อ้อมก็จะระบุเลขที่ของบัญชีย่อยวัตถุดิบทางอ้อมไว้ในรายการเลขที่บัญชีค่าใช้จ่ายการผลิต  เมื่อสิ้น
งวดหนึ่งๆ  แผนกบัญชีจะรวบรวมใบเบิกวัตถุดิบทั้งหมดเข้าด้วยกัน  แล้วแบ่งเป็นประเภทๆ ตาม
การเบิกใช้วัตถุดิบ  เช่น  ในเดือนมกราคม  25X1  บริษัท ไทยซุปเปอร์แวร์ จ ากัด มีการเบิกใช้
วัตถุดิบทางตรงรวม  135,000 บาท และวัตถุดิบทางอ้อม 20,000 บาท ดังนั้นการลงบัญชีคุมยอด
จะเป็นดังนี้ 

        (2)  เดบิต คมุยอดงานระหว่างท า    135,000 

                    คมุยอดค่าใช้จ่ายการผลิต              20,000 
              เครดิต  คมุยอดวัตถุดิบ      155,000 
        บันทึกการเบิกใช้วัตถุดิบตลอดเดือนมกราคม 25X1 
        เมื่อผา่นรายการที่  (1)  และ  (2)  ไปบัญชีแยกประเภทที่เกีย่วข้อง จะแสดงดังใน
ภาพที ่ 7.6  ซึ่งเป็นสรุปวงจรต้นทุนวัตถุดิบและเอกสารใบส าคัญทีเ่กี่ยวขอ้งใหเ้ห็นภาพที่ชัดเจน
มากขึ้น 

 

2. การบญัชีเก่ียวกบัค่าแรงงาน 

    การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าแรงงานจะเริ่มเมื่อพนักงานเขา้ท างานในโรงงาน ซึ่งพนักงาน
จะต้องมีการลงเวลาเข้างานและออกจากงานโดยใช้บัตรลงเวลา  (Time  Clock  Card)  พนักงานลง
เวลาซึ่งอาจจะใช้วิธีลงบันทึกหรือใช้เครื่องตอกบัตรลงรายการ ซึ่งต้องบันทึกเป็นประจ าทุกวัน  
เครื่องตอกบัตรจะบันทึกเวลาที่เข้าท างานและเลิกท างาน  แผนกบัญชีจะน ารายละเอียดที่ได้จาก
บัตรลงเวลาของพนักงานทุกคน  มาค านวณค่าแรงงานประจ าสัปดาห์ หรือประจ าเดือน 

     แต่โดยทั่วไป เพื่อให้ง่ายต่อการแยกว่าพนักงานแต่ละคน ท างานอะไร อยู่ในแผนกใด 
ใช้เวลากี่ชั่วโมง  พนักงานแผนกเก็บจ านวนชั่วโมงหรือแผนกเงินเดือนและค่าแรง จึงต้องมีบัตร
บันทึกเวลาประจ างาน  (Job  Time  Ticket) ซึ่งใช้บันทึกเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของงานแต่ละ
งาน  ยอดรวมของค่าแรงงานที่ค านวณได้จากบัตรบันทึกเวลาประจ างานทุกใบจะต้องเท่ากับยอด
รวมของค่าแรงขั้นต้นที่ค านวณได้จากบัตรลงเวลา นั่นคือ บัตรลงเวลาใช้ส าหรับบันทึกค่าแรงขั้นต้น  
ส่วนบัตรบันทึกเวลาประจ างานใช้ส าหรับแยกประเภทของค่าแรงงานว่าเป็นค่าแรงทางตรง และ
ค่าแรงทางอ้อมจ านวนเท่าใด 
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ภาพท่ี  7.5 ตัวอย่างบัตรต้นทุนงาน 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท  ไทยซุปเปอร์แวร ์จ ากัด 

บตัรต้นทุนงานสัง่ท า 

เลขที่งาน   101      ก าหนดเวลาส่งมอบ  25 ม.ค. 25X1 
ลักษณะสินค้า  แก้วเมลามีน     วันเริ่มผลิต  5  ม.ค. 25X1 
ผู้สั่งผลิต  โรงอาหารมหาวิทยาลัยอุดรธานี   วันผลิตเสร็จ  23  ม.ค.  25X1 

จ านวน  5,000  ใบ  

วนัท่ี 

วตัถดิุบทางตรง ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายการผลิต 

จดัสรร 

เลขท่ี
ใบเบิก 

 

จ านวนเงิน 

(บาท) 
เลขท่ีบตัรจด

เวลา 

ชัว่โมง จ านวนเงิน 

(บาท) 
อตัรา

ค่าใช้จ่าย 

ต่อชัว่โมง 

จ านวน
เงิน 

(บาท) 
25X1           

5ม.ค. 1025 60,000 - 1234 100 2,500 -    

7    1235 150 3,750 -    

9    1236 200 5,000 -    

13    1237 180 4,500 -    

16    1238 220 5,500 -    

19    1239 130 3,250 -    

21    1240 120 3,000 -    

2    1241 100 2,500 -    

รวม  60,000 -  1,200 30,000 -    

รวม  60,000 -  1,200 30,000 - 75 90,000 - 

  

สรุป ต้นทุนรวม 180,000 บาท 

  ต้นทุนต่อหน่วย        36 บาทต่อหน่วย 
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ภาพท่ี  7.6  วงจรต้นทุนวัตถุดิบ 

 

 ตัวอย่างบัตรลงเวลาและบัตรจดเวลาประจ างานของ  นายขยัน  รักงานเป็นพนักงานของ
แผนกผลิต ดังแสดงในภาพที่  7.7  และภาพที่  7.8  ประจ าสัปดาห์ที่  5 - 9  มกราคม  25X1  
ชั่วโมงท างานทั้งสิ้น  40  ชั่วโมงต่อสัปดาห์  อัตราค่าแรงชั่วโมงละ  25  บาท  ค่าแรงขั้นต้นรวม  
1,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบเบิกวัตถุดิบ 

#1006. 

คุมยอดวัตถุดิบ 

ใบเบิกวัตถุดิบ 

คุมยอดงานระหว่างท า 

(1)        55,000 
           125,000 

(2)        180,000 

บัตรวัตถุดิบ 

#1005 

            20,000 

คุมยอดค่าใช้จ่ายการผลิต 

#1006 

#1007 

            60,000 
(2) 135,000 

บัตรต้นทุนงาน 

DM 35,000 

.103 

DM 40,000 

102 

DM 60,000 

#101 

โดยอ้อม 
(2)        20,000 

เจ้าหน้ี 

(1)       125,000 

#576 
#576 

#1025 

ใบเบิกวัตถุดิบ 

โดยตรง 
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ภาพท่ี  7.7 ตัวอย่างบัตรลงเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  7.8 ตัวอย่างบัตรบันทึกเวลาประจ างาน 

บริษัท  ไทยซุปเปอร์แวร์ จ ากดั 

บตัรลงเวลา 

ชื่อ  นายขยนั รักงาน      เลขประจ าตัว  007 
ประจ าสัปดาห์  5 - 9  มกราคม  25x1    แผนก  ผลิต 

วัน  เดือน  ปี 
เช้า บ่าย 

จ านวนชั่วโมง 
เข้า ออก เข้า ออก 

25X1      

มกราคม 5 7.45 12.01 12.59 5.03 8 
 6 7.50 11.59 12.58 5.01 8 
 7 7.55 12.03 1.01 5.02 8 
 8 8.00 12.00 1.02 5.00 8 
 9 7.45 12.02 12.57 5.04 8 
 

ชั่วโมงท างานปกต ิ  40  ชั่วโมง  อัตราค่าแรงงานต่อชั่วโมง  25  บาท 

ชั่วโมงล่วงเวลา  -  ชั่วโมง   ค่าแรงรวม  1,000  บาท 

รวม  40  ชั่วโมง 

บริษัท  ไทยซุปเปอร์แวร์ จ ากดั 

บตัรบนัทึกเวลาประจ างาน 

วัน  เดือน  ปี  5  มกราคม  25X1   เลขที่บัตร  1234 
ชื่อคนงาน  นายขยัน รกังาน    แผนก  ผลิต 

ลักษณะงาน  ขึ้นรูป 

เลขที่บัญชี   คา่ใช้จ่ายการผลิต    เลขที่งานสั่งท า  101 

เวลาเริ่มงาน  8.00  น.     อัตราค่าแรง  25 บาท / ชม. 
เวลาเลิกงาน  11.00  น.     ค่าแรงรวม  75 บาท 

เวลาท างาน  3  ชั่วโมง     ผู้ควบคุมงาน 
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 ในช่วงสิ้นงวดบัญชี  แผนกบัญชีจะรวบรวมบัตรลงเวลาทั้งหมดเข้าด้วยกัน เพื่อค านวณหา
ต้นทุนค่าแรงงานรวมของทั้งกิจการ  ซึ่งในเดือนมกราคมมีจ านวนชั่วโมงแรงงานทางตรงทั้งสิ้น  
3,000 ชั่วโมง อัตราค่าแรงงานชั่วโมงละ 25 บาทต่อชั่วโมง รวมเป็นค่าแรงทางตรงเป็นเงิน  75,000  
บาท 

2.1 การบนัทึกค่าแรงขัน้ต้น 

        การบันทึกค่าแรงงานขั้นต้น จะเอาข้อมูลมาจากบัตรลงเวลา แล้วน ามาค านวณหา
รายการหักต่างๆ จากค่าแรงขั้นต้น  และหาค่าแรงงานสุทธิที่จะจ่ายให้คนงานทั้งหมดในงวดหนึ่งๆ  
จากรายละเอียดในตัวอย่างค่าแรงงานที่รวบรวมได้จากบัตรลงเวลาของแรงงานทางตรงมีจ านวน  
75,000 บาท ส่วนค่าแรงทางอ้อมทุกประเภทมีจ านวนรวม เท่ากับ  100,000  บาท  ดังนั้นเงินเดือน  
และค่าแรงรวมทั้งโรงงานมีจ านวนเท่ากับ  175,000  บาท 

        (3)  เดบิต คุมยอดค่าแรง     175,000 
             เครดิต ค่าแรงงานค้างจ่าย     157,500 
                      ภาษีเงินได้หัก  ณ  ที่จ่ายค้างจ่าย     17,500 

        เนื่องจากกิจการต้องหักไว้เป็นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10% ของเงินเดือนและค่าแรง
ขั้นต้นเท่ากับ  17,500 บาท (175,000 x 10%) ดังนั้น ค่าแรงงานสุทธิที่รอไว้จ่ายแก่คนงานจะ
เท่ากับ  157,500 บาท (175,000 – 17,500) 

         ส าหรับกรณีที่กิจการแยกรายการเงินเดือนของพนักงานประจ า เช่น ผู้จัดการโรงงาน  
วิศวกร พนักงานบัญชี ไว้ต่างหาก ก็อาจจะแยกรายการบัญชีเงินเดือนไว้อีกบัญชีหนึ่ง  แต่บางแห่ง
อาจรวมทั้งเงินเดือนและค่าแรงไว้ในบัญชีเดียวกัน โดยเรียกชื่อบัญชีว่า  “บัญชีเงินเดือนและ
ค่าแรงงาน”  แล้วท าการลงบันทึกบัญชีทั้งสองรายการ ทั้งค่าแรงงานของพนักงานชั่วคราว และ
เงินเดือนของพนักงานประจ ารวมอยู่ในบัญชีเดียว  

2.2 บนัทึกการจ่ายค่าแรงงานค้างจ่าย และน าส่งภาษีเงินได้หกั  ณ  ท่ีจ่ายต่อ
กรมสรรพากรเขต   

      กิจการอาจจ่ายค่าแรงงานให้กับพนักงาน โดยก าหนดให้วันสิ้นเดือนเป็นวันจ่าย
เงินเดือนหรือค่าแรงงาน หรือวันสุดท้ายของสัปดาห์หรือวันใดวันหนึ่ง เช่น  จ่ายค่าแรงงานทุกวัน
ศุกร์  หรือทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่  2  และที่  4  เป็นต้น  การลงบันทึกบัญชีเมื่อจ่ายค่าแรงงานและ
น าส่งภาษีเงินได้หัก  ณ  ที่จ่าย จะลงบันทึกได้ดังนี้ 

         (4) เดบิต ค่าแรงงานค้างจ่าย           157,500 
              ภาษีเงินได้หัก  ณ  ที่จ่ายค้างจ่าย  17,500 
              เครดิต เงินสด      175,000 
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2.3 บนัทึกและจ าแนกค่าแรงงานเข้ากระบวนการผลิตตามประเภทของค่าแรง 

        จากข้อมูลในบัตรบันทึกเวลาประจ างาน ซึ่งจะแยกว่าพนักงานแต่ละคนท างานใน
แผนกใด มีจ านวนชั่วโมงของการท างานกี่ชั่วโมง ซึ่งเอกสารนี้เป็นเอกสารที่ใช้ในการแยกประเภท
ค่าแรงงาน  ดังแสดงในภาพที่  7.8  เป็นบัตรบันทึกเวลาประจ างานของนายขยัน รักงาน ท างาน
เลขที่  101  รวม  3   ชั่วโมง  ค่าแรงรวม  75  บาท  ในกรณีที่นายขยัน  ไปท างานอื่นที่ไม่ใช่ท า
การผลิตสินค้าหรืองานนั้นๆ โดยตรงก็จะใส่เลขที่บัญชีย่อยของบัญชีค่าแรงงานทางอ้อม  ใน
รายการเลขที่บัญชีค่าใช้จ่ายการผลิต  เมื่อสิ้นงวดหนึ่งๆ แผนกบัญชีจะรวบรวมบัตรบันทึกเวลา
ประจ างานทั้งหมดเพื่อเป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชีคุมยอดระหว่างท า  และบัญชีคุมยอด
ค่าใช้จ่ายการผลิต  จากข้อมูลของบริษัท ไทยซุปเปอร์แวร์ จ ากัด จะลงบัญชีได้ดังนี้ 

        (5) เดบิต คมุยอดงานระหว่างท า      75,000 
            คุมยอดค่าใช้จ่ายการผลิต   100,000 

            เครดิต คุมยอดค่าแรง     175,000 

         บันทกึคา่แรงทางตรงของงานเลขที ่ 101   102 และ  103  รวมกันจะเทา่กับ  
75,000  บาท  ส่วนค่าแรงทางออ้มเทา่กับ  100,000  บาท 

          ส าหรับรายละเอียดค่าแรงในงานเลขที่  101  ได้ปรากฏอยู่ในงบต้นทุนงาน  ดงั
แสดงในภาพที่  7.5  ซึ่งบอกให้ทราบว่าเป็นค่าแรงงานของแผนกผลิต  30,000  บาท  โดยรวบรวม
จากบัตรบันทึกเวลาประจ างานเลขที่  1234/1241 

          หลังจากผ่านรายการในสมุดรายวันทั่วไปตั้งแต่รายการที่ (3) ถึง (5) ไปยังบัญชีแยก
ประเภทที่เกี่ยวข้องจะปรากฏดังในภาพที่ 7.9 ซึ่งเป็นสรุปวงจรต้นทุนค่าแรงงาน 
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ภาพท่ี  7.9 วงจรต้นทุนคา่แรงงาน 

คุมยอดค่าแรง 
(3)           175,000 (5)           175,000 

บัตรบันทึกเวลาประจ างาน 

คุมยอดงานระหว่างท า 

DM (2)         135,000 

DL (5)           75,000 
โดยตรง 

 

#1236 

 

#1235 

#1234 

DL 75 

#  113 

 

 

20,000 

 

#  102 

 

 

DL     25,000 

#  101 

DM  60,000 

DL   30,000 

 

โดยอ้อม 
คุมยอดค่าใช้จ่ายการผลิต 

  IDM (2)              20,000 

  IDL (5)             100,000 

 

นายขยัน 

รักงาน 

เปรียบเทียบกัน 

(4)               157,500 (3)               157,500 

ภาษีหัก  ณ  ที่จ่ายค้างจ่าย 

(4)               17,500 (3)               17,500 

บัตรต้นทุนงาน 

 

ค่าแรงงานค้างจ่าย 
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3. การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัค่าใช้จ่ายการผลิต 

    การบันทึกเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิต จะมีบัญชีที่เกี่ยวข้องอยู่ 2 บัญชี ได้แก่ ค่าใช้จ่าย
การผลิตจัดสรร และค่าใช้จ่ายการผลิตจริงที่เกิดขึ้น  ถ้าหากกิจการมีการใช้ระบบต้นทุนปกติ 
ค่าใช้จ่ายการผลิตจะบันทึกค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรคิดเข้าเป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์ แต่ก็เก็บรวบรวม
ค่าใช้จ่ายการผลิตจริงที่เกิดขึน้ในรอบบัญชีนั้น พอถึงสิ้นงวดท าการหาผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตแล้ว
ปิดบัญชีผลต่างเข้าต้นทุนขายหรือก าไรขาดทุน (ดังได้อธิบายไว้ในบทที่ 5)  

    จากข้อมูลของบริษัท ไทยซุปเปอร์แวร์ จ ากัด กิจการสามารถก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการ
ผลิตจัดสรรได้  ก็ควรจะใช้อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตนี้กับการด าเนินงานจริง  เช่น  ตามตัวอย่าง ได้
ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิต  เท่ากับ  75  บาทต่อหนึ่งชั่วโมงแรงงานทางตรง  ดังนั้นค่าใช้จ่าย
การผลิตจัดสรรต่างๆ  จะแสดงดังนี้ 

 ชัว่โมงแรงงาน อตัราค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายการผลิต 

เลขท่ีงาน ทางตรง การผลิตจดัสรร จดัสรร 

 (ชม.) (บาท) (บาท) 
101 1,200 75 90,000 

102 1,000 75 75,000 

103 800 75 60,000 

รวม 3,000         225,000 
 

    การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิต สามารถบันทึกบัญชีได้ดังนี้  
3.1 การบนัทึกค่าใช้จ่ายการผลิตจดัสรรเข้าเป็นต้นทุนของงานต่างๆ   

        เมื่อค านวณค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรของทุกงานแล้วให้น ามารวมกัน  จะลงบันทึก
บัญชีค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร ได้ดังนี้ 

        (6)  เดบิต คมุยอดงานระหว่างท า      225,000 
              เครดิต ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร       225,000 

             บันทกึค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรเข้างานเลขที่  101 – 103 โดยใช้อัตราคา่ใช้จ่าย 

   การผลิตจดัสรร 75 บาทตอ่ชั่วโมงแรงงานทางตรง 
         ส าหรับกรณีที่กิจการต้องการจะควบคุมค่าใช้จ่ายการผลิตแยกเปน็แผนก กจิการ
อาจจะเปิดบัญชีคา่ใช้จ่ายการผลิตจัดสรรแยกทลีะแผนกออกจากกัน  ซึ่งจะถือเป็นบัญชีย่อยของ
บัญชีค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร ของทั้งกิจการ จ านวน  225,000  บาท ส่วนบัญชีย่อยของบัญชคีุม
ยอดงานระหว่างท า จะประกอบด้วย รายละเอียดที่ปรากฏในงบต้นทนุงานตา่งๆ  เช่น  ตน้ทุนของ
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งานเลขที ่ 101  ดงัแสดงในภาพที่  7.5  ซึง่แสดงการค านวณค่าใช้จา่ยการผลิตจัดสรรตามเกณฑ์ที่
กิจการก าหนดไว ้
 3.2 การบนัทึกค่าใช้จ่ายการผลิตท่ีเกิดขึน้จริง   

     กิจการมีการรวบรวมค่าใช้จ่ายการผลิตจริงที่เกิดขึ้น การบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิต
ของกิจการอาจจะเปิดบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิตตามแผนกที่เกิดรายการ  หรือแสดงเป็นยอดรวมใน
บัญชีคุมยอดค่าใช้จ่ายการผลิตเพียงบัญชีเดียวก็ได้ 
      การลงบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่นอกเหนือจากวัตถุดิบทางอ้อมและค่าแรงทางอ้อม 
ซึ่งรายการทั้งสองรายการนี้ได้ท าการบันทึกบัญชีไปแล้ว ในบัญชีวัตถุดิบ หรือคุมยอดวัตถุดิบ และ
ค่าแรงงาน หรือคุมยอดค่าแรงงาน ส าหรับบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิตอื่นๆ จะลงรายการ คือ เดบิต
บัญชีคุมยอดค่าใช้จ่ายการผลิต และเครดิต ตามที่มาของรายการ  เช่น  ถ้าเป็นการจ่ายค่าใช้จ่ายนัน้
เป็นเงินสด ให้บันทึกเป็นบัญชีเงินสด  หรือถ้าเป็นรายการค้างช าระให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  
หรือถ้าเป็นรายการปรับปรุงประจ างวด ให้บันทึกเป็นค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 
แล้วแต่ว่ารายการที่เกิดขึ้นเป็นบัญชีใด 

 ส าหรับการบันทึกบัญชีย่อยของบัญชีคุมยอดค่าใช้จ่ายการผลิตอาจจะเปิดตามชื่อบัญชี 
เช่น  บัญชีวัตถุดิบทางอ้อม (ภาพที่  7.6) บัญชีค่าแรงทางอ้อม (ภาพที่  7.9) ในกรณีที่มีจ านวน
รายการค่าใช้จ่ายการผลิตแต่ละเดือนมีเป็นจ านวนมาก ก็อาจจัดท าใบสรุปค่าใช้จ่ายการผลิตจริง
ประจ าเดือนดังแสดงในภาพที่  7.10  ซึ่งจะเห็นได้ว่าเอกสารที่ใช้ส าหรับบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายการผลิตประเภทต่างๆ เช่น  ใบแจ้งหนี้  บัตรจดบันทึกเวลา  ใบเบิกวัตถุดิบ  ใบส าคัญ
จ่าย หรือบันทึกช่วยจ าของแผนกบัญชี  รายการต่างๆ ที่ปรากฏในใบสรุปค่าใช้จ่ายการผลิตอาจ
แตกต่างกันไปในกิจการแต่ละแห่ง  ขึ้นอยู่กับจ านวนบัญชีย่อยที่มีอยู่ในโรงงาน  และเมื่อกิจการสรุป
ยอดรวมของค่าใช้จ่ายการผลิตทุกประเภทเข้าด้วยกัน  ก็จะได้ยอดรวมของบัญชีคุมยอดค่าใช้จ่าย
การผลิต ซึ่งจะน าไปลงบันทึกบัญชี ได้ดังนี้ 

         (7)  เดบิต คุมยอดค่าใช้จ่ายการผลิต   111,250 

              เครดิต ค่าน้ าค่าไฟค้างจ่าย     37,500 

                       คา่เบี้ยประกันภัยจา่ยล่วงหนา้      5,000 
                         ค่าเสื่อมราคาสะสม – เครื่องจกัร      20,000 
                          คา่เช่าคา้งจ่าย       25,000 
                         เงินสด        23,750 
 

 

 

 

 



   การบัญชีต้นทุน 1 
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บริษัท  ไทยซุปเปอร์แวร์ จ ากดั 

ใบสรปุค่าใช้จ่ายการผลิตจริง 

ประจ าเดือนมกราคม  25X1 
 

วนั/ 
เดือน/ปี 

25X1 

เอกสารอ้างอิง วตัถดิุบ 

ทางอ้อม 

ค่าแรง 

ทางอ้อม 

ค่าน ้า 

ค่าไฟ 

 

ค่าเบีย้ 

ประกนัภยั 

ค่าเส่ือม 

ราคา 

บญัชีอ่ืนๆ 

รายการ จ านวน
เงิน 

มกราคม ใบเบิกวัตถุดิบ 20,000       

2 บัตรจดเวลา  62,500      

5 
 

ใบแจ้งหน้ี      ค่าเช่า
ที่ดิน 

25,000 

10 บันทึกช่วยจ า    5,000 8,000   

20 บันทึกช่วยจ า  37,500 15,000  xxx   

25 ใบส าคัญจ่าย   xxx  xxx ค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตล็ด 

23,750 

รวม  20,000 100,000 37,500 5,000 20,000  48,750 

 

ภาพท่ี  7.10 ใบสรุปค่าใช้จา่ยการผลิตจริง 

 

 เมื่อผ่านรายการ  (6) และ (7) ไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไปที่เกีย่วข้อง   ซึ่งจะแสดงในรูป
วงจรค่าใช้จ่ายการผลิต ดงัแสดงในภาพที่  7.11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        บทท่ี  7 การบัญชีต้นทุนงานสั่งท า 7 - 23 

4. การบนัทึกต้นทุนสินค้าส าเรจ็รปู   
        เมื่อกิจการท าการผลิตงานใดงานหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว พนักงานบัญชีก็จะรวมต้นทุน

การผลิตจากงบต้นทุนงานดังแสดงในภาพที่  7.5 ส าหรับบางกิจการอาจใช้บัตรต้นทุนงานเป็นบัญชี
ย่อยของสินค้าส าเร็จรูป  แต่กิจการบางแห่งจะบันทึกต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ โอนจากบัญชีคุมยอด
งานระหว่างท าไปเข้าบัญชีคุมยอดสินค้าส าเร็จรูป  ซึ่งมีบัตรสินค้าเป็นบัญชีย่อย จากข้อมูลบริษัท 
ไทยซุปเปอร์แวร์ จ ากัด สมมติให้กิจการผลิตเสร็จเพียงงานเดียว ซึ่งมีต้นทุนการผลิตรวมเท่ากับ  
180,000 บาท  การลงบันทึกบัญชี จะบันทึกได้ดังนี้ 

     (8)  เดบิต คุมยอดสนิค้าส าเร็จรูป   180,000 

           เครดิต คุมงานระหว่างท า    180,000 

      บันทกึต้นทนุการผลิตของงานเลขที ่ 101  ซึ่งผลิตเสร็จจ านวน 5,000  หน่วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  7.11  วงจรค่าใช้จ่ายการผลิต 

ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร 
(6)       225,000 

อัตราการใช้จ่าย 

การผลิตจัดสรร 
บัตรบันทึกเวลา 
ประจ างานคิดจาก 

ช่ัวโมงแรงงาน 

คุมยอดงานระหว่างท า 
(2)DM        135,000 

(5)DL          75,000 

(6)FOH      225,000 

บัตรต้นทุนงาน 

#101 
DM  60,000 

DL 30,000 

FOH 90,000 

FOH 75000 

FOH 60,000 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

(7)      62,500 

ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า 

เงินสด 
(7)    23,750 

(7)      5,000 
xxx บันทึกช่วยจ า 

ค่าเสื่อมราคาสะสม 

xxx 

(7)      20,000 

IDM              20,000 

IDL            1000,000 

น้ า-ไฟ            37,500 

ค่าเช่า            25,000 
เบี้ยประกัน        5,000 
ค่าเสื่อมราคา     5,000 

ค่าซ่อม          10,000 

เบ็ดเตล็ด        13,750 
                      231,250 

คุมยอดค่าใช้จ่ายการผลิต 

ใบก ากับสินค้า 

 
 

น้ า-ไฟโทรศัพท ์

15,000 ค่าเช่า 10,000 

ค่าเสื่อม
ราคา 

เบี้ยประกันภัย 

20000 
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 การผลิตสินคา้ เมือ่ผลิตเสร็จเรียบร้อยพนกังานผู้รักษาพัสดุ จะตรวจรับสินค้าที่ผลิตเสร็จ  
และจะบันทึกในช่องรับของบัตรสินค้า  ดังแสดงในภาพที่  7.12  เป็นบัตรต้นทนุการผลิตของจานเม
ลามีน จ านวน 5,000 ใบ และต้นทุนการผลิตของสินค้าต่อหน่วย จะสามารถค านวณได้ดังนี ้

 

ต้นทุนสินค้าส าเร็จรูปต่อหน่วย = ต้นทุนการผลิตรวมของสนิค้าส าเร็จรูป 

         จ านวนหน่วยที่ผลิตได ้

    = 180,000 บาท 

        5,000 หน่วย 

    = 36 บาทต่อหน่วย 

 

 ต้นทุนต่อหน่วยทีค่ านวณได้ใช้ตีราคาต้นทุนสินค้าทั้งหมดที่ผลิตได้  ตน้ทุนขาย  และสินคา้
คงเหลือปลายงวด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพท่ี  7.12 ตัวอย่างบัตรสินค้าส าเร็จรูป 

 

เนื่องจากกิจการผลิตเสร็จเพียงงานเดียว  ดังนั้นยอดคงเหลือของบัญชีงานระหว่างท า  ก็
คือ ยอดรวมของงานที่ยังท าไม่เสร็จ  ซึ่งรายละเอียดของงานที่ยังท าค้างนี้จะปรากฏอยู่ในบัตร
ต้นทุนงาน  ซึ่งจะได้จากงานเลขที่  102  และ  103  ดังผลสรุปต่อไปนี้ (หน่วย : บาท) 

 No.102 No.103 รวม 

          วัตถุดิบทางตรง 40,000 35,000  75,000 

          ค่าแรงทางตรง 25,000 20,000  45,000 

          ค่าใช้จ่ายการผลิตจดัสรร 75,000 60,000 135,000 

                  รวม 140,000      115,000 255,000 

บริษัท  ไทยซุปเปอร์แวร ์ จ ากัด 

บตัรสินค้าส าเรจ็รปู 

ชื่อสินค้า  จานเมลามีน 

วัน
เดือน
ปี 

รับ จ่าย คงเหลือ 
เลขที่ 
งาน 

ปริมาณ 

(ใบ) 
ต้นทุน 

ต่อ
หน่วย 

ต้นทุน 

รวม 

ใบส าคัญ 

เลขที่ 
ปริมาณ 

(ใบ) 
ต้นทุน 

ต่อ
หน่วย 

ต้นทุน 

รวม 

ปริมาณ 

(ใบ) 
ต้นทุน 

ต่อ
หน่วย 

ต้นทุน
รวม 

23 
ม.ค. 

101 5,000 36 180,000     5,000 36 180,000 

25 
ม.ค. 

    1022 5,000 36 180,000 - - - 
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5. การบนัทึกต้นทุนขาย   
    กจิการได้ส่งมอบสินค้าในวันที่  25  มกราคม  25X1 เป็นงานเลขที่  101  ให้ลูกค้า

ทั้งหมด  ดังนั้น ต้นทุนขายของสนิค้าจะเท่ากับ  180,000  บาท  การ (5,000 หน่วย x 36 บาทต่อ
หน่วย) ลงบันทึกรายการต้นทุนขาย จะบันทกึได้ดังนี้ 

    (9)  เดบิต ต้นทนุขาย     180,000 

         เครดิต คุมยอดสินค้าส าเรจ็รูป    180,000 

     บันทกึต้นทุนขายสินคา้จ านวน  5,000  หนว่ยๆ  ละ  36  บาท 

     เนือ่งจากกิจการก าหนดราคาขายเท่ากับ  150% ของต้นทุนการผลิต  ซึง่ค านวณได้ดังนี้  
ยอดขาย  = 180,000 × 150%   

= 270,000 บาท   
 

ราคาขายต่อหน่วย =  270,000 บาท 

        5,000 หน่วย 

   = 54 บาทต่อหน่วย 

 

   ดังนัน้ การลงบันทึกบัญชีเมื่อมกีารขายสนิคา้ให้กับลูกค้า สามารถลงบัญชีได้ดังนี้  
   (10)  เดบิต ลูกหนี ้      270,000 

          เครดิต ขายสินค้า      270,000 

    บันทึกยอดขายของการขายสนิค้าจ านวน  5,000  หน่วย โดยบวกก าไรเพิม่ 50% ของ 
   ต้นทุนของการผลิต ราคาขายต่อหน่วย เท่ากับ 54 บาทต่อหน่วย 

    เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในการตัดยอดสินคา้ส าเร็จรูปในช่องจ่ายของบัตรสินค้าส าเร็จรูป  
ดังแสดงในภาพที่  7.12 คอื ส าเนาใบก ากับสินค้า และเมือ่ผ่านรายการ  (8)  (9)  และ (10) ไปยัง
บัญชีแยกประเภทที่เกีย่วข้อง จะปรากฏดังในภาพที่  7.13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   การบัญชีต้นทุน 1 

 

7 - 26 

6. การบนัทึกค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร   
    กิจการยังไม่ได้จ่ายค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จ านวน 50,000 บาท ดังนั้นการลง

บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จะบันทึกบัญชีได้ดังนี้ 
    (11)  เดบิต คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร   50,000 

           เครดิต ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารค้างจ่าย  50,000 

     บันทกึค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารค้างจา่ยจ านวน  50,000  บาท 

 

7. การปิดผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิต   
    ขั้นตอนนี้เป็นการปิดบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรที่กิจการตั้งประมาณการไว้ และ

บัญชีค่าใช้จ่ายการผลิตจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรที่กิจการค านวณเข้าเป็น
ต้นทุนการผลิตมักจะไม่เท่ากับจ านวนค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริง  เพราะข้อมูลค่าใช้จ่ายการ
ผลิตทั้งสองรายการมาจากข้อมูลคนละแหล่ง ดังนั้น ในตอนสิ้นงวดกิจการจะปิดบัญชีค่าใช้จ่ายการ
ผลิตจัดสรรไปบัญชีคุมยอดค่าใช้จ่ายการผลิต เพื่อค านวณหาผลต่างที่เกิดขึ้นส าหรับงวดบัญชีนั้น  
ส าหรับการปิดบัญชีผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตจะโอนไปบัญชีต้นทุนขายประจ างวด ซึ่งการบันทึกการ
ปิดบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร และผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตจะปิดบัญชี ได้ดังนี้ 

     (12)  เดบิต ค่าใช้จ่ายการผลิตจดัสรร    225,000 

           ผลต่างค่าใช้จา่ยการผลิตสูงหรือต่ าไป      6,250 

            เครดิต คุมยอดค่าใช้จ่ายการผลิต       231,250 

      ปิดบัญชีคา่ใช้จ่ายการผลิตจัดสรรไปบัญชีคมุยอดค่าใช้จา่ยการผลิต 

 

     (13)  เดบิต ต้นทุนขาย     6,250   
            เครดิต ผลต่างค่าใช้จา่ยการผลิตสูงหรอืต่ าไป        6,250   
       ปิดผลต่างค่าใช้จา่ยการผลิตต่ าไปจ านวน  6,250  บาท  เข้าไปบัญชีต้นทุนขาย 

 เมื่อผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไปไปบัญชีแยกประเภทต่างๆ  จะปรากฏดังนี้ 
 

คุมยอดคา่ใช้จ่ายการผลิต ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร ต้นทุนขาย 

รวม 231,250 (12) 225,000 (12)225,000 (6)  225,000 (9)  180,000  

         
........... 

(13)    6,250     (13)   6,250    

     231,250        231,250        186,250  
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ดังนั้น จากบัญชีแยกประเภทบัญชีต้นทุนขายทีป่รับปรุงแล้ว จะเท่ากับ  186,250  บาท ในกรณีที่
กิจการปิดบัญชีหาผลการด าเนินงานทกุเดือน ต้นทุนขาย 186,250 บาท จะไปหักจากยอดขาย
จ านวน 270,000 บาท ในงบก าไรขาดทุน  ซึ่งจะค านวณไดก้ าไรขั้นต้น ประจ างวดเท่ากับ  83,750  
บาท (ยอดขาย 270,000 – ต้นทุนขาย 186,250) 
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ภาพท่ี  7.13  วงจรต้นทุนของงานที่ผลิตเสร็จ 

คุมยอดงานระหว่างท า 

(2)  DM  135,000 

(5)  DL   75,000 

(6)  FOH 225,000 

               435,000 

(8) 180,000 

      255,000 

      ………. 
       435,000 

บัตรต้นทุนงาน 

115,000 

113 

140,000 

112 

#101 
DM  60,000 

DL   30,000 

FOH 90,000 

         180,000 

(8)  180,000 (9)  180,000 (9)  180,000 

คุมยอดสินค้าส าเร็จรูป ต้นทุนขาย 

บัตรสินค้า ค่าขาย 

ลูกหนี ้

(10)   270,000 

(10)  270,000 ใบก ากับสินค้า 

ค่าขาย  270,000 

แก้วเมลามีน 

รับ จ่าย คงเหลือ 

180,000 180,000 
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8. การปิดบญัชีเพ่ือหาผลการด าเนินงานประจ างวด   
   ในกรณีที่กิจการปิดบัญชีค่าขาย  ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ  เพื่อหาผลการด าเนินงาน

ทุกเดือน  การปิดบัญชีเพื่อหาผลการด าเนินงานทุกสิ้นเดือนจะเป็นดังนี้ 
    (14)  เดบิต ขายสินค้า     270,000 

           เครดิต ก าไรขาดทุน      270,000 
            ปิดบัญชีขายไปบัญชีก าไรขาดทุนประจ าเดือนมกราคม  25X1 

 

    (15)  เดบิต ก าไรขาดทุน     236,250 
           เครดิต ต้นทุนขาย     186,250 
                    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร     50,000 
             ปิดบัญชีต้นทุนขายและบัญชีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารไปบัญชีก าไรขาดทุน
ประจ าเดือนมกราคม  ดังนั้น ก าไรสุทธิประจ างวดจะเท่ากับ  33,750  บาท 

           วงจรต้นทุนงานของบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าในโรงงาน 
รวมทั้งแสดงการปิดบัญชีเพื่อหาผลก าไรหรือขาดทุนสุทธิ  ได้สรุปรายการที่ลงไว้ตั้งแต่รายการข้อ  
1 - ข้อ 15  เพื่อให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างรายการต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้น จะแสดงความสัมพันธ์
ของบัญชีต่างๆ ดังแสดงในภาพที่  7.14  และในวันที่  31  มกราคม  25X1  กิจการอาจจะพิสูจน์
ความถูกต้องของการลงบัญชีระหว่างบัญชีคุมยอดและบัญชีย่อย  จะเห็นได้ว่า  ยอดคงเหลือของ
บัญชีย่อยทุนบัญชีรวมกันจะต้องเท่ากับยอดคงเหลือในบัญชีคุมยอด 

 

 

 

 

 

 





                                                                                        บทท่ี 7 การบัญชีต้นทุนงานสั่งท า 7 - 1    

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุมยอดวัตถุดิบ 

(1)                55,000 

                       125,000 

                        180,000 

(2)                  155,000 

                     25,000 

                        180,000 

 

คุมยอดค่าแรง 

(3)                    175,000 (5)                   175,000 

ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร 

(12)                225,000 (6)                       
225,000 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

(11)                  50,000 (15)                  50,000 

ขาย 

(14)                270,000 (10)                 270,000 

ก าไรขาดทุน 

(15)            186,250 

ก าไรขั้นต้น  83,750 

                       270,000 

(15)                 50,000 

ก าไรสุทธิ      33,750 

                       83,750 

(14)                 270,000 

                       .............. 
                       270,000 

ก าไรขั้นต้น    83,750 

                       .............. 
                       83,750 

 

คุมยอดงานระหว่างท า 
(2)              135,000 

(5)              75,000 

(6)              225,000 

                 435,000 

(8)                180,000 

              255,000 

                   .............. 
                   435,000 

คุมยอดค่าใช้จ่ายการผลิต 

(2)                20,000 

(5)             100,000 

(7)              111,250 

                 231,250 

(12)              225,000 

(13)                6,250 

                     ........... 
                     231,250 

คุมยอดสินค้าส าเร็จรูป 

(8)             180,000 

                  .......... 
                 180,000 

(12)              180,000 

               .......... 
                    180,000 

ต้นทุนขาย 

(9)            180,000 

(13)           6,250 

              186,250 

(15)             186,250 

                    ........... 
                   186,250 

 

 

ต้นทุนงาน 

เลขที่  102 

 

103 

วัตถุดิบ      40,000 

ค่าแรง         25,000 

คชจ.การผลิต 75,000 

รวม           140,000 

35,000 

20,000 

60,000 

115,000 

 รวม  =  255,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

รวม  =  25,000  บาท 

บัตรสินค้าส าเร็จรูป 

แก้วเมลามิน 

รับ จ่าย คงเหลือ 

180,000 180,000 - 

 

บัญชีย่อย 

บัตรวัตถุดิบ 

 

 

x x x 

 

 

x x x x 

วัตถุดิบ 

คงเหลือ 

20,000 

ภาพท่ี  7.14  สรุปวงจรบัญชีต้นทุนงานของบริษัทสยามพลาสติก  จ ากดั 
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บทสรปุ 

 การบัญชีต้นทุนงานสั่งท าเป็นวิธีการรวบรวมและสะสมต้นทุนเข้าไปในตัวสินค้าหรืองานที่
กิจการท าขึ้น ซึ่งงานที่ท าเป็นไปตามค าสั่งของลูกค้า ดังนั้น งานหรือสินค้าที่ผลิตขึ้นจะมีความ
แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ส าหรับกิจการที่ใช้ระบบการบัญชีต้นทุน
งานสั่งท า บัตรต้นทุนงานเป็นเอกสารหรือเป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญมากที่สุด เพื่อให้กิจการ
สามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิตที่
เกิดขึ้นในงานต่างๆ  เนื่องจากกิจการผลิตสินค้าหลายชนิดหรืองานหลายชิ้นในขณะเดียวกัน  แต่
กิจการลักษณะนี้ จะมีปัญหาในการรวบรวมค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริงส าหรับงานต่างๆ  
เนื่องจากว่ามีค่าใช้จ่ายการผลิตหลายรายการที่ยังไม่เกิดขึ้น จึงเป็นเรื่องยุ่งยากถ้ารอให้ค่าใช้จ่าย
การผลิตเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยมาตั้งราคาสินค้า หรืองานที่รับไว้ ดังนั้น กิจการส่วนใหญ่จะก าหนด
อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรขึ้นมาแล้วปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรเข้างานต่างๆ  ตาม
หลักเกณฑ์ที่เห็นว่าเหมาะสม  และในขณะเดียวกันก็ท าการรวบรวมค่าใช้จ่ายการผลิตจริงที่เกิดขึ้น
ในแผนกต่างๆ ไปด้วย  เมื่อกิจการผลิตสินค้าหรืองานต่างๆ เสร็จก็จะโอนต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ
ออกจากงานระหว่างท าไปเป็นต้นทุนของสินค้าส าเร็จรูป  ต่อจากนั้นจะน าไปเก็บในคลังสินค้าเพื่อ
รอจ าหน่ายต่อไป  เมื่อมีการขายจะมกีารบันทึกยอดขาย และลดยอดสินค้าส าเร็จรูปพร้อมทั้งบันทึก
ต้นทุนขาย เมื่อถึงวันสิ้นงวดบัญชีกิจการจะท าการปิดบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรและบัญชีคุม
ยอดค่าใช้จ่ายการผลิตเพื่อหาผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิต  ผลแตกต่างนี้อาจเนื่องจากค่าใช้จ่ายการ
ผลิตจัดสรรสูงหรือต่ ากว่าค่าใช้จ่ายการผลิตจริงที่เกิดขึ้น แต่ไม่ว่าจะสูงเกินไปหรือต่ าเกินไปจะโอน
ปิดไปที่บัญชีต้นทุนขาย 

 ในทางปฏิบัติ  กิจการขนาดใหญ่อาจจะสรุปรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจ าวันในรูปของ
รายงานเป็นรายชั่วโมง  รายวัน  หรือรายสัปดาห์  ทั้งนี้ขึ้นกับลักษณะและปริมาณรายการของ
กิจการแห่งนั้น  เช่น  การเบิกใช้วัตถุดิบเข้างานต่างๆ  อาจจัดท าเป็นรายวัน  สะสมค่าแรงเป็นราย
สัปดาห์และรวบรวมค่าใช้จ่ายการผลิตต่างๆ  ที่เกิดขึ้นในแผนกเป็นรายปักษ์หรือรายเดือน  แล้วน า
ผลสรุปที่ได้มาลงบัญชีแยกประเภททั่วไป 
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แบบฝึกหดัท้ายบท 

ข้อ  1.  บริษัท บ้านไทย  จ ากัด  เพิ่งเปิดด าเนินงานได้  3  เดอืน รายละเอียดต้นทนุการผลิตจาก
สมุดบัญชีของโรงงานปรากฏดังต่อไปนี ้

วัตถุดิบทางตรงใช้ไป 40,000  บาท 

ค่าแรงทางตรง 48,000  บาท 

วัตถุดิบทางอ้อม 6,000  บาท 

ค่าแรงทางอ้อม 8,000  บาท 

เงินเดือนผู้ควบคุมงาน 11,600  บาท 

ค่าเสื่อมราคาโรงงาน 2,000  บาท 

ค่าเสื่อมราคาเครือ่งจักร 4,000  บาท 

ค่าภาษีโรงงาน 600  บาท 

ค่าใช้จ่ายฝ่ายบริหารโรงงาน 7,000  บาท 

ค่าเบี้ยประกันภัย 400  บาท 

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในโรงงาน 2,400  บาท 

ค่าน้ าค่าไฟ 3,000  บาท 

ค่าซ่อมแซมและค่าบ ารุงรักษา 3,000  บาท 

 

 ในระหว่าง  3  เดือนที่ผ่านมา  กิจการได้รับงานมาผลิต  3  งาน  ซึ่งได้ท าเสร็จเพยีง  2  
งานเท่านั้น  ข้อมูลต้นทุนที่รวบรวมได้จากงานต่างๆ  มีดังนี้ 
 งาน 101 งาน 102 งาน 103 

วัตถุดิบทางตรง  (บาท) 12,000 16,000 12,000 

ค่าแรงทางตรง  (บาท) 16,000 24,000 8,000 

ชั่วโมงแรงงานทางตรง  (ชม.) 2,000 3,000 1,000 

ชั่วโมงเครื่องจกัร  (ชม.) 1,200 1,800 1,000 

 

 เนื่องจากบริษัทเพิง่ด าเนินการได้เพียง  3  เดอืน  จึงยงัไมไ่ดก้ าหนดอัตราค่าใช้จา่ยการ
ผลิตคิดเข้างานไว้ล่วงหน้า  สมหุ์บัญชีตั้งใจจะรอจนถึงวันสิน้งวด  3  เดือน  แล้วจึงจะคิดต้นทนุ
ค่าใช้จ่ายการผลิตจริงเข้างานต่างๆ  โดยใช้เกณฑ์ต่างๆ  ที่ก าหนดไว้ดังตอ่ไปนี้ 
 (1)  มูลค่าวัตถุดิบทางตรง  (2)  ค่าแรงทางตรง 
 (3)  ชัว่โมงแรงงานทางตรง  (4)  ชั่วโมงเครื่องจักร 
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ให้ท า 1.  ค านวณต้นทุนของงานแต่ละงานโดยใช้เกณฑ์การค านวณค่าใช้จ่ายการผลิตทั้ง  4  
เกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น 

 2.  ท่านจะเลือกใช้เกณฑ์ใดในการค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจดัสรรเพราะเหตุใด 

 3.  จงค านวณต้นทุนตอ่หน่วยของงานเลขที่  101  และงานเลขที ่ 102 
 

ข้อ 2. ต่อไปนี้เป็นข้อมูลของบริษทั ประสานการค้า จ ากัด ซึ่งใช้ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งท าและมี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 25X1 ดังนี้  

วัตถุดิบ (วัตถุดิบทางตรง) 80,000 บาท 

งานระหว่างท า   41,700 บาท 

สินค้าส าเร็จรูป           185,000 บาท 

งานระหว่างท า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 25X1 จ านวน 41,700 บาท ประกอบด้วย ต้นทนุ
ต่างๆ ดังนี้  

    งานเลขท่ี รายการ วตัถดิุบ
ทางตรง 

ค่าแรงงาน
ทางตรง 

ค่าใช้จ่ายการ
ผลิตจดัสรร 

รวม 

(บาท) 
101 แก้วน้ าเซรามิก  5,000   3,500 4,000 12,500 
102 จานเซรามิก  2,500   4,000   3,300   9,800 
103 ถ้วยเซรามิก  8,000  5,400 6,000 19,400 

รายการค้าที่เกิดขึน้ในเดอืนกรกฎาคม 25 มีดังนี้  
1. ซื้อวัตถุดิบ 85,000 บาท เป็นเงินเชื่อ 

2. เบิกวัตถุดิบทางตรงใช้กับงานต่างๆ ดังนี ้
งานเลขที ่101  11,000 บาท 

งานเลขที ่102  22,000 บาท 

งานเลขที ่103  18,000 บาท 

งานเลขที ่104    9,000 บาท 

3. ต้นทุนคา่แรงงานทางตรงของเดือนกรกฎาคม โดยจ่ายเป็นเช็ค และสามารถจ าแนก
ค่าแรงงานตามงานต่างๆ ไดด้ังนี้ 

งานเลขที ่101  20,000 บาท 

งานเลขที ่102  30,000 บาท 

งานเลขที ่103  18,000 บาท 

งานเลขที ่104  15,000 บาท 

4. ค่าใช้จ่ายการผลิตอืน่ๆ ได้แก่ 
ค่าน้ าค่าไฟโรงงาน   8,700 บาท  

ค่าเช่าโรงงาน   12,000 บาท 
จ่ายเป็นเงินสด 



   การบัญชีต้นทุน 1 

 

7 - 34 

ค่าเสื่อมราคา – เครื่องจกัร      9,000 บาท  

ค่าเบี้ยประกันภัย (จา่ยล่วงหนา้)   10,000 บาท 

5. ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรเข้างาน โดยใช้เกณฑ์ 50% ของต้นทุนแรงงานทางตรงของงาน
แต่ละงานเป็นเกณฑ์ในการจัดสรร 

6. งานเลขที่ 101 และ 103 ท าเสร็จ และได้ขายไปในราคาบวกก าไร 30% จากต้นทุนของ
สินค้า 
ให้ท า 

1. บันทึกรายการคา้ที่เกดิขึ้นระหว่างเดอืนกรกฎาคม ในสมดุรายวันทั่วไป ก าหนดให้ใช้ช่ือ
บัญชีคุมยอดวัตถุดิบ คมุยอดงานระหว่างท า (7 คะแนน) 

2. บันทึกต้นทนุลงในบัตรต้นทุนงานสัง่ท า (Job Cost Sheets) (2 คะแนน) 
 

ข้อ  3.  ข้อมูลต่อไปนี้ได้มาจากงบทดลองของบริษัทกรุงเทพการผลิต  จ ากัด  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  
25X7 
 สินค้าส าเร็จรูป    40,000   บาท 

 งานระหว่างท า   300,000  บาท 

 วัตถุดิบทางตรง     30,000 บาท 

 ส าหรับรายละเอียดในบัญชีงานระหว่างท าต้นงวดประกอบด้วยงาน  3  งาน  ดังต่อไปนี้ 
งานเลขท่ี รายการ ต้นทุนรวม  (บาท) 

324   สินคา้  ก 1,000  ชิ้น  80,000 

325   สินคา้  ข    500  หน่วย 100,000 

326   สินคา้  ค  2,000  ใบ 120,000 

 

 ในระหว่างเดอืนธันวาคม  25X8  มีรายการดังต่อไปนี ้
 (1)  ซื้อวัตถุดิบทางตรงเป็นเงินเชือ่  40,000  บาท  วัตถุดิบทางอ้อม  5,000  บาท 

 (2)  กิจการรับงานใหมค่ืองานเลขที ่ 237  และต้องสั่งซือ้วัตถุดิบเป็นพิเศษส าหรับงานนี้
เป็นจ านวนเงนิ  3,000  บาท  เป็นเงินเชื่อ 

 (3)  ค่าแรงทางตรงที่รวบรวมไดจ้ากงานต่างๆ  ปรากฏดังนี ้
งานเลขท่ี จ านวนเงิน (บาท) จ านวนชัว่โมง 

324 26,000 2,600 

325 22,500 2,500 

326 28,000 3,500 

327 24,000 2,400 
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               ค่าแรงทางอ้อม 12,000  บาท 

               เงินเดอืนผู้จัดการโรงงาน 15,000  บาท 

(4)  รายละเอียดในการเบกิวัตถุดิบทางตรงเขา้งานต่างๆ 

งานเลขท่ี จ านวนเงิน  (บาท) 
324 10,000 

325 12,000 

326 11,000 

327 15,000 

     (ไม่รวมวัตถุดิบพิเศษที่ซื้อมาตามรายการขอ้2) 
(5)  ค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างเดือนประกอบด้วย    

  ค่าเบี้ยประกันภัย     2,400 ค่าเชื้อเพลงิ  6,000 

  ภาษีทรัพย์สิน      3,000 ค่าน้ า   4,800 

  ค่าเสื่อมราคาเครือ่งจักร     5,000 ค่าซ่อมแซม  3,350 

  ค่าเสื่อมราคาโรงงาน     7,000 ค่าวัตถุดิบทางอ้อม 2,200 

  ค่าไฟฟ้า      8,000 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 1,650 

 

(6)  ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรในอัตรา  6.00  บาทต่อชั่วโมงแรงงานทางตรง 
(7)  กิจการผลิตงานเลขที่  324  และ  325  เสร็จและได้ส่งให้แก่ลูกคา้เรียบร้อยแล้ว  

กิจการก าหนดราคาขายโดยบวกก าไรในอัตรา  20%  ของต้นทุนการผลิต 

(8)  กิจการโอนปิดผลต่างค่าใช้จา่ยการผลิตไปบัญชีต้นทุนขาย 

 

ให้ท า 1.  บัญชีแยกประเภทดังต่อไปนี ้
     1.1  บัญชีคุมยอดวัตถุดิบ 

     1.2  บัญชีคุมยอดงานระหว่างท า 
     1.3  บัญชีคุมยอดสินคา้ส าเร็จรูป 

     1.4  บัญชีต้นทุนขาย 

     1.5  บัญชีคุมยอดค่าแรงงาน 

     1.6  บัญชีค่าใช้จา่ยการผลิตจัดสรร 
     1.7  บัญชีคุมยอดค่าใช้จา่ยการผลิต 

 2.  บัตรต้นทุนงานเลขที่  324 
 3.  แสดงการค านวณต้นทุนตอ่หน่วยงานของงานเลขที่  324  และ  325 
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ข้อ  4.  บริษัท สยามเฟอรน์ิเจอร์  จ ากัด  เป็นผู้ผลิตเครื่องเรือนตามค าสั่งของลูกค้า  งดทดลองของ
บริษัท  ณ  วันที่  1  มิถุนายน  25X8  ปรากฏดังต่อไปนี ้

บริษัทเฟอร์นิเจอร์  จ ากัด 

งบทดลอง 
วันที่  1  มิถุนายน  25X8 

  (หน่วย : บาท) 
เงินสด 160,600  

ลูกหนี้การค้า 50,000  

คุมยอดวัตถุดิบ 59,000  

คุมยอดงานระหว่างท า 28,000  

คุมยอดสนิค้าส าเร็จรูป 40,000  

ค่าประกันภัยจ่ายล่วงหนา้ 24,000  

สินทรัพย์ถาวร 1,930,000  

ค่าเสื่อมราคาสะสม-สินทรัพย์ถาวร  600,000 

เจ้าหนีก้ารคา้  58,000 

ทุนหุ้นสามัญ  1,400,000 

ก าไรสะสม   203,600
 2,261,600 2,261,600 

 

รายละเอียดงานระหว่างท ามีดังนี้ 
งานเลขท่ี วตัถดิุบทางตรง แรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายการผลิต

จดัสรร 

รวม  (บาท) 

101 3,000 2,000 3,000 8,000 

102 10,000 4,000 6,000 20,000 

    28,000 

รายละเอียดสินค้าคงเหลือ    ประกอบด้วย 

      งานเลขท่ี  รวม  (บาท) 
  98  15,000 

  99  25,000   

    40,000 

 

 ส าหรับบัญชีคุมยอดวัตถุดิบนั้นประกอบด้วย  วัตถุดิบทางตรง  57,000  บาท  วัสดุ
สิ้นเปลือง  2,000  บาท  รายการที่เกิดขึ้นในระหว่างเดือนมิถุนายน  25X8  มีดังนี้ 
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1.  วัตถุดิบทางตรงและวัสดุสิ้นเปลืองทีซ่ื้อมาและเบิกมาใช้ในระหวา่งเดือน  สรุปดงันี้ 
  วตัถดิุบทางตรง วสัดส้ิุนเปลือง  รวม  (บาท) 
ซื้อเชื่อ  104,000  บาท   6,000  บาท  110,000  บาท 

เบิกใช้   82,000  บาท   5,000  บาท    87,000  บาท 

 

 วัสดุสิ้นเปลืองที่เบกิใช้ปรากฏว่าใช้ในโรงงาน  3,000  บาท  ส่วนที่เหลอื  2,000  บาท  
เบิกใช้ในแผนกขายและบริหาร 
 วัตถุดิบทางตรงที่เบิกใช้กับงานต่างๆ  ดังนี้ 

งานเลขที ่ 101    500  บาท 

งานเลขที ่ 102 18,000  บาท 

งานเลขที ่ 103 45,000  บาท 

งานเลขที ่ 104 10,500  บาท 

งานเลขที ่ 105  8,000  บาท 

      รวม 82,000  บาท 

 

 2.  เงินเดือนและค่าแรงส าหรับเดือน ปรากฏดังนี้ 
     คา่แรงทางตรง  

   งานเลขที่  101  1,400  บาท 

   งานเลขที่  102  9,600  บาท 

   งานเลขที่  103 35,000  บาท 

   งานเลขที่  104   9,500   บาท 

   งานเลขที่  105   2,500  บาท 

     รวมค่าแรงทางตรง 58,000  บาท 

ค่าแรงทางอ้อม 13,000  บาท 

เงินเดือนผู้จัดการโรงงาน 11,000  บาท 

เงินเดือนฝ่ายขายและบริหาร       14,000  บาท 

รวมเงินเดือนและค่าแรงทั้งบริษัท   96,000  บาท 

  

บริษัทจ่ายเงินเดือนและค่าแรงในระหว่างเดอืนเป็นเงินสด  80,000  บาท 
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3.  ค่าใช้จ่ายการผลิตและค่าใช้จา่ยอืน่ๆ  ที่เกิดขึ้นในระหว่างเดือน  มีดังนี้ 
 แผนกผลิต ขายและบริหาร รวม  (บาท) 
ช าระเงินสด    

    คา่ซ่อมบ ารุง   8,000 1,000  9,000 

    คา่ใช้จ่ายเบด็เตล็ด 10,000 2,000 12,000 

 ไมไ่ด้จ่ายเป็นเงินสด    

    คา่เบี้ยประกันภัย  4,000 1,000  5,000 

    คา่เสื่อมราคา 22,000 3,000 25,000 

4. ในระหว่างเดือน  บริษัทท างานเลขที่ 101 , 102  และ  104  ส าเร็จบริบูรณ์  และได้ส่ง
งานเลขที่ 101, 102 และ 104 ให้แก่ลูกค้า ราคาขายรวมทั้งสามงานที่ส่งให้ลูกค้าในเดือนนี้  
180,000  บาท 

5. ได้รับช าระเงินสดจากลูกหนี้การค้าต่างๆ  รวมเป็นเงิน  200,000  บาท 

6. จ่ายช าระหนี้  50,000  บาท 

7. กิจการโอนค่าใช้จ่ายการผลิตจริงเข้างานต่างๆ  ในอัตราเดียวกันกับในปีที่แล้ว  (ตาม
ร้อยละของค่าแรงทางตรง) 

8. บริษัทจะปิดบัญชีปีละ  2  ครั้ง  คือ  ในวันที่  30  มิถุนายน  และวันที่  31  ธันวาคม  
ของทุกปี 

 

ให้ท า 1.  ลงรายการข้างต้นในสมดุรายวันทั่วไป 

 2.  โอนไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวขอ้ง 
 3.  งบต้นทุนการผลิตและขาย 

 4.  งบก าไรขาดทุน 

 5.  งบทดลองหลังการปิดบัญชี  ณ  วันที ่ 30  มิถุนายน  25X8 
 

ข้อ  5.  บริษัท พงศ์พัฒน์  จ ากัด รับผลิตสินค้าตามค าสั่งลูกค้า บริษัทใช้ระบบบัญชีต้นทุนงานใน
การลงบัญชีและค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์  ส านักงานใหญ่ของบริษัทอยู่ที่ถนนสีลม  ส่วนโรงงาน
ตั้งอยู่ที่อ าเภอพระประแดง  ส านักงานใหญ่เป็นผู้ติดต่อซื้อขายรวมทั้ง  รับ - จ่ายเงินภายในกิจการ
ทั้งหมด  เพื่อประโยชน์ในการรวบรวมต้นทุนและการควบคุมภายใน  กิจการจึงจัดให้มีสมุดบัญชี
โรงงานแยกจากชุดบัญชีของส านักงานใหญ่  ซึ่งนอกจากจะลงบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตแล้วยัง
ต้องท าการบันทึกรายการสินทรัพย์ในโรงงานรวมทั้งของคงคลังทุกประเภทที่ได้เก็บรักษาไว้ใน
คลังสินค้าของโรงงานด้วย 

 ยอดคงเหลือตามงบทดลองในสมุดบัญชีโรงงาน  ณ  วันที่  1  มกราคม  25X2  ปรากฏ
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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  บัญชีคุมยอดวัตถุดิบ     บาท 

   วัตถุดิบทางตรง            40,000 
   วัสดุสิ้นเปลือง            20,000  60,000 

  บัญชีคุมยอดงานระหว่างท า 
   งานเลขที ่ 455            18,000 
   งานเลขที ่ 456            19,000  37,000 

  บัญชีคุมยอดสินค้าส าเร็จรูป 

   จากงานเลขที ่ 448           20,000 
  บัญชีเครื่องจักร            120,000 
  บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม - เครื่องจักร     20,000 
  บัญชีแยกประเภททั่วไป               ? 

ข้อมูลการผลิตในระหว่างเดือนมกราคม  25X2  ปรากฏรายละเอียดดังนี้ 
1.ในระหว่างเดือน วิศวกรได้สั่งงานผลิตใหม่  2  งานคือ งานเลขที่  457  และ  458 

2.ซื้อวัตถุดิบทางตรง 30,000  บาท วัสดสุิ้นเปลือง 10,000  บาท  เป็นเงนิเชื่อ 

3.ปรากฏว่าวัตถุดิบทางตรงที่ซื้อมาบางส่วนไมถู่กต้องตามค าสั่งซื้อจึงส่งคืนเจ้าหนี้  จ านวน
เงิน  3,000  บาท  ในการนี้ต้องเสียคา่พาหนะเพื่อขนส่งคนืแก่ผู้ขายให้ทนัภายในก าหนด  จ านวน  
300  บาท ค่าพาหนะที่กิจการจ่ายเงินสดล่วงหน้าไปก่อนนี้  กิจการจะน าไปหักหนี้ค่าซื้อสนิค้าจาก
ผู้ขายได้ตามข้อตกลงที่ได้ท าไว้ระหว่างกัน 

4. เมื่อรวบรวมค่าแรงและเงินเดอืนทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนได้รายละเอียดดังนี้ 
    คา่แรงที่โรงงานประกอบด้วย  

ค่าแรงทางตรง    50,000 บาท 

 ค่าแรงทางอ้อม    17,000 บาท 

 เงินเดือนผู้จัดการโรงงาน  10,000 บาท 

 เงินเดือนพนกังานตรวจสอบ      3,000  บาท 

    คา่แรงที่ส านักงานใหญ่ประกอบด้วย   
เงินเดือนพนกังานขาย   20,000 บาท 

 เงินเดือนพนกังานบริหาร  30,000 บาท 

    เงินเดือนและค่าแรงทุกประเภทถูกหกัภาษี  ณ  ที่จ่าย  ในอัตรา  10% 
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 5.  รายละเอียดจากใบเบิกวัตถุดิบและบัตรประจ างาน ปรากฏดังนี้ 
 วตัถดิุบทางตรง 

           (บาท) 
วสัดส้ิุนเปลือง 

    (บาท) 
ค่าแรงทางตรง 

     (บาท) 
งานเลขที ่ 455 13,000    1,000    15,000 
งานเลขที ่ 456 12,000        -    20,000 
งานเลขที ่ 457 10,000        -      8,000 
งานเลขที ่ 458  5,000    1,500      7,000 
งานทั่วๆ  ไป 1,000    9,500           - 
รวม 41,000   12,000    50,000 
 

6.  กิจการก าหนดคา่ใช้จ่ายการผลิตจัดสรรในอตัรา  120%  ของค่าแรงทางตรง 
7.  กิจการจา่ยหนี้ค่าวัตถุดิบ  และค่าแรงคา้งจา่ยทั้งสิน้ 

8.  ค่าใช้จ่ายการผลิตอื่นๆ  ทีส่มุห์บัญชีโรงงานรวบรวมเพื่อให้ส านักงานใหญ่จ่ายเงินได้แก่ 
  ค่าเช่าโรงงาน   5,000 บาท 

  ค่าน้ าค่าไฟโรงงาน  8,000 บาท 

  ค่าซ่อมบ ารุง   2,000 บาท 

  ค่าโทรศัพท ์     700 บาท 

  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด  2,500 บาท 

9.  เครื่องจักรของโรงงานมีอายุใช้งาน      10  ปี 

10. เมื่อส ารวจงานท าเสร็จในตอนปลายงวด  ปรากฏว่า  งานเสร็จ 2 ชิ้น คือ งานเลขที่  
455  จ านวน  1,000  ชิ้น งานเลขที่ 456 จ านวน 1,500 ชิ้น 

11. กิจการได้ส่งงานเลขที่  455  ต่อลูกค้าเรียบร้อยแล้ว โดยก าหนดราคาขายในอัตรา  
150%  จากต้นทุนการผลิต  ส่วนงานเลขที่  456  ยังคงค้างอยู่ในคลังสินค้าทั้งหมด 

12. ค่าใช้จ่ายที่ส านักงานใหญ่เป็นของฝ่ายขาย  20,000  บาท  ฝ่ายบริหาร  10,000  บาท  
กิจการจ่ายเป็นเงินสดทั้งหมด 

13. ผลต่างของบัญชีค่าใช้จา่ยการผลิตได้ปิดไปบัญชีต้นทุนขาย 

ให้ท า 1.  ลงรายการข้างต้นในสมดุรายวันทั่วไปทั้งทางส านักงานใหญ่และโรงงาน  (ไม่ต้องแสดง
บัญชีย่อย) 
 2.  ค านวณต้นทุนต่อหน่วยของงานเลขที่  456 

 3.  บัญชีแยกประเภทโรงงานในสมุดของส านกังานใหญ่ 
 4.  งบทดลองของโรงงาน  ณ  วันที่  31  มกราคม  25X2 
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ข้อ  6.  ยอดคงเหลือหลังปิดบัญชีในวันที่  1  มกราคม  25X1  ในสมดุบัญชีแยกประเภทของบริษัท
พัฒนาการ  จ ากัด  ปรากฏดังนี้ 
 เงินสด   47,000 บาท  เจ้าหนี ้   59,375 บาท 

 ลูกหนี ้   50,000 บาท  ทุนหุ้นสามัญ         100,000 บาท 

 คุมยอดวัตถุดิบ  22,000 บาท  ก าไรสะสม  34,925 บาท 

 คุมยอดงานระหว่างท า 7,500 บาท  แยกประเภทโรงงาน 62,000 บาท 

 คุมยอดสนิค้าส าเร็จรูป 32,500 บาท  แยกประเภทส านักงานใหญ ่ ? 

 เครื่องจกัร  35,300 บาท  

 *อยู่ในสมดุบัญชีของโรงงาน 

รายละเอียดในบัญชีคมุยอดต่างๆ  ประกอบด้วย 

 บัญชีคุมยอดวัตถุดิบ : 
  วัตถุดิบ  ก  2,000  หน่วย   10,000 บาท 

  วัตถุดิบ  ข  4,000  หน่วย   12,000 บาท 

 บัญชีคุมยอดสินค้าส าเร็จรูป : 
  สินค้า  ค    1,000  หน่วย   12,500 บาท 

  สินค้า  ง    2,000  หน่วย   20,000 บาท 

      งานเลขท่ี  101  งานเลขท่ี  102 

 บัญชีคุมยอดงานระหว่างท า 
      วัตถุดิบทางตรง 
  วัตถุดิบ  ก  (500 หน่วย)   2,500 บาท 

  วัตถุดิบ  ข  (200 หน่วย)       600 บาท 

      ค่าแรงทางตรง 
  500  ชั่วโมง    2,000 บาท  

  200  ชั่วโมง      1,000  บาท 

 ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร 
      ในอัตรา  2  บาทตอ่ชั่วโมง   1,000 บาท     400 บาท 

 รวมต้นทุนงานระหว่างท า   5,500 บาท  2,000 บาท 

ในระหว่างเดอืนมกราคม  25X1  มีรายการตา่งๆ  เกดิขึ้นดังนี้ 
           1.ซื้อวัตถุดิบ ก 10,000  หน่วย @  5.20  บาท  วัตถุดิบ  ข  12,000  หน่วย  @  

3.75  บาทและวัตถุดิบทางอ้อมรวมเป็นเงิน  17,500  บาท 

           2. จ่ายเงินเดือนและค่าแรงรวมทั้งสิ้น  110,000  บาท  ในจ านวนนี้เป็นเงินเดือน
ในแผนกขายและบริหารรวม  20,000  บาท  ที่เหลือเป็นเงินเดือนและค่าแรงของโรงงาน  เงินเดือน
และค่าแรงทุกประเภทถูกหักเป็นภาษี  ณ  ที่จ่ายรวม  16,000  บาท 
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3.เงินเดือนและคา่แรงที่โรงงานจ าแนกตามงานต่างๆ  ดงันี ้
 ค่าแรงทางตรง 
  งานเลขที ่ 101 5,000 ชั่วโมง @ 4  บาท 

  งานเลขที ่ 102 8,000 ชั่วโมง @ 5  บาท 

  งานเลขที ่ 103 6,000 ชั่วโมง @ 3  บาท 

 ค่าแรงทางอ้อม (รวม)  12,000  บาท 

4.เบิกวัตถุดิบเข้างานต่างๆ  โดยใช้ระบบเข้ากอ่น - ออกกอ่น  (FIFO) ดังนี ้
 งานเลขท่ี 101 งานเลขท่ี 102 งานเลขท่ี 103 

              วัตถุดิบ  ก 10,000  หน่วย - 1,000  หน่วย 

              วัตถุดิบ  ข - 12,000  หน่วย 2,500  หน่วย 

     ส่วนวัตถุดิบทางอ้อมเบิกไปใช้ในโรงงาน  7,500  บาท 

5. กิจการได้ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรเท่ากับ 2 บาทต่อชั่วโมงแรงงานทางตรง 
6. ในเดือนนี้ผลิตงานเสร็จเพียง  2  งาน  คือ  งานเลขที่ 101  และ 102  และได้ส่งมอบให้

ลูกค้าเรียบร้อยแล้วโดยคิดราคาขายเท่ากับ  120,000  บาท  และ  140,000  บาท  ตามล าดับ 

7. กิจการให้เงินลดเงินสด  5%  แก่ลูกค้าที่มาช าระภายใน  20  วัน  ในเดือนนี้ได้รับเงิน
ช าระหนี้จากลูกค้าเป็นเงินสดรวม  247,000  บาท 

8. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเป็นเงินเชื่อรวม  15,000  บาท  ค่าใช้จ่ายการผลิตที่จ่าย
เป็นเงินสดรวม  10,800 บาท  ส่วนค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรเท่ากับ  2,000  บาท 

9. กิจการปิดบัญชีผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตไปบัญชีต้นทุนขายประจ างวด 

 

ให้ท า 1.  งบทดลองทั้งของโรงงานและส านกังานใหญใ่นวันที่  1  มกราคม  25X1 
 2.  สมุดรายวนัทั่วไปแสดงการลงรายการขา้งตน้ทั้งหมด  โดยไม่ตอ้งแสดงบัญชียอ่ย 

 3.  งบทดลองหลังปิดบัญชีทั้งของโรงงานและส านักงานใหญ่ในวันที่  31  มกราคม  25X1 
 

ข้อ  7. บริษัท ทิวาราตรี  จ ากัด  เป็นบริษัทรับบริการติดตั้งแสงสีและไฟประดับตามงานต่างๆ  
การติดตั้งแต่ละครั้งจะใช้วัสดุแตกต่างกันไปตามลักษณะของเวทีและงานที่แสดง  ดังนั้น กิจการจึง
ต้องจัดเตรียมวัตถุดิบประเภทต่างๆ  ไว้ล่วงหน้า  กิจการใช้ระบบต้นทุนปกติ  (Normal  Costing)  

ในการค านวณต้นทุนของงานต่างๆ  และในเดือนพฤษภาคม  25X8  มี 
 ข้อมูลในการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
 1.  ยอดคงเหลือในบัญชีของคงเหลอื  ณ  วันที ่ 1  พฤษภาคม  ประกอบด้วย 

     บัญชีวัตถุดิบและอุปกรณ์ไฟฟา้     38,000  บาท 

     บัญชีคุมงานระหวา่งท า    145,000  บาท 
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 ส าหรับบัญชีย่อยของบัญชีคมุงานระหว่างท ามี  2  งานคืองานเลขที่ B - 46  และ  D - 81  

โดยมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้
    งานเลขท่ี 

     B - 46 

 งานเลขท่ี 

    D - 81 

    วัตถุดิบและอุปกรณ์ไฟฟ้า   30,000  บาท   75,000  บาท 

    แรงงานทางตรง    8,600  บาท   10,400  บาท 

    คา่ใช้จ่ายการผลิตจัดสรร    6,000  บาท   15,000  บาท 

 2. ในเดือนพฤษภาคมกิจการรับงานใหม่อกี  2  งาน คือ  งานเลขที่  B - 47  และ  E - 18 

โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบทางตรงและแรงงานทางตรงดงันี้ 
 งานเลขท่ี งานเลขท่ี งานเลขท่ี งานเลขท่ี 

 B - 46 D - 81 B - 47 E - 18 

วัตถุดิบและอุปกรณ์ไฟฟ้า 3,000 15,000 17,000 8,000 

แรงงานทางตรง 1,800 1,600 5,000 4,000 

 3.  ในระหว่างเดอืนกิจการสั่งซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ไฟฟ้าตา่งๆ  รวมเป็นเงิน  20,000  
บาท  ต่อมากิจการได้จ่ายเงินสดช าระหนี้เพียง  80% 

 4.  จ่ายคา่แรงทางออ้มในตอนสิ้นงวด 2,600 บาท 

 5.  กิจการค านวณหักภาษี  ณ  ที่จ่ายค่าแรงทกุประเภทในอัตรา  10%  ของค่าแรงขั้นตน้ 

 6.  จ านวนวัตถุดิบทางอ้อมใช้ไปจากทุกงานรวมแล้วคิดเป็นเงิน  3,100  บาท 

 7.  บันทึกค่าใชจ้่ายการผลิตดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  ค่าพาหนะขนย้ายของ  (จ่ายเงินสดแล้ว)  1,000 บาท 

  ค่าเช่าสถานที่ (จ่ายเงินสดแล้ว)   2,500 บาท 

  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (จ่ายเงินสดแล้ว)  360 บาท  

  ค่าสาธารณูปโภค  (ค้างจ่าย)   1,440 บาท 

  ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ส านักงาน   1,500 บาท 

 8.  กิจการค านวณค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรเข้าเป็นต้นทุนการผลิตของงานต่างๆ  ในอัตรา  
20%  ของมูลค่าวัตถุดิบและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ไปในแต่ละงาน  และเมื่อสิ้นเดือนจะค านวณผลต่าง
ค่าใช้จ่ายการผลิตในแต่ละเดือน  และโอนเข้าบัญชีผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตในตอนสิ้นเดือน  
ส าหรับยอดผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิต  ณ  วันที่  1  พฤษภาคม  25X8  (เป็นยอดที่สะสมจนถึง  30  
เมษายน  25X8)  มีจ านวน  2,700  บาท  โดยแสดงเป็นยอดดุลเดบิต 

 9.  ในเดือนนี้ผลิตงานเสร็จ  2  งาน  คืองานเลขที่  B-46  และ  D-81  กิจการได้ส่งบิล
เรียกเก็บเงินทั้ง  2  งานในอัตรา  140%  ของต้นทุนการผลิตและได้รับช าระค่าบริการจากลูกค้า
เพียง  80%  เท่านั้น 
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ให้ท า 1.  ลงรายการข้างต้นในสมดุรายวันและผ่านไปบัญชีแยกประเภทที่เกีย่วข้อง  (ไม่ตอ้ง
แสดงบัญชีย่อย) 
 2.  แสดงตารางสรุปต้นทนุการผลิตทั้ง  4  งานโดยแสดงต้นทนุรวมของทั้ง  4  งาน
ประกอบด้วย 

 3.  แสดงมูลคา่งานระหว่างท าคงเหลอืปลายงวด  ณ  วันที่  31  พฤษภาคม  25X8 

 4.  แสดงยอดคงเหลือของบัญชีผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิต  ณ  วันที ่ 31  พฤษภาคม  
25X8 
 

ข้อ  8. บริษัท  โมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์  จ ากดั  ได้รับค าสัง่ผลิตเฟอร์นิเจอร์จากลกูคา้  2  รายเมือ่ต้น 

 เดือนสิงหาคม  25X4  ดังรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 งานเลขที่  511  โรงแรมสันติสุข  ได้สั่งท าโต๊ะอาหารจ านวน  50  ตัว  ในราคา  150,000  
บาทงานเลขที่  512  ภัตตาคารเรือนไทยได้สั่งท าเกา้อี้  40  ตัว  ในราคา  80,000  บาท  และขอให้
ส่งมอบภายในวันที่  30  สิงหาคม 

 ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม่ว่าจะเป็นแบบใดของลูกค้ารายใด  จะต้องผ่านการผลิต  2  แผนก  
คือแผนกขึ้นรูปและแผนกประกอบ  กิจการใช้ระบบต้นทุนงานในการคิดต้นทุนการผลิต  ส าหรับ
ข้อมูลและต้นทุนการผลิตในเดือนสิงหาคมมีดังนี้ 

1.วันที่  1  สิงหาคม  แผนจัดซื้อได้ซื้อของดังนี้  ไม้อัดสักจ านวน  100  แผ่น  จ านวนเงิน  
50,000  บาท  กาว  20  ถัง  ราคาถังละ  300  บาท  ตะปู  10  ลัง  ราคาลังละ  200  บาท  น้ ามัน
ทาไม้  50  แกลลอน  ราคาแกลลอนละ  200  บาท  กิจการบันทึกของคงเหลือแบบเข้าก่อนออก
ก่อน 

2.เบิกวัตถุดิบต่างๆ  ไปใช้งานต่างๆ  ในระหว่างเดือนดังต่อไปนี้ 
   วนัท่ี  รายการ ปริมาณ 

          แผนกขึน้รปู  

        งานที่  511 16/8  ไม้อดัสัก  75  แผ่น 

        งานที่  512 17/8  ไม้อดัสัก  17  แผ่น 

   18/8  น้ ามันทากาว  15  แกลลอน 

         แผนกประกอบ 19/8  กาว   10 ถัง 
   20/8  ตะปู     5  ลัง 

3. ค่าแรงที่รวบรวมได้จากแผนกต่างๆ มดีังนี้ 
     แผนกขึน้รปู  แผนกประกอบ 

        วันที่  16 - 20  ส.ค. 
    ค่าแรงทางตรง - งานที่ 511    27,500      8,400 
    ค่าแรงทางตรง - งานที่ 512    12,000      5,200 
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          ค่าแรงทางอ้อม   10,000     4,000 
            วันที่  23 - 27  ส.ค. 
          ค่าแรงทางตรง - งานที ่512   3,500     6,800 
          ค่าแรงทางอ้อม   10,000     3,000 
 

4.  ค่าใช้จ่ายการผลิตอื่นๆ  ที่เกิดขึ้น  แผนกผลิต  ทั้ง  2  แผนกประกอบด้วย 

          แผนกขึน้รปู     แผนกประกอบ 

ค่าซ่อมบ ารุง   8,000   7,000 

ค่าเสื่อมราคา-เครื่องจักร  3,000   3,500 

ค่าเช่าโรงงาน   5,000   5,000 

ค่าสาธารณูปโภค  6,000   4,500 

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในโรงงาน 7,400   4,800 

 

5.กิจการก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรส าหรับแผนกต่างๆ  ดังต่อไปนี้  แผนกขั้น
รูป 120% ของค่าแรงทางตรง  แผนกประกอบ  150% ของค่าแรงงานทางตรง  และเพื่อควบคุม
ค่าใช้จ่ายการผลิตในแต่ละแผนก  สมุห์บัญชีจึงเปิดบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิตจริงและค่าใช้จ่ายการ
ผลิตจัดสรรแยกตามแผนก  ในกรณีที่มีผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิต  จะปิดไปบัญชีต้นทุนขายในตอน
สิ้นงวด 

6.โรงงานผลิตงานที่  511  เสร็จในวันที่  20  สิงหาคม  และงานเลขที่  512  เสร็จในวันที่  
29  สิงหาคม 

7.ส่งมอบสินค้าจากงานทัง้สองให้แก่ลูกค้าเรียบร้อย  ภายในวันที่  31  สิงหาคม  และได้ส่ง
ใบแจ้งหนี้ให้แก่ลูกค้าตามราคาที่ตกลงกัน 

 

ให้ท า 1. ให้ท่านจ าแนกประเภทวัตถุดิบว่ารายการใดควรเป็นวัตถุดิบทางตรง  และรายการใดควร
เป็นวัตถุดิบทางอ้อม  เพราะเหตุใด 

 2. สมุดรายวันทั่วไปบันทึกรายการดังกล่าวข้างต้น  และผ่านไปบัญชีแยกประเภทที่
เกี่ยวข้อง 
 3.  จัดท าบัตรต้นทุนงานเลขที่  512 
 4.  แสดงการค านวณผลต่างค่าใช้จา่ยการผลิตในแต่ละแผนก 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 8 

การบญัชีต้นทุนกระบวนการ   

  

หวัข้อเน้ือหาประจ าบท  

1. ลักษณะของการบัญชีต้นทุนกระบวนการ 
2. ความแตกต่างระหว่างระบบการบัญชีต้นทนุงานสั่งท าและการบัญชตี้นทุน

กระบวนการ 
3. การรวบรวมต้นทุนตามแผนกผลิต 

4. วงจรการบัญชีต้นทุนกระบวนการ 
5. ขั้นตอนการบันทกึบัญชีระบบต้นทุนกระบวนการ 
6. การค านวณหน่วยเทียบเทา่หน่วยที่ผลิตเสร็จ 

7. การจัดท ารายงานต้นทนุการผลิต 

8. บทสรุป 

9. แบบฝึกหัดท้ายบท 

10. เอกสารอ้างอิง 
  

วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

1. สามารถอธิบายลักษณะของการบัญชีต้นทุนกระบวนการได้ 
2. สามารถอธิบายความแตกต่างระหว่างระบบการสะสมต้นทนุงานสั่งท าและ

ต้นทุนกระบวนการ 
3. สามารถจ าแนกลกัษณะของกระบวนการผลติแต่ละประเภทได ้

4. สามารถจดัท ารายงานตน้ทุนการผลติของแต่ละแผนกได ้

5. สามารถบนัทกึบญัชกีารโอนตน้ทุนการผลติจากแผนกหนึ่งไปใหก้บัอกีแผนก
หนึ่งได ้เมือ่กจิการมวีธิกีารบนัทกึบญัชแีบบตน้ทุนกระบวนการ 

 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท  

1. การบรรยายเนื้อหา 
2. ถามตอบในชัน้เรยีน 

3. ท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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ส่ือการเรียนการสอน  

1. เอกสารประกอบการสอน เรือ่ง การบัญชตี้นทุนกระบวนการ 
2. PowerPoint  

3. แหล่งเว็บไซด์ที่เกี่ยวขอ้งจากอินเทอร์เน็ต 

4. ตัวอย่างกจิการท ามีการผลิตแบบต้นทุนกระบวนการ  
 

การวดัผลและการประเมินผล  

1. สงัเกตความสนใจขณะฟงับรรยายและการตอบค าถาม 

2. สงัเกตจากการท าแบบฝึกหดัในชัน้เรยีน  
3. สงัเกตจากพฤตกิรรมความสนใจ และการร่วมกจิกรรมในชัน้เรยีน 

4. ประเมนิผลจากการท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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บทท่ี  8  
การบญัชีต้นทุนกระบวนการ 

 

การบัญชีต้นทุนกระบวนการ หรือ การบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต (Process Costing)  

เป็นการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์อีกวิธีหนึ่งซึ่งใช้กับกิจการที่มีการผลิตต่อเนื่องกันไป และใน
ระหว่างการผลิตไม่สามารถแยกได้ว่าส่วนใดของการผลิตเป็นของงานชิ้นใด  เป็นการผลิต
รวมกัน  ปกติจะผลิตสินค้าเพื่อไว้ขายในภายหลัง เช่น การผลิตสินค้าในกิจการผลิตน้ าตาล ปูน
ซิเมนต์ น้ ามัน แป้ง เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้กับการผลิตที่ต้องผลิตชิ้นส่วนต่างๆ เสียก่อน แล้ว
น ามาประกอบเป็นสินค้าส าเร็จรูป เช่น โรงงานผลิตรถยนต์ โรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท
ต่างๆ โรงงานผลิตน้ าตาล เป็นต้น เนื่องจากระบบนี้มักใช้ในกิจการที่ผลิตสินค้าเป็นจ านวนมาก  
(Mass Production) และสินค้าแต่ละหน่วยที่ผลิตจะไม่แตกต่างกัน การค านวณต้นทุนต่อหน่วย
ของสินค้าที่ผลิตได้งวดหนึ่งๆ จึงใช้วิธีการถัวเฉลี่ยต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้น นั่นคือ จะหาต้นทุน
รวมของปัจจัยกรผลิต ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นใน
งวดหนึ่งๆ แล้วหารด้วยจ านวนหน่วยที่ผลิตเสร็จในงวดบัญชีเดียวกัน การที่ต้องการหาต้นทุน
ต่อหน่วยตามงวดเวลา เพราะลักษณะการผลิตอยู่ในรูปต่อเนื่องกันไปตลอดกระบวนการผลิต 
จนกระทั่งเสร็จเป็นสินค้าส าเร็จรูป จึงต้องรวบรวมต้นทุนตามงวดเวลาเสียก่อนแล้วจึงน าไป
ค านวณหาต้นทุนต่อหน่วยในภายหลัง หลังจากนั้นจะใช้ต้นทุนต่อหน่วยไปคูณกับจ านวนหน่วย
ของสินค้าที่ขายได้เพื่อหาต้นทุนขายส าหรับงวดบัญชีนั้นๆ ดังนั้น การค านวณต้นทุนสินค้าที่
ขายและสินค้าคงเหลือจึงจะกระท าได้โดยง่าย ยกเว้นในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการค านวณ
ต้นทุนงานระหว่างท าคงเหลือในตอนต้นงวดซึ่งจะกล่าวในบทถัดไป ส าหรับบทนี้จะพิจารณา
การบัญชีที่เกี่ยวกับต้นทุนกระบวนการซึ่งมีเรื่องต่างๆ ดังนี้ ข้อแตกต่างระหว่างการบัญชีต้นทุน
งานและการบัญชีต้นทุนกระบวนการ การรวบรวมต้นทุนตามแผนกผลิต วงจรการบัญชีต้นทุน
กระบวนการ  การค านวณหน่วยเทียบเท่าหน่วยที่ผลิตเสร็จและ การจัดท างบหรือรายงาน
ต้นทุนการผลิต 

 

ลกัษณะของการบญัชีต้นทุนกระบวนการ 

 การบัญชตี้นทุนกระบวนการมีลักษณะส าคัญต่อไปนี้ (ปรับปรุงจากสมนึก เอื้อจิระพงษ์
พันธ์, 2557 : 322 และดวงมณี โกมารทัต, 2559 : 286) 

 1.  มีการรวบรวมข้อมูลต้นทุนการผลิตและจัดท ารายงานแยกเป็นแผนก  โดยพิจารณา
จากลักษณะของการท างาน หรือหน้าที่งาน หรือแยกตามศูนย์ต้นทุน  เช่น  แผนกตัดแบบ  
แผนกประกอบชิ้นส่วน  แผนกพ่นสี  แผนกอบ แผนกตรวจสอบคุณภาพ เป็นต้น 
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 2.  ต้นทุนวัตถุดิบ  ค่าแรงงาน  และค่าใช้จ่ายในการผลิตที่เกิดขึ้นจริงในแผนกจะถูก
รวบรวมต้นทุนเป็นงวดๆ  แล้วน าไปบันทึกรายการเข้าบัญชีระหว่างท า (Work In Process) 

ของแผนก  โดยทั่วไปมักจะคิดตามรอบระยะเวลา  1  เดือน การบันทึกบัญชีจะโอนบัญชีที่
เกี่ยวกับปัจจัยการผลิตต่างๆ เข้าเดบิตงานระหว่างท า และเมื่อผลิตเสร็จเรียบร้อยจะโอนต้นทุน
ที่เกี่ยวข้อง โดยเครดิตออกจากงานระหว่างท า ไปยังบัญชีงานระหว่างท าของแผนกผลิตอื่นๆ 
และเมื่อผลิตเสร็จจนเป็นสินค้าส าเร็จรูป ก็จะโอนไปบัญชีสินค้าส าเร็จรูป  
 3.  รวบรวมข้อมูลหน่วยผลิตเสร็จจากแผนกนั้นๆ  ในกรณีที่มีงานระหว่างท าคงเหลือ
ในตอนต้นงวดและปลายงวด  จะต้องปรับหน่วยงานระหว่างท าให้อยู่ในรูปของหน่วยเทียบเท่า
ผลิตเสร็จ  (Equivalent Units) 

 4.  ค านวณต้นทุนต่อหน่วยของแผนกต่างๆ ในแต่ละงวด 

 5.  ต้นทุนของหน่วยผลิตเสร็จจะโอนออกบัญชีงานระหว่างท าของแผนกที่ผลิตเสร็จไป
ยังบัญชีงานระหว่างท าของแผนกถัดไป หรือโอนจากบัญชีสินค้าส าเร็จรูปถ้าเป็นแผนกสุดท้ายที่
ท าการผลิต  ต้นทุนการผลิตจากแผนกต่างๆ  จะถูกสะสมไว้ตั้งแต่แผนกแรกจนถึงแผนก
สุดท้ายที่ผลิตสินค้านั้นเสร็จ  ซึ่งต้นทุนที่สะสมไว้จนผลิตเสร็จนี้ก็คือต้นทุนสินค้าส าเร็จรูป 
(Cost of Finished Goods) นั่นเอง  
 6.  การสะสมต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยในแผนกผลิตหนึ่งๆ  หรือหลายแผนกจะ
น าไปแสดงไว้ในงบต้นทุนการผลิต หรือรายงานต้นทุนการผลิต (Cost  of  Production  

Report)  งบต้นทุนการผลิตอาจจัดท าขึ้นแยกเป็นแผนกตามแผนกผลิต  ในบางกิจการที่มี
แผนกผลิต  2 - 3  แผนก  ก็อาจแสดงต้นทุนการผลิตแยกแต่ละแผนกไว้ในงบต้นทุนการผลิต
หรืออาจรวมต้นทุนการผลิตแล้วจัดรายงานต้นทุนการผลิตรวมทุกแผนกไว้ในงบเดียวกันก็ได้ 
 

ความแตกต่างระหว่างระบบการบญัชีต้นทุนงานสัง่ท าและการบญัชีต้นทุน
กระบวนการ 

 การบัญชีต้นทุนงานกับการบัญชีต้นทุนกระบวนการมีความแตกต่างกัน ถ้าหากเป็น
วิธีการคิดต้นทุนเป็นแบบต้นทุนงานสั่งท า วิธีการค านวณต้นทุนการผลิต จะคิดเข้าสู่ผลิตภัณฑ์
หรืองานที่ท าขึ้นโดยเฉพาะ  ซึ่งมีความแตกต่างกันในงานแต่ละงาน กิจการอาจจะผลิตสินค้า
เพียงแค่หน่วยเดียว เช่น  บ้าน 1 หลัง หรืองานหลายหน่วย  เช่น รับพิมพ์หนังสือธรรมะ 
จ านวน 500 เล่ม เป็นต้น ส่วนวิธีการบัญชีต้นทุนกระบวนการ ลักษณะของการผลิตจะผลิต
สินค้าเป็นจ านวนมาก และเป็นการผลิตที่มีการผลิตผ่านหลายแผนก ต่อเนื่องกันไปเรื่อย 
จนกระทั่งเสร็จเป็นสินค้าส าเร็จรูป พร้อมขายให้กับลูกค้า หากกิจการต้องการทราบต้นทุนการ
ผลิตประจ างวด ก็จะต้องค านวณต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของแต่ละแผนก ที่เกิดขึ้นในงวดนั้นๆ 
จึงต้องมีการโอนต้นทุนการผลิตจากแผนกก่อนหน้า ส่งต่อไปให้กับแผนกที่ผลิตถัดไปเรื่อยๆ  
ดังแสดงในภาพที่  8.1 (ดวงมณี โกมารทัต, 2559 : 288) 
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ภาพท่ี  8.1  เปรียบเทียบการบัญชีต้นทุนงานสัง่ท าและการบัญชตี้นทุนกระบวนการ 
 

นอกจากนี้ยังมีข้อแตกต่างกันในเรื่องอื่นๆ  ซึ่งสรุปได้ดังแสดงในตารางที่ 8.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การบญัชีต้นทุนงานสัง่ท า (Job Order Costing) 

วัตถุดิบทางตรง 

ค่าแรงงานทางตรง 

ค่าใช้จ่ายการผลิต 

งานเลขที ่101 

งานเลขที ่102 

 

งานเลขท่ี 103 

 

สินค้าส าเร็จรูปงานเลขที่ 101 

สินค้าส าเร็จรูปงานเลขที่ 102 

 

สินค้าส าเร็จรูปงานเลขท่ี 103 

 

การบญัชีต้นทุนกระบวนการ (Process Costing) 

วัตถุดิบทางตรง 

 

ค่าแรงงานทางตรง 

 

ค่าใช้จ่ายการผลิต 

 

แผนกผลิตที่ 1 แผนกผลิตที่ 2 

 

แผนกผลิตที่ 3 

 

สินค้าส าเร็จรูป 
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ตารางท่ี 8.1 ข้อแตกต่างระหว่างการบัญชีต้นทุนงานสั่งท า และการบัญชีต้นทุนกระบวนการ 
(ปรับปรุงจากดวงมณี โกมารทัต, 2559 : 288) 

 

หวัข้อ การบญัชีต้นทุนงานสัง่ท า การบญัชีต้นทุนกระบวนการ 

1. จ านวนที่ผลิตสินค้าแต่
ละครั้ง/งวด 

ผลิตสินค้าตามค าสั่งของลูกค้า  
จ านวนที่ผลิตอาจจะมีเพียง
หน่วยเดยีว หรือหลายหน่วยก็
ได ้

ผลิตสินค้าเพื่อขายปกติใน
ท้องตลาด  และจ านวนผลิตมี
เป็นจ านวนมาก (Mass  

Production) 

2. ลักษณะของสินค้า ลักษณะของสนิค้ามีความ
แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความ
ต้องการของลูกค้า หรือค าสั่งที่
ผลิตของลูกค้าแต่ละราย 

 

กรณีที่ผลิตสินค้าเพียงชนิด
เดียว  สนิค้าจะมีลักษณะ
เหมือนหรือคล้ายกัน  ไม่
สามารถแยกได้ว่าสินคา้แต่ละ
หน่วยแตกต่างกันอย่างไร 

3. เอกสารหรอืบัญชีที่ใช้
ส าหรับรวบรวมต้นทุน 

รวบรวมต้นทุนตามค าสั่งผลิต
แยกเป็นงาน และใช้บัตรต้นทุน
งานสั่งท าเป็นบัญชีย่อย 

 

รวบรวมต้นทุนการผลิตแยก
ตามแผนกผลิต  โดยมีงบหรอื
รายงานตน้ทุนการผลิตของแต่
ละแผนกเป็นบัญชีย่อย 

4. ส่วนประกอบของ
ต้นทุนการผลิตที่รวมเข้า
เป็นต้นทุนสินค้าหรืองาน
ที่ท า 

ต้นทุนที่ใช้เป็นส่วนประกอบ
ส าคัญ คือ วัตถุดิบทางตรง
ค่าแรงทางตรงทีเ่กิดขึ้นจริงของ
แต่ละงาน ส่วนคา่ใช้จ่ายการ
ผลิตมักจะใช้ค่าใช้จ่ายการผลิต
จัดสรร หรอืระบบบัญชีเป็น
ระบบต้นทุนปกติ 

ต้นทุนการผลิต ประกอบด้วย 
วัตถุดิบ ค่าแรง และค่าใช้จา่ย
การผลิตของแต่ละแผนก โดยไม่
จ าเป็นต้องแยกว่าเป็นต้นทนุ
ทางตรงหรือทางออ้ม จะคิด
ต้นทุนทุกรายการเข้าแผนกผลิต
แต่ละแผนกเสียก่อน  แล้วจึง
ค านวณเข้าตัวสินค้าในภายหลัง 

5. หน่วยของตน้ทุน  
(สิ่งทีน ามาคิดตน้ทุน) 

เน้นต้นทุนที่เกิดขึ้นในงานแต่ละ
งาน หรอืตามค าสั่งผลิตของ
ลูกค้าแต่ละราย 

เน้นต้นทุนการผลิตที่เกดิขึ้นใน
แต่ละแผนกโดยพิจารณาจาก
งวดเวลาเป็นส าคัญ (ส่วนใหญ่
จะใช้รอบระยะเวลา 1 เดอืน) 
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 จากข้อแตกต่างในแต่ละหัวข้อ ของการบัญชีต้นทุนงานสั่งท า และการบัญชี
ต้นทุนกระวนการ สามารถแสดงวิธีการรวบรวมและค านวณต้นทุนการผลิต ดังแสดงสรุปใน
ภาพที่  8.2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  8.2  ข้อแตกต่างด้านการรวบรวมและค านวณต้นทุนการผลิตระหว่าง 
  การบัญชีต้นทุนงานและการบัญชีต้นทุนกระบวนการ 

      ที่มา: (ดวงมณี โกมารทัต, 2559 : 289) 

 

การที่จะเลือกใช้วิธีการบัญชีต้นทุนงานสั่งท า หรือการบัญชีต้นทุนกระบวนการนั้น ให้
พิจารณาจากลักษณะของสินค้าที่กิจการผลิต หรือดูจากกระบวนการที่ผลิต แต่ในทางปฏิบัติ
อาจเป็นไปได้ว่ากิจการอาจประยุกต์ใช้ระบบบัญชีต้นทุนทั้งสองแบบมารวมอยู่ในกิจการ
เดียวกัน นั่นคือ  แผนกผลิตหนึ่งอาจใช้วิธีการบัญชีต้นทุนงาน ส่วนอีกแผนกหนึ่งใช้วิธีการบัญชี
ต้นทุนกระบวนการ หรือกิจการบางแห่งต้องการจะเปลี่ยนวิธีการบัญชีจากแบบหนึ่งไปเป็นอีก

การบญัชีต้นทุนงานสัง่ท า 

หน่วยผลิตเสร็จ 

 

จากงานต่างๆ 

 

งานระหว่างท า สินค้าส าเร็จรูป 

งาน No.101 

งาน No.102 

งาน No.103 

สินค้า/งาน No.101 

สินค้า/งาน No.102 

 ข. 

สินค้า/งาน No.103 

 ค. 

บัญชีคุมยอด 

บัญชีย่อย 

การบญัชีต้นทุนกระบวนการ 

หน่วยผลิตเสร็จ 

 

จากการผลิตแผนกสุดท้าย 

สินค้าส าเร็จรูป 

สินค้าส าเร็จรูป 

 

งานระหว่างท า
แผนกผลิตที่ 1 

งานระหว่างท า
แผนกผลิตที่ 2 

งานระหว่างท า 
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แบบหนึ่งก็ได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแผนกผลิต แค่เพียงแต่เปล่ียนวิธีบันทึกรายการบัญชีและ
การรวบรวมต้นทุนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 

 

การรวบรวมต้นทุนตามแผนกผลิต 

 การผลิตสินค้าไม่ว่าจะใช้วิธีการบัญชีแบบต้นทุนงานสั่งท า หรือการบัญชีต้นทุน
กระบวนการ สินค้าแต่ละประเภทจะผ่านกระบวนการผลิตในลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าเป็น
วิธีการบัญชีต้นทุนงานสั่งท า การเก็บรวบรวมต้นทุนจะเก็บตามชิ้นงาน ในขณะที่การบัญชี
ต้นทุนกระบวนการจะรวบรวมต้นทุนแยกตามแผนกผลิต หรือศูนย์ต้นทุน  (Cost  Center) ที่มี
หน้าที่ผลิตสินค้า ซึ่งกิจการมีการแบ่งแผนกผลิตไปตามลักษณะการท างานของแผนกนั้นๆ  
เช่น  บริษัท โตโยต้า จ ากัด เป็นบริษัทที่ผลิตรถยนต์ โดยรถยนต์ที่ผลิตเสร็จแล้วจะผ่าน
กระบวนการผลิต  3  แผนก ดังนี้ 
 

 

 

 

 

  

กระบวนแรกของการผลิตรถยนต์ คือ แผนกเตรียมชิ้นส่วน จะมีหน้าที่เตรียมเหล็ก 
ชิ้นส่วน อะไหล่ต่างๆ ให้พร้อม เพื่อท าเป็นโครงรถยนต์ เมื่อท าเป็นโครงเรียบร้อยแล้ว จะถูกส่ง
ต่อให้แผนกประกอบชิ้นส่วน 

 แผนกประกอบชิ้นส่วน มีหน้าที่ประกอบชิ้นส่วน และอะไหล่แต่ละส่วนของรถยนต์ เช่น 
ชิ้นส่วนที่กระโปรงหน้ารถ ชิ้นส่วนที่อยู่ในรถ ฝาหลังรถ  เบาะ เป็นต้น เมื่อประกอบช้ินส่วนครบ
ทุกส่วนแล้ว จะส่งต่อให้กับแผนกพ่นสี แผนกพ่นสีจะพ่นสี เคลือบสี  ใส่น้ ายาสนิม ให้ได้
คุณภาพตามที่ต้องการ เมื่อแผนกพ่นสีท าเสร็จเรียบร้อยแล้วจะส่งไปยังแผนกคลังสินค้าเพื่อรอ
ไว้ขายต่อไป 

 ในการค านวณต้นทุนต่อหน่วยของรถยนต์หนึ่งคัน จึงต้องรวบรวมต้นทุนการผลิตใน
แผนกต่างๆ ส าหรับงวดเวลาที่ต้องการ ซึ่งปกติจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน แล้วค านวณต้นทุน
การผลิตต่อหน่วย ซึ่งการรวบรวมต้นทุนจะคิดต้นทุนในแผนกเตรียมชิ้นส่วนเป็นอันดับแรก  
หน่วยใดที่ผลิตเสร็จจะโอนออกไปยังแผนกประกอบชิ้นส่วน ดังนั้น ต้นทุนต่อหน่วยในแผนก
ประกอบชิ้นส่วน ก็จะรวมต้นทุนต่อหน่วยที่ได้จากแผนกผลิตแรก คือ แผนกเตรียมชิ้นส่วน แล้ว
น าไปรวมกับต้นทุนต่อหน่วยของแผนกประกอบชิ้นส่วน ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยจะถูกสะสม
เช่นนี้ไปเรื่อย จนกระทั่งถึงแผนกสุดท้ายที่ผลิต จนเสร็จเป็นสินค้าส าเร็จรูป ต้นทุนต่อหน่วยที่

แผนกเตรียมชิ้นส่วน แผนกประกอบชิ้นส่วน แผนกพ่นส ี คลังสินค้า 

วัตถุดิบ วัตถุดิบ 

วัตถุดิบ 
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ผลิตเสร็จและโอนออกจากแผนกพ่นสี ก็คือ ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของสินค้าส าเร็จรูปที่จะ
น าไปบันทึกไว้ในบัตรสินค้า เมื่อน าเข้าเก็บในคลังสินค้า  
 

วงจรการบญัชีต้นทุนกระบวนการ 

 การผลิตสินค้าที่เป็นการผลิตแบบกระบวนการ จะมีลักษณะและกรรมวิธีการผลิตหลาย
วิธี ซึ่งมีความแตกต่างกันเป็นผลให้กระบวนการผลิต (Processing) แตกต่างกันไปด้วย  โดยมี
ตั้งแต่แบบที่ง่ายที่สุด  คือ มีการผลิตต่อกันไปตลอดตามล าดับก่อนหลัง จนถึงกระบวนการผลิต
ที่สลับซับซ้อน ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบ 3 รูปแบบ ดังนี้ 1) กระบวนการผลิตแบบเรียงล าดับ 2) 

กระบวนการผลิตแบบขนาน และ 3) กระบวนการผลิตแบบจ าแนก แต่ละวิธีมีลักษณะดังนี้ 
(ปรับปรุงจากสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, 2557 : 324 - 325) 

 

1. กระบวนการผลิตแบบเรียงล าดบั 

    กระบวนการผลิตแบบเรียงล าดับ (Sequential Processing) เป็นลักษณะการผลิตที่
ง่ายที่สุด สินค้าจะถูกผลิตโดยต้องผ่านกระบวนการผลิตหรือช่วงการผลิตต่างๆ จนครบทั้งหมด
ตามล าดับ ต้นทุนจากกระบวนหนึ่งจะถูกโอนไปอีกกระบวนการหนึ่งตามจ านวนที่สินค้าหรือ
งานระหว่างท าถูกโอนไป เมื่อสินค้าผลิตเสร็จแล้ว ก็จะถูกโอนไปเป็นสินค้าส าเร็จรูป 
กระบวนการผลิตในลักษณะนี้จะใช้ในกรณีที่กิจการผลิตสินค้าเพียงชนิดเดียว ดังแสดงในภาพที่  
8.3 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8.3 กระบวนการผลิตแบบเรียงล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกผลิตที่ 1 แผนกผลิตที่ 2 

 

แผนกผลิตที่ 3 

 

สินค้าส าเร็จรูป 
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2. กระบวนการผลิตแบบขนาน 

    กระบวนการผลิตแบบขนาน (Parallel Processing) มักจะมีสินค้ามากกว่า 1 ชนิด 
หรือเป็นสินค้าเพียงชนิดเดียวแต่ต้องผ่านกระบวนการผลิตหลายแผนก แล้วค่อยมารวมกันใน
ตอนท้าย เช่น อาจมีการใช้ส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนหลายชนิด และชิ้นส่วนแต่ละชนิดต้องผ่าน
กระบวนการผลิตมากกว่าหนึ่งแผนก ดังแสดงในภาพที่ 8.4  
 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 8.4 กระบวนการผลิตแบบขนาน 

 

3.  กระบวนการผลิตแบบจ าแนก 

     กระบวนการผลิแบบจ าแนก (Selective Processing) มีลักษณะการผลิตเป็นแบบ
ตรงข้ามกับแบบขนาน ในช่วงต้นของการผลิตจะมีการใช้วัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่าย
การผลิตร่วมกันในแผนกผลิต แต่เมื่อถึงแผนกใดแผนกหนึ่ง สินค้าจะถูกแยกออกไปผ่าน
แผนกผลิตอีกแผนกหนึ่งต่างหาก สินค้าที่แยกออกมาจะมีลักษณะแตกต่างกันแยกไปตาม
แผนกผลิตสุดท้าย ส่วนใหญ่แล้วการผลิตแบบนี้จะมีการสินค้ามากว่า 1 ชนิดขึ้นไป เช่น การ
กลั่นน้ ามัน การผลิตสารเคมีแยกตามสูตร เป็นต้น ดังแสดงในภาพที่ 8.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8.5 กระบวนการผลิตแบบจ าแนก 

 

 แผนกผลิตที่ 1 แผนกผลติที่ 2 

แผนกผลิตที่ 3 แผนกผลิตที่ 4 

แผนกผลิตที่ 5 สินค้าส าเร็จรูป 

 

แผนกผลิตที่ 1 

แผนกผลิตที่ 2 

แผนกผลิตที่ 3 

แผนกผลิตที่ 3 

สินค้าส าเร็จรูป 

สินค้าส าเร็จรูป 
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ขัน้ตอนการบนัทึกบญัชีต้นทุนกระบวนการ 

 การบันทึกบัญชีไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตในลักษณะใด จะมีหลักของการบันทึก
บัญชีเหมือนกัน โดยพิจารณาจากกิจกรรมหรือรายการทางบัญชีที่เกิด ซึ่งจะเริ่มกระบวนการ
ผลิตตั้งแตก่ารจัดหาปัจจัยการผลิต  น าปัจจัยการผลิตแต่ละรายการเข้าสู่กระบวนการผลิต  การ
เก็บรักษาสินค้าส าเร็จรูปและการขายสินค้าส าเร็จรูปให้กับลูกค้า ดังนั้น การบันทึกบัญชีระบบ
ต้นทุนกระบวนการจะบันทึกบัญชีโดยแบ่งไปตามกิจกรรมหรือขั้นตอนต่างๆ ที่ เกิดขึ้น
ตามล าดับ ดังนี้   
 ขัน้ท่ี  1 :  การบนัทึกต้นทุนการจดัหา   

การบันทึกบัญชีขั้นตอนนี้มีลักษณะคล้ายกับระบบการบัญชีต้นทุนงานสั่งท า  บัญชีแยก
ประเภทที่ใช้จะบันทึกต้นทุนการจัดหาปัจจัยการผลิต  ได้แก่ วัตถุดิบ ค่าแรง และค่าใช้จ่ายการ
ผลิต โดยที่กิจการจะน าระบบบัญชีคุมยอดและบัญชีย่อยมาใช้ด้วยก็ได้ ส าหรับวิธี การบัญชี
เกี่ยวกับการจัดหาวัตถุดิบ  แรงงาน  และปัจจัยต่างๆ  ในโรงงาน จะคล้ายคลึงกับที่ได้กล่าวมา
ในบทที่ 3 ซึ่งจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัตถุดิบ หรือบันทึกเข้าบัญชีคุมยอดค่าใช้จ่าย
การผลิต ซึ่งการบันทึกจะลงรายการเหมือนกับระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งท า ทั้งนี้จะใช้หลักการ
ควบคุมภายในและการค านวณต้นทุนการผลิตดังที่กล่าวมาในบทที่ 5  แต่อย่างไรก็ตาม อาจมี
วิธีปฏิบัติแตกต่างกันไปในกิจการแต่ละแห่งก็ได้ 
 ขัน้ท่ี  2 : การบนัทึกต้นทุนการผลิต   

ส าหรับการบันทึกบัญชีต้นทุนการผลิต ของระบบต้นทุนกระบวนการ ประกอบด้วย 
วัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิต ต้นทุนเหล่านี้จะถูกโอนเข้าสู่กระบวนการผลิตโดย
เข้าบัญชีงานระหว่างท าแยกแต่ละแผนก ต้นทุนของแผนกผลิตที่ 1 จะโอนเข้าแผนกผลิตที่ 2 

แผนกอื่นๆ ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งผลิตเสร็จเป็นสินค้าส าเร็จรูป ซึ่งจะอธิบายการบันทึกบัญชีแต่
ละขั้นตอนในหัวข้อถัดไป  

แต่ในส่วนของระบบต้นทุนกระบวนการจะมีบัญชีที่ส าคัญที่ต้องท าความเข้าใจก่อน นั่น
ก็คือ บัญชีงานระหว่างท า ซึ่งการเปิดบัญชีงานระหว่างท า หรือสินค้าระหว่างผลิต จะขึ้นอยู่กับ
ลักษณะการด าเนินงานของกิจการแต่ละแห่ง ดังนี้ 
 2.1 กิจการที่ผลิตสินค้าเพียงชนิดเดียวต่อเนื่องกันโดยตลอด  ในกระบวนการ
ผลิตเดียวกัน  เช่น น้ าแข็ง ปูนซิเมนต์ น้ าตาล เป็นต้น กิจการเหล่านี้จะเปิดบัญชีงานระหว่าง
ท าเพียงบัญชีเดียว  (Single  Work  in  Process  Account) 

 2.2 กรณีที่กิจการผลิตสินค้าหลายชนิด  (Multiple  Products)  ควรเปิดบัญชี
งานระหว่างท า เป็น  3  บัญชีแยกตามปัจจัยการผลิตแต่ละประเภท ประกอบด้วย งานระหว่าง
ท า - วัตถุดิบ  งานระหว่างท า - ค่าแรงงาน  และงานระหว่างท า - ค่าใช้จ่ายการผลิต  เมื่อ
รวบรวมต้นทุนของปัจจัยการผลิตแต่ละประเภทได้แล้ว  ขั้นต่อมา ก็คือ การวิเคราะห์ต้นทุนที่
ควรจะเป็นของสินค้าแต่ละชนิดเพื่อหาต้นทุนรวมต่อหน่วยของสินค้าแต่ละชนิด 
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 2.3 ถ้ากิจการผลิตสินค้าหลายชนิดที่อยู่ในแผนกเดียวกัน อาจจะเปิดบัญชี
งานระหว่างท าแยกตามชนิดของสินค้าที่ผลิตได้ เช่น งานระหว่างท า - สินค้า A งานระหว่างท า 
- สินค้า B เป็นต้น 

 2.4 กิจการที่ผลิตสินค้าเพียงชนิดเดียว โดยผ่านกระบวนการผลิตหลายแผนก 
ควรเปิดบัญชีงานระหว่างท าแยกตามแต่ละแผนก (Departmental Work in Process Account) 

เพื่อค านวณต้นทุนการผลิตของแต่ละแผนกได้ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุม
และวัดผลการด าเนินงานของแผนกนั้นๆ โดยเฉพาะ 
        ระบบบัญชีต้นทุนกระบวนการในบทนี้ เป็นการรวบรวมต้นทุนแยกตาม
แผนกผลิต หรือศูนย์ต้นทุนเป็นหลัก ดังนั้น การเปิดบัญชีระหว่างท าที่จะกล่าวในบทนี้ จะเป็น
การเปิดบัญชีงานระหว่างท าแยกตามแผนกผลิต เช่น งานระหว่างท า – แผนกผลิตที่ 1 งาน
ระหว่างท า – แผนกผลิตที่ 2 หรือ ระบุเป็นแผนกตามหน้าที่ที่แผนกนั้นท า เช่น งานระหว่างท า 
– แผนกขึ้นรูป งานระหว่างท า – แผนกประกอบ เป็นต้น 

               แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อกล่าวถึงการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต
โดยทั่วไป จะพิจารณาไปตามปัจจัยการผลิต ประกอบด้วย วัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่าย
การผลิต ซึ่งจะอธิบายการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับรายการต่างๆ โดยใช้ระบบต้นทุนกระบวนการ 
ตามล าดับต่อไปนี้ 
        2.4.1 วัตถุดิบ   

                       เมื่อมีการเบิกวัตถุดิบเข้าสู่แผนกผลิตแผนกแรก และอาจจะเติม
หรือไม่เติมวัตถุดิบในแผนกถัดไป จนถึงแผนกผลิตสุดท้ายเสร็จสิ้นกระบวนการผลิต และเป็น
สินค้าส าเร็จรูปตามที่ต้องการ  การเบิกวัตถุดิบเข้าสู่แผนกผลิตจะแยกตามแผนกโดยระบุ
รายละเอียดว่าแผนกนั้นเบิกวัตถุดิบชนิดใด เป็นจ านวนเท่าใด เนื่องจากลักษณะการผลิตของ
แต่ละแผนกที่มีความแตกต่างกัน ท าให้ต้องใช้วัตถุดิบที่แตกต่างกัน ฉะนั้นการบันทึกต้นทุน
วัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตจึงไม่ต้องบันทึกรายละเอียดมากเหมือนกับระบบการบัญชีต้นทุน
งานสั่งท า เพราะไม่ต้องจ าแนกว่าเบิกวัตถุดิบชนิดใดไปใช้ เป็นวัตถุดิบทางตรงหรือทางอ้อมใน
งานชิ้นใด   
                        กรณีที่กิจการได้ผลิตสินค้าหลายชนิดจากวัตถุดิบประเภทเดียวกัน
ในกระบวนการผลิตต่อเนื่องอันเดียวกัน ก็จะต้องปันส่วนต้นทุนวัตถุดิบดังกล่าวไปให้กับสินค้า
แต่ละชนิด โดยค านึงถึงเกณฑ์การปันส่วนต้นทุนร่วม  (Allocation  of  Joint  Costs) ดังได้
กล่าวไว้แล้วในบทที่ 6  
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                            การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ เมื่อมีการเบิกวัตถุดิบไปใช้ในแผนกใด
แผนกหนึ่ง เป็นจ านวนเท่าใด  จะท าการบันทึกรายการในสมุดบัญชี คือ สมุดรายวันเบิกวัตถุดบิ  
หรือสมุดรายวันทั่วไปก็ได้ ถ้าสมมติว่าบริษัทมีการผลิตสินค้าต่อเนื่องกัน 2 แผนก ดังนั้น การ
ลงบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการเบิกใช้วัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต จะบันทึกได้ดังนี้ 
                  เดบติ งานระหว่างท า - แผนกผลิตที่ 1  xxx 

                 งานระหว่างท า - แผนกผลิตที่ 2  xxx 

                 เครดิต วัตถุดิบ     xxx 

  

2.4.2 ค่าแรงงาน  
                 ส าหรับระบบต้นทุนกระบวนการ คนงานแต่ละคนจะถูกแบ่งเข้าแผนกแต่

ละแผนกไปตามงานที่ท าอยู่แล้ว ซึ่งแต่ละแผนกก็แบ่งไปตามลักษณะการผลิตสินค้า ดังนั้น การ
บันทึกเวลาท างานอาจจะใช้บัตรบันทึกเวลาท างานประจ าวัน (Daily  Time  Tickets) หรือบัตร
บันทึกเวลาท างานประจ าสัปดาห์ (Weekly  Time  Tickets) ควบคู่ไปกับบัตรลงเวลา (Clock  

Cards) โดยพนักงานบัญชีจะท าการบันทึกรายการในสมุดรายวันขั้นต้น แล้วผ่านไปบัญชีแยก
ประเภทที่เกี่ยวข้อง โดยใช้หลักการบัญชีเกี่ยวกับค่าแรงงาน ตามบทที่ 4 ดังนั้น การบันทึก
บัญชีเกี่ยวกับค่าแรงงานเข้าแผนกผลิตต่างๆ จะบันทึกบัญชีได้ดังนี้ 
                  เดบิต งานระหว่างท า - แผนกผลิตที่   1  xxx 

                 งานระหว่างท า - แผนกผลิตที่   2  xxx 

                 เครดิต ค่าแรงงาน     xxx 

  

                ถ้าพบว่ามีค่าแรงบางประเภทไม่สามารถจัดเข้าแผนกใดแผนกหนึ่งได้
โดยตรง เช่น เงินเดือนผู้จัดการโรงงาน ให้ถือว่ารายการนั้นบันทึกเข้าบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิต
ทั่วไป (General Factory Overhead Account) ซึ่งจะเห็นว่าวิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ
และค่าแรงงานเข้าสู่กระบวนการผลิตในแผนกต่างๆ นั้น ระบบบัญชีต้นทุนกระบวนการจะมี
ความสลับซับซ้อนน้อยกว่าระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งท า ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรวบรวมข้อมูล ค านวณต้นทุนการผลิต และการบันทึกบัญชีรายการใน
บัญชีต่างๆ  ด้วย 
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2.4.3 ค่าใช้จ่ายการผลิต   
                       การรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นในการ

ผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง คือ การรวบรวมค่าใช้จ่ายการผลิตแยกตามแผนกที่ผลิตสินค้าชนิด
นั้น แต่ถ้าหากมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายรายการใดที่ไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าเป็นของ
แผนกใดโดยเฉพาะ ก็จะใช้หลักเกณฑ์ในการปันส่วน (Allocation) ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายเหล่านี้
ให้แก่แผนกผลิตตามเกณฑ์การปันส่วนที่เหมาะสม เช่น กิจการจ่ายค่าเช่าโรงงานอาจจะปัน
ส่วนไปตามพื้นที่ที่แผนกผลิตใช้ ค่าน้ าค่าไฟทั้งโรงงานปันส่วนไปตามปริมาณการใช้ของแต่ละ
แผนก หรือเงินเดือนผู้จัดการโรงงานปันส่วนไปตามชนิดของสินค้าที่ผู้จัดการดูแล เป็นต้น 
กิจการบางแห่งอาจจะมีแผนกบริการ (Service Department) รวมอยู่ในโรงงาน ก็จะรวบรวม
ค่าใช้จ่ายที่เป็นของแผนกบริการแยกตามแผนก แล้วจึงปันส่วนค่าใช้จ่ายของแผนกบริการเข้าสู่
แผนกผลิตตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  ซึ่งได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 6 

                       การบันทึกบัญชีที่ เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิตตามระบบต้นทุน
กระบวนการ เมื่อบันทึกค่าใช้จ่ายการผลิตเข้าสู่กระบวนการผลิตแยกตามแผนก อาจบันทึกวิธี
ใดวิธีหนึ่งดังนี้  

                       1) บันทึกค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึน้จริงเขา้แผนกผลิตที่เกีย่วข้อง จะ
ลงบันทึกบัญชีดังนี้ 
                        เดบิต งานระหว่างท า - แผนกผลิตที่ 1    xxx 

                      งานระหว่างท า - แผนกผลิตที่ 2    xxx 

                      เครดิต คุมยอดค่าใช้จ่ายการผลิต – แผนกผลิตที่ 1 xxx 

                      คุมยอดค่าใช้จ่ายการผลิต - แผนกผลิตที่ 2     xxx 

  

วิธีนี้จะให้ผลดีเมื่อกิจการท าการผลิตสินค้าอย่างสม่ าเสมอ  และเมื่อวิเคราะห์รายการ
ค่าใช้จ่ายการผลิตเป็นต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรแล้ว ปรากฏว่าต้นทุนคงที่เป็นส่วนประกอบ
ส าคัญของต้นทุนการผลิตรวม  
                          2) บันทึกค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรเข้าแผนกผลิตที่เกี่ยวข้อง โดย
ใช้อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งเป็นหลักการเดียวกันกับการจัดสรร
ค่าใช้จ่ายการผลิตเข้าสู่งานของระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งท า ซึ่งจะบันทึกบัญชีได้ดังนี้ 
           เดบิต งานระหว่างท า - แผนกผลิตที่   1  xxx 

                       งานระหว่างท า - แผนกผลิตที่   2  xxx 

                       เครดิต ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร - แผนกผลิตที่   1 xxx 

                       ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร - แผนกผลิตที่   2 xxx 

 กิจการจะใช้อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรเมื่อพบว่าปริมาณผลิตไม่สม่ าเสมอ  บาง
เดือนผลิตสินค้าเป็นจ านวนมาก บางเดือนผลิตเป็นจ านวนน้อย และเมื่อวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายการ
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ผลิตแล้ว ปรากฏว่าต้นทุนคงที่มีจ านวนสูงเมื่อเทียบกับต้นทุนการผลิตรวม การใช้อัตรา
ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรจะช่วยให้กิจการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์สม่ าเสมอได้ตลอดทั้งปี 

 แตไ่ม่ว่ากิจการจะใช้วิธีใดก็ตาม กิจการจะต้องเปิดบัญชีคุมยอดค่าใช้จ่ายการผลิตโดยมี
บัญชีย่อยประกอบรายการเหล่านี้  โดยท าเป็นใบสรุปรายการค่าใช้จ่ายการผลิตประจ าแผนก 
ซึ่งจะระบุให้ทราบว่าแผนกนั้นมีบัญชีย่อยอะไรบ้าง และเป็นจ านวนเงินเท่ากับเท่าใด ในกรณีที่
กิจการใช้อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร ก็จะน ายอดรวมของบัญชีคุมยอดค่าใช้จ่ายการผลิตที่
เกิดขึ้นจริงแต่ละแผนกไปเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายการผลิตที่จัดสรรไว้ส าหรับแผนกนั้น เพื่อ
ค านวณและวิเคราะห์ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตในงวดบัญชีนั้น ว่ามีจ านวนเท่าใด และเป็น
ผลต่างในลักษณะแบบใด ผลต่างน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจเพื่อเสนอต่อฝ่ายบริหารต่อไป  

2.4.4 หน่วยที่ผลิตเสร็จและโอนออกระหว่างแผนก   
                           แผนกที่ผลิตเสร็จและโอนออกจากแผนกผลิตที่ 1 ถือว่าเป็น

หน่วยรับโอน  (Transferred  Units) ของแผนกผลิตที่ 2 และหน่วยที่ผลิตเสร็จและโอนออกจาก
แผนกผลิตที่   2  ก็จะเป็นหน่วยรับโอนของแผนกผลิตที่  3 และจะพิจารณาต่อเนื่องกันเช่นนี้
ไปเรื่อย จนกระทั่งถึงแผนกสุดท้ายซึ่งจะส่งหน่วยที่ผลิตเสร็จหรือสินค้าส าเร็จรูปไปเก็บที่
คลังสินค้า  กิจการอาจจะทราบปริมาณของหน่วยที่ผลิตเสร็จ  และโอนให้ระหว่างแผนกจาก
รายงานการผลิตของแผนกแต่ละแผนก แต่ไม่ทราบว่าต้นทุนที่โอนให้ระหว่างกันว่ามีจ านวน
เท่าใด  ดังนั้น กิจการจึงต้องมีการจัดท างบต้นทุนการผลิต หรือรายงานต้นทุนการผลิตประจ า
แผนก (Cost of Production Report) รายงานนี้จะบอกให้ทราบถึงต้นทุนต่อหน่วยและต้นทุน
รวมของหน่วยที่ผลิตเสร็จและโอนออกของแผนกผลิตแต่ละแผนก กิจการต้องทราบข้อมูล
ต้นทุนเหล่านี้เสียก่อนจงึจะบันทึกบัญชีได้ ส าหรับการบันทึกบัญชีหน่วยรับโอนจากแผนกผลิตที่ 
1 ส่งไปผลิตต่อในแผนกผลิตที่ 2 จะบันทึกบัญชีได้ดังนี้ 
 เดบิต งานระหว่างท า - แผนกผลิตที่   2     xxx 

         เครดิต งานระหว่างท า - แผนกผลิตที่   1    xxx 

  

ขัน้ท่ี  3 : การบนัทึกต้นทุนสินค้าท่ีผลิตเสรจ็เพ่ือเกบ็ในคลงัสินค้า   
การลงบัญชีเกี่ยวกับการโอนต้นทุนของหน่วยที่ผลิตเสร็จและโอนออกไปเก็บไว้ที่

คลังสินค้าจะท าเมื่อทราบต้นทุนรวมของสินค้าส าเร็จรูป หรือต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จเรียบร้อย
แล้ว  หรือค านวณต้นทุนหลังจากที่ท ารายงานต้นทุนการผลิตของแผนกสุดท้ายเสร็จสิ้น
กระบวนการ เช่น  ถ้ากิจการมีการผลิตสินค้าต่อเนื่องกัน 2 แผนก กิจการจะทราบต้นทุนรวมได้
เมื่อท ารายงานต้นทุนการผลิตในแผนกผลิตที่ 2 เสร็จแล้ว ส าหรบการลงบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ
การโอนต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จเป็นสินค้าส าเร็จรูป จะบันทึกบัญชีได้ดังนี้ 
 เดบิต สินค้าส าเร็จรูป      xxx 

  เครดิต งานระหว่างท า - แผนกผลิตที่   2   xxx 
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 ขัน้ท่ี  4 : การบนัทึกต้นทุนของสินค้าท่ีขายได้ (ต้นทุนขาย)   
เมื่อกิจการสามารถขายสินค้าให้กับลูกค้าได้แล้ว ก็จะบันทึกต้นทุนขายด้วยราคาทุน 

และขณะเดียวกันก็บันทึกยอดขายที่กิจการขายได้ในราคาขาย ส าหรับราคาทุนของสินค้าจะ
ค านวณได้จากขั้นที่ 3 เพื่อหาต้นทุนขายในระหว่างงวด  และจะลงบันทึกบัญชีทั้งสองรายการ 
ได้ดังนี้ 
 เดบิต ต้นทุนขาย (ปริมาณการขาย x ราคาทุน)   xxx 

  เครดิต สินค้าส าเร็จรูป       xxx 

 

 เดบิต ลูกหนี้         xxx 

  เครดิต ขายสินค้า  (ปริมาณการขาย x ราคาขาย)   xxx 

 

 ส าหรับกิจการที่ต้องการวัดผลการด าเนินงานทุกเดือน ก็จะปิดบัญชีขายสินค้าและ
ต้นทุนขายไปบัญชีก าไรขาดทุน  หรือบัญชีสรุปผลรายได้และค่าใช้จ่ายประจ างวดบัญชีนั้นๆ 

 จากหลักการบันทึกบัญชีตั้งแต่ขั้นแรก คือ การจัดหาวัตถุดิบ คิดค่าแรงงาน และ
รวบรวมค่าใช้จ่ายการผลิตประจ าแผนก จะใช้หลักการเดียวกันกับระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งท า   
เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีตั้งแต่การเบิกปัจจัยการผลิตเข้าสู่กระบวนการผลิต ผลิต
จนเสร็จสิ้นเป็นสินค้าส าเร็จรูปและต่อมาเมื่อมีการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าต่อไป  ดังแสดงใน
ตัวอย่างที่ 8.1 
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ตวัอย่างท่ี  8.1   
บริษัท  รุ่งเรืองการค้า  จ ากัด  ผลิตสินค้าโดยใช้ระบบบัญชีต้นทุนกระบวนการ บริษัท

ผลิตสินค้าชนิดหนึ่ง โดยมีแผนกผลิต 2 แผนก คือ แผนกตัดและแผนกประกอบ โดยมีข้อมูล
ปริมาณสินค้าที่ผลิตและต้นทุนการผลิต ประจ าเดือนสิงหาคม ดังนี้ 
                           แผนกตดั    แผนกประกอบ 

ปริมาณหน่วยผลิต (หน่วย) 
  หน่วยน าเข้า    25,000  25,000 
  หน่วยผลิตเสร็จและโอนออก  25,000  25,000  
  

ต้นทุนการผลิตประจ าแผนก (บาท)  

  วัตถุดิบทางตรง    25,000  52,500 
  ค่าแรงงานทางตรง   77,500         100,000  

  ค่าใช้จ่ายการผลิต   80,000         110,000 
  รวม            182,000         262,500 
  

ไม่มีงานคงค้างหรือไม่มีงานระหว่างท าคงเหลือยกมาจากงวดก่อน ทั้งในแผนกตัดและ
แผนกประกอบ กิจการขายสินค้าได้จ านวน  20,000  หน่วย จากข้อมูลปริมาณการผลิต และ
ต้นทุนการผลิตข้างต้นนี้ บริษัทจะบันทึกรายการวัตถุดิบ  ค่าแรง  ค่าใช้จ่ายการผลิต  และ
หน่วยผลิตเสร็จไปยังสินค้าส าเร็จรูป ได้ดังนี้ 
 

สมุดรายวันทั่วไป 

 

25X1      

ม.ค. 31 งานระหว่างท า - แผนกตัด 25,000 -   

(1) งานระหว่างท า - แผนกประกอบ 52,500 -   

        วัตถุดิบ   77,500 - 

 บันทึกต้นทุนวัตถุดิบที่เบิกไปใช้ในแผนกต่างๆ 
ของเดือนมกราคม 25X1 

    

(2) งานระหว่างท า  - แผนกตัด 77,500 -   

 งานระหว่างท า - แผนกประกอบ 100,000 -   

         ค่าแรงงาน   177,500 - 

 บันทึกค่าแรงงานที่เกิดขึ้นในแผนกต่างๆ ของ
เดือนมกราคม 25X1 
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25X1   -   

ม.ค. 31 งานระหว่างท า - แผนกตัด 80,000    

(3) งานระหว่างท า - แผนกประกอบ 110,000 -   

         คุมยอดค่าใช้จ่ายการผลิต - แผนกตัด   80,000 - 

          คุมยอดค่าใช้จ่ายการผลิต - แผนกประกอบ   110,000 - 

 บันทึกค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริงในแผนกตัด
และแผนกประกอบประจ าเดือนมกราคม  25X1 

    

 

เมื่อผ่านรายการในสมุดรายวันไปบัญชีแยกประเภททั้ง 2 แผนก ก็จะเป็นดังนี้ 
งานระหว่างท า - แผนกตัด 

(1)  วัตถุดิบ                              25,000  

(2)  ค่าแรง                                77,500  

(3)  ค่าใช้จ่ายการผลิต                  80,000  

 

งานระหว่างท า - แผนกประกอบ 

(1)  วัตถุดิบ                                52,500  

(2)  ค่าแรง                               100,000  

(3)  ค่าใช้จ่ายการผลิต                 110,000  

 

 เนื่องจากแผนกตัดผลิตเสร็จทั้ง  25,000  หน่วยที่น าเข้า ดังนั้น ต้นทุนหน่วยผลิตเสร็จ
และโอนออกจากแผนกตัดจะเท่ากับ  182,500  บาท  ซึ่งเท่ากับผลรวมของต้นทุนวัตถุดิบ 
ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิตรวมกันที่เป็นของแผนกตัด 

 และเมื่อโอนต้นทุนจากแผนกตัดแบบไปให้กับแผนกประกอบ  การลงบันทึกบัญชีได้
ดังนี้ 
 

25X1      

ม.ค. 31 งานระหว่างท า - แผนกประกอบ 182,500   -   

(4)      งานระหว่างท า - แผนกตัด   182,500   - 
 โอนต้นทุนของหน่วยผลิตเสร็จจากแผนกตัดไป

แผนกประกอบ 

    

 

 ต้นทุนของหน่วยรับโอนของแผนกประกอบ 182,500 บาท จะไปรวมกับต้นทุนการผลิต
ที่เป็นของแผนกประกอบเอง  หรือเท่ากับ 445,000 บาท (182,500 + 52,500+ 100,000+ 
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110,000) ซึ่งเท่ากับต้นทุนของหน่วยที่ผลิตเสร็จและโอนออกไปเก็บที่คลังสินค้า  หรือเป็น
ต้นทุนของสินค้าส าเร็จรูปจ านวน  25,000  หน่วยเช่นกัน  เพราะแผนกประกอบสามารถผลิต
ได้เสร็จทั้ง  25,000  หน่วย ที่ได้รับโอนมาจากแผนกตัด ดังนั้น การลงบันทึกบัญชีต้นทุนสินค้า
ที่ผลิตเสร็จและโอนออกจากแผนก จะได้ดังนี้ 
 

25X1      

ม.ค. 31 สินค้าส าเร็จรูป 445,000 -   

(5)      งานระหว่างท า-แผนกประกอบ   445,000 - 

 โอนต้นทุนหน่วยที่ผลิตเสร็จรวม  10,000  หน่วย
ไปคลังสินค้า 

    

 

 ถ้าจะค านวณหาต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าที่ผลิตเสร็จ ที่บันทึกในบัตรสินค้าจะเท่ากับ  
17.80  บาท  ซึ่งสามารถค านวณได้จาก 

 

ต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าส าเร็จรูป = ต้นทุนต่อหน่วย  +  ต้นทุนต่อหน่วย 

              ของแผนกตัด        ของแผนกประกอบ  
          = 182,500  +  262,500 

      25,000      25,000 

          = 7.30 + 10.50 

          = 17.80 บาทต่อหน่วย 

 

 ดังนั้น  ต้นทุนขาย                = ปริมาณสินค้าที่ขายได้  × ต้นทุนต่อหน่วย 

          = 20,000 × 17.80 
          = 356,000 บาท 

การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนขาย และยอดขายที่ขายได้ จะลงบนทึกบัญชีได้ดังนี้ 
 

25X1      

ม.ค. 31 ต้นทุนขาย 356,000 -   

(6)      สินค้าส าเร็จรูป   356,000 - 

 บันทึกต้นทุนขายสินค้าจ านวน  20,000  หน่วย
ระหว่างเดือนมกราคม 
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เมื่อผ่านรายการในสมุดรายวันไปบัญชีแยกประเภททั้ง 2 แผนก และบัญชีต้นทุนขาย
และ สินค้าส าเร็จรูป จะเป็นดังนี้ 

งานระหว่างท า - แผนกตัด 

(1)  วัตถุดิบ                              25,000 (4) แผนกประกอบ                      182,500 
(2)  ค่าแรง                                77,500  

(3)  ค่าใช้จ่ายการผลิต                  80,000  

          182,500                  182,500 
 

งานระหว่างท า - แผนกประกอบ 

(1)  วัตถุดิบ                                52,500 (5) สินค้าส าเร็จรูป                     445,000 
(2)  ค่าแรง                                100,000  

(3)  ค่าใช้จ่ายการผลิต                 110,000  

          445,000                           445,000 
 

สินค้าส าเร็จรูป 

(5) แผนกประกอบ                      445,000 (6) ต้นทุนขาย                          356,000 
      ยอดยกไป                            89,000    

445,000 445,000 

 

ต้นทุนขาย 

(6) สินคา้ส าเร็จรูป                       356,000  

  

 

การค านวณหน่วยเทียบเท่าหน่วยท่ีผลิตเสรจ็   
 จากข้อมูลตัวอย่างที่ 8.1 บริษัท รุ่งเรืองการค้า จ ากัด จะสามารถค านวณต้นทุนต่อ
หน่วยของจ านวนสินค้าที่ผลิตเสร็จ (Equivalent Units) ในแต่ละแผนกหรือเรียกว่าหน่วย
เทียบเท่าหน่วยส าเร็จ ซึ่งการค านวณหน่วยเทียบเท่าหน่วยที่ผลิตเสร็จเป็นการค านวณงาน
ระหว่างท าที่ผลิตยังไม่เสร็จ โดยให้อยู่ในรูปของจ านวนหน่วยของสินค้าส าเร็จรูป โดยงาน
ระหว่างท าที่ยังไม่เสร็จนี้จะแสดงในรูปของขั้นความส าเร็จ อาจแสดงเป็นร้อยละหรือสัดส่วนของ
ความส าเร็จ (ศศิวิมล มีอ าพล, 2558 : 3-29) เช่น ถ้ามีงานระหว่างท าปลายงวดจ านวน 2,000 
หน่วย โดยขั้นความส าเร็จเท่ากับ 80% เมื่อท าการค านวณหน่วยเทียบเท่าหน่วยที่ผลิตเสร็จ จะ
เท่ากับ 1,600 หน่วย (2,000 X 80%) เป็นต้น 
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หน่วยที่ผลิตเสร็จทุกหน่วยจะได้รับการถัวเฉลี่ยต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในงวดนั้น  
ต้นทุนต่อหน่วย หน่วยละเท่าๆ กัน  แต่กรณีเช่นนี้เป็นไปไม่ได้ในสถานการณ์จริงๆ  เพราะตาม
ลักษณะของการบัญชีต้นทุนกระบวนการนั้น มีการใส่วัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิต 
ต่อเนื่องกันตลอดกระบวนการผลิตเป็นจ านวนมาก เมื่อผลิตหน่วยใดเสร็จก็จะรับหน่วยใหม่เข้า
มาแทนที่ตลอดเวลา เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ดังนั้น ในความเป็นจริงจึงเป็นไปไม่ได้ว่าหน่วยที่
น าเข้าในระหว่างงวดจะต้องได้รับการผลิตจนเสร็จสิ้นทุกหน่วยอาจจะมีบางหน่วยที่ผลิตเสร็จ
ก่อนสิ้นงวด และบางหน่วยไปผลิตเสร็จในงวดถัดไป ซึ่งหน่วยที่ผลิตไม่เสร็จและคงค้างอยู่ในวัน
สิ้นงวดนี้ก็คือ “งานระหว่างท า” ปัญหาที่เกิดขึ้นในการค านวณต้นทุนต่อหน่วย คือ จะค านวณ
ต้นทุนต่อหน่วยได้อย่างไรในเมื่อผลิตเสร็จเป็นบางหน่วยเท่านั้น  

ดังนั้น สูตรในการค านวณหน่วยเทียบเท่าหน่วยที่ผลิตเสร็จสามารถค านวณได้ดังนี้ 
(ประภาภรณ์ เกียรติกุลวัฒนา, 2558 : 212) 

 

 

 

 

เพื่อให้เข้าใจในการค านวณต้นทุนการผลิต ดังแสดงในตัวอย่างที่ 8.2   
 

ตวัอย่างท่ี  8.2 

จากตัวอย่างของบริษัท  รุ่งเรืองการค้า จ ากัด สมมติว่าในเดือนมกราคม 25X1 ต้นทุน
การผลิตเท่าเดิม แต่ข้อมูลปริมาณผลิตเปลี่ยนแปลงไป ดังนี้ 

 แผนกตดั แผนกประกอบ 

หน่วยน าเข้าผลิต (หน่วย) 25,000 20,000 

หน่วยผลิตเสร็จโอนออกไปแผนกประกอบ 20,000  

หน่วยผลิตเสร็จโอนไปคลังสินค้า  12,500 
งานระหว่างท าปลายงวด - แผนกตัด  

(ผลิตเสร็จเพียง   ) 

งานระหว่างท าปลายงวด - แผนกประกอบ  

(ผลิตเสร็จเพียง   ) 

5,000  

 

 

 

7,500 
รวมหน่วยที่ผลิต 25,000 20,000 

 สมมติว่ากิจการใส่วัตถุดิบ A ในตอนต้นของกระบวนการผลิตในแผนกตัด และใส่
วัตถุดิบ B อย่างสม่ าเสมอตามขั้นของความส าเร็จของการผลิตในแผนกประกอบ ส่วนแรงงาน

หน่วยเทียบเทา่หน่วยที่ผลิตเสร็จ = ผลรวม (จ านวนผลผลิตที่ผลิตเสร็จเพียบบางส่วน X  

           สัดส่วนหรืออัตราร้อยละของงานที่ท าเสร็จ) 
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และค่าใช้จ่ายในการผลิตได้น าเข้าผลิตอย่างสม่ าเสมอตามขั้นของความส าเร็จของกระบวนการ
ผลิตในแต่ละแผนก 

 เมื่อพิจารณาการใส่ปัจจัยการผลิตครบทั้ง 3 ส่วน คือ วัตถุดิบ แรงงาน  และค่าใช้จ่าย
การผลิตโดยสมบูรณ์ (ครบถ้วนหรือเท่ากับ 100%)  จะเห็นได้ว่าเฉพาะหน่วยผลิตเสร็จเท่านั้นที่
ได้รับปัจจัยการผลิตครบถ้วนทั้ง  100%  ส่วนหน่วยงานระหว่างท าปลายงวดซึ่งส ารวจโดยนาย

ช่างหรือวิศวกรประจ าโรงงานนั้น  ปรากฏว่าในแผนกตัดผลิตเสร็จเพียง     หรือเท่ากับ 50% 

ส่วนในแผนกประกอบ ผลิตเสร็จเพียง    หรือเท่ากับ 66.67% หรือ ผลิตไม่ครบ 100% นั่นเอง  
การน าเอาหน่วยทั้งที่ผลิตเสร็จและผลิตไม่เสร็จมารวมกันเพื่อน าไปหารต้นทุนทั้งหมดย่อม
แสดงต้นทุนต่อหน่วยที่ไม่ถูกต้อง  เพราะหน่วยของงานระหว่างท าปลายงวดได้รับต้นทุนของ
ปัจจัยการผลิตเพียงบางส่วนเท่านั้น เมื่อใช้หน่วยที่ตรวจนับ (Physical  Units) เป็นตัวหารไม่ได้  
ก็ต้องมีการปรับหน่วยงานระหว่างท าให้อยู่ในรูปของหน่วยที่ผลิตเสร็จ หรือที่เรียกว่า  หน่วย
เทียบเท่าหน่วยผลิตเสรจ็  หรือ หน่วยเทียบเท่าหน่วยส าเรจ็ เพื่อน ามาใช้ในการค านวณ
ต้นทุนต่อหน่วยของสินค้า  

การค านวณหน่วยเทียบเท่าหน่วยที่ผลิตเสร็จ จะแยกตามปัจจัยการผลิต ได้แก่ หน่วย
เทียบเท่าส าหรับหาต้นทุนวัตถุดิบต่อหน่วย ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วย ขึ้นอยู่
กับกรรมวิธีการผลิต  เช่น ตามตัวอย่างของบริษัท รุ่งเรืองการค้า จ ากัด กิจการใส่วัตถุดิบใน
ลักษณะที่แตกต่างกันของแต่ละแผนก  ส่วนแรงงานและค่าใช้จ่ายการผลิตจะเกิดขึ้นในลักษณะ
สัมพันธ์กัน  จึงมีข้อสมมติว่า  ต้นทุนทั้งสองรายการนี้ได้เกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอตลอด
กระบวนการผลิตในแผนกและนิยมรวมต้นทุนค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการผลิตไว้ด้วยกัน  
โดยเรียกว่าเป็นต้นทุนแปรสภาพ หรือต้นทุนเปลี่ยนสภาพ  (Conversion  Costs)  ตามกรณีนี้  
ต้นทุนในการใส่วัตถุดิบแตกต่างไปจากต้นทุนในการใส่แรงงานและค่าใช้จ่ายการผลิต  เพราะมี
เปอร์เซ็นต์การท าเสร็จไม่เท่าเทียมกัน  ดังตัวอย่างแผนกตัดซึ่งก าหนดให้ใส่วัตถุดิบ  A  ใน
ตอนต้นของกระบวนการผลิต  ซึ่งหมายความว่าทุกหน่วยที่น าเข้ามีโอกาสรับต้นทุนวัตถุดิบ A  
ครบถ้วน ทั้งในหน่วยที่ผลิตเสร็จโอนให้แผนกประกอบ และหน่วยในงานระหว่างท าปลายงวด
ของแผนกตัด  ดังในภาพที่  8.6 
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ภาพท่ี  8.6  เส้นทางของต้นทนุการผลิตในแผนกตัด 

ที่มา: (ดวงมณี โกมารทัต, 2559 : 304) 

  

จากเส้นทางของต้นทุนการผลิตภาพที่  8.6  จะเห็นได้ว่า วัตถุดิบได้ใช้ในการผลิตโดยครบถ้วน  
ไม่ว่าจะอยู่ในหน่วยผลิตเสร็จซึ่งโอนให้แผนกประกอบจ านวน  20,000  หน่วย  หรืออยู่ในงาน
ระหว่างท าจ านวน  5,000  หน่วย  ดังนั้น  หน่วยเทียบเท่าของวัตถุดิบ  A  ค านวณได้ดังนี้ 

วัตถุดิบ  A  ที่อยู่ในหน่วยผลิตเสร็จ  (คิดต้นทนุเต็มที่  100%)         20,000 หน่วย 

วัตถุดิบ  A  ที่อยู่ในหน่วยงานระหว่างท า (คิดต้นทุนเต็มที ่ 100%)    5,000 หน่วย 

      รวมหน่วยเทียบเท่า - วัตถุดิบ       25,000 หน่วย 

 

 ส าหรับการใส่ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายการผลิตในแผนกตัด  วิเคราะห์ได้ว่าได้ใส่โดย
ครบถ้วนในหน่วยผลิตเสร็จ  ส่วนที่อยู่ในงานระหว่างท าจ านวน  5,000  หน่วย ผลิตเสร็จเพียง    หรือ คิดเป็น 50% ของทั้งหมด เมื่อกิจการผลิตไปได้มากน้อยเท่าใดก็ควรจะใส่ต้นทุนใน
สัดส่วนเดียวกันกับเปอร์เซ็นต์ของหน่วยที่ผลิตได้  ดังนั้นต้นทุนแปรสภาพในงวดนี้จึงเป็น
ต้นทุนของหน่วยผลิตเสร็จบวก  50%  ของงานระหว่างท าปลายงวด  โดยที่เปอร์เซ็นต์ของการ
ผลิตในหน่วยผลิตเสร็จไม่เท่ากับงานระหว่างท าปลายงวด  จึงต้องมีการดัดแปลงหน่วยของงาน
ระหว่างท าปลายงวดให้เทียบเท่าหน่วยผลิตเสร็จดังนี้ 

 

 

 

 

หน่วยผลิตเสร็จ 

20,000 หน่วย 
วัตถุดิบ กระบวนการผลิตใน 

แผนกตัด 
ปริมาณ 

น าเข้า 25,000 

หน่วย 

ค่าแรง + ค่าใช้จ่ายการผลิต 

วัตถุดิบ 

100% 

ต้นทุนแปรสภาพ 

100% 

แผนก 

ประกอบ 

วัตถุดิบ 100% 

แปรสภาพ 50% 

งานระหว่างท าปลายงวด  
5,000 หน่วย 
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ถ้ากิจการต้องการผลิตให้ครบ 100% จ านวนหน่วยของงานระหว่างท า 5,000  หน่วย  

ถ้ากิจการผลิตเสร็จเพียง     หรือ 50% ของทั้งหมด จะมีจ านวนหน่วยที่ผลิตเสร็จ จะ
เท่ากับ 

     = 5000 x 
    

     = 2,500 หน่วย 

 ดังนั้น สรุปได้ว่า ถ้าจ านวนที่ผลิต  5,000  หน่วย แต่สภาพการผลิตเสร็จเพียง  50%  

มีจ านวนหน่วยเทียบเท่าผลิตเสร็จ เท่ากับ 2,500 หน่วย 

หรือ สามารถค านวณโดยใช้อัตราร้อยละของงานที่ท าเสร็จ ได้ดังนี้   

จากข้อมูลตามตัวอย่างที่ 8.1 อัตราร้อยละของงานระหว่างท าที่ผลิตเสร็จ เท่ากับ     
หรือคิดเป็น 50 % ได้ดังนี้  
 หน่วยเทียบเท่าของปัจจัยการผลิต = 5,000 × 50% 

      = 2,500 หน่วยเทียบเท่า 
 ดังนั้นหน่วยเทียบเท่าผลิตเสร็จ ของต้นทุนแปรสภาพ (ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายการ
ผลิต) ในแผนกตัด จะค านวณได้ดังนี้ 
     ต้นทุนแปรสภาพที่อยู่ในหน่วยผลิตเสร็จ (คิดต้นทุนเต็มที่ 100%) จ านวน  20,000 หน่วย 

     ต้นทุนแปรสภาพที่อยู่ในหน่วยงานระหว่างท า (คิดเทยีบเท่า 50%) จ านวน    2,500 หน่วย
   รวมหน่วยเทียบเท่า - ต้นทุนแปรสภาพ                    22,500 หน่วย 

 

 ส าหรับแผนกประกอบ การค านวณหน่วยเทียบเท่าผลิตเสร็จจะใช้หลักการเช่นเดียวกับ
แผนกตัด แต่จะมีส่วนที่ได้รับโอนมาจากแผนกตัดโอนมาให้แผนกประกอบเพิ่มด้วย ดังนั้น 
แผนกประกอบ จึงต้องหาหน่วยเทียบเท่าของวัตถุดิบและต้นทุนแปรสภาพ และหาหน่วย
เทียบเท่าของหน่วยที่รับโอนมาจากแผนกตัดด้วย   

ทั้งนี้เป็นเพราะการรวบรวมต้นทุนของระบบบัญชีต้นทุนกระบวนการอยู่ในรูปของการ
สะสมต้นทุนจากแผนกผลิตแผนกแรกไปจนถึงแผนกสุดท้าย เมื่อผลิตหน่วยใดเสร็จ จะส่งหน่วย
ที่เสร็จของแผนกนั้น ไปให้กับแผนกผลิตถัดไปก็จะโอนต้นทุนของหน่วยนั้นออกไปด้วย  
ทางด้านแผนกผลิตที่รับหน่วยรับโอน (Transferred Units) ไปผลิตต่ออาจจะใส่วัตถุดิบหรือไม่ก็
ได้ทั้งนี้ขึ้นกับกรรมวิธีการผลิต  เมื่อผลิตเสร็จก็จะรวบรวมต้นทุนทั้งที่รับโอนมาจากแผนกผลิต
ที่ผ่านมากับต้นทุนการผลิตที่เป็นของแผนกเอง เพื่อค านวณต้นทุนหน่วยผลิตเสร็จและโอนออก
ส่งให้แผนกผลิตอันดับถัดไป  และจะกระท าเช่นนี้จนถึงแผนกผลิตสุดท้าย  ซึ่งจะได้ต้นทุนที่
สะสมไว้ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนเป็นสินค้าส าเร็จรูป  เพื่อให้เข้าใจถึงรูปแบบในการค านวณหน่วย
เทียบเท่าในแผนกประกอบ สามารถแสดงได้ดังภาพที่  8.7  ดังนี้ 
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ภาพท่ี  8.7  เส้นทางของต้นทนุการผลิตในแผนกประกอบ 

 

ดังนั้น การค านวณหน่วยเทียบเท่าของหน่วยรับโอน วัตถุดิบทางตรง  และต้นทุนแปร
สภาพในแผนกประกอบ สามารถสรุปการค านวณ ได้ดังนี้ 

หน่วยท่ีนับได้ หน่วยเทียบเท่า 

  หน่วยรบัโอน วตัถดิุบทางตรง ต้นทุนแปรสภาพ 

ในหน่วยผลิตเสร็จ 12,500   12,500 12,500 12,500 

ในหน่วยงานระหว่างท า     

(ใส่วัตถุดิบและแปรสภาพ 66.67%)    7,500    7,500   5,000   5,000 
          รวม 20,000   20,000 17,500 17,500 

 

 

การจดัท ารายงานต้นทุนการผลิต 

 ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งท าจะใช้บัตรต้นทุนงาน แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล
ปริมาณการผลิตและต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นในงานต่างๆ  แต่ส าหรับระบบบัญชีต้นทุน
กระบวนการจะใช้รายงานต้นทุนการผลิต หรืองบต้นทุนการผลิต ซึ่งรายงานต้นทุนการผลิตจะ
แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลปริมาณการผลิต และต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นของแผนกต่างๆ  
ส่วนใหญ่นิยมจัดท ารายงานต้นทุนการผลิตแยกเป็นรายแผนก มากกว่าจะแสดงเป็นยอดรวม 
โดยรวมต้นทุนการผลิตของทุกแผนกไว้ในรายงานชุดเดียวกัน  รูปแบบของรายงานต้นทุนการ
ผลิตอาจจัดท าได้หลายแบบ  ขึ้นอยู่กับความต้องการของกิจการแห่งนั้น  แต่ไม่ว่าจะจัดท าใน

หน่วยผลิตเสร็จ 

12,500 หน่วย 

หน่วยรับโอน 

จากแผนกตัด 

20,000 หน่วย 

วัตถุดิบ 

+ 

แปรสภาพ 

ครบ 100% 

0    10    
20 

80     90     
100 

หน่วยรับโอน 

วัตถุดิบ 

แปรสภาพ 

คลังสินค้า 

เก็บเข้าคลัง 

รับโอน 100% 

วัตถุดิบและ 

ต้นทุนแปรสภาพ 
66.66% 

งานระหว่างท าปลายงวด 

7,500 หน่วย 

กระบวนการผลิตในแผนกประกอบ 

วัตถุดิบ 

ค่าแรงงาน + ค่าใช้จ่ายการผลิต 
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รูปแบบใดข้อมูลที่แสดงไว้ในรายงานต้นทุนการผลิต สามารถแบ่งไปตามขั้นตอนในการรวบรวม
และค านวณต้นทุน ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น  5  ขั้นตอน ดังนี้   
 ขัน้ท่ี 1  แสดงปริมาณการน า เข้าของหน่วยผลิต  หรือปริมาณผลิต  (Quantity  

Schedule) เรียกว่า หน่วยน าเข้าในรูปของหน่วยนับได้ (Physical Units) ในกระบวนการผลิต
ของแต่ละแผนก  
 ขัน้ท่ี  2  ค านวณจ านวนผลผลิต (Output) ที่ได้รับในรูปของหน่วยเทียบเท่าผลิตเสร็จ  
(Equivalent  Units) ตามขั้นของความส าเร็จที่สามารถผลิตได้   
 ขัน้ท่ี  3 รวบรวมต้นทุนการผลิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแผนกประจ างวดเวลานั้นๆ  ขั้นนี้
จะแสดงทั้งต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วย โดยแยกต้นทุนไปตามปัจจัยการผลิต ได้แก่ วัตถุดิบ
ทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต หรือรวมค่าแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่าย
การผลิตเป็นต้นทุนแปรสภาพ) ในกรณีที่เป็นแผนกที่ได้รับมาจากแผนกอืน่ เช่น เป็นแผนกผลิต
ที่  2 หรือแผนกผลิตที่ 3  ก็จะรวมต้นทุนของหน่วยรับโอนจากแผนกก่อนหน้าเข้าไปด้วย  หรือ 

ขัน้ท่ี  4 ค านวณต้นทุนของปัจจัยการผลิตต่อหน่วย (Unit Cost) แต่ละรายการ 
(วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต) ซึ่งสามารถค านวณได้ดังนี้  
 

 

 

 

 ขัน้ท่ี  5  ค านวณต้นทุนหน่วยที่ผลิต ซึ่งได้แก่  ต้นทุนของหน่วยผลิตเสร็จทั้งที่คงอยู่ใน
แผนกและโอนออกไปแผนกถัดไป หรือไปสินค้าส าเร็จรูป (ถ้าแผนกที่ผลิตเป็นแผนกสุดท้ายที่
ผลิตสินค้า)  และค านวณต้นทุนงานระหว่างท าปลายงวด โดยใช้ต้นทุนต่อหน่วยที่ค านวณได้
จากขั้นที่  4 มาคูณกับจ านวนหน่วยเทียบเท่าของงานระหว่างท าจากขั้นที่ 2 

  เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการค านวณหน่วยเทียบเท่าผลิตเสร็จ และการค านวณต้นทุนการ
ผลิตแต่ละรายการ จะแสดงตัวอย่างการค านวณดังแสดงในตัวอย่างที่ 8.3 

 

ตวัอย่างท่ี 8.3   
บริษัท สยามทอย  จ ากัด เป็นบริษัทที่ท าการผลิตของเล่นเด็กชนิดหนึ่ง โดยบริษัทมี

แบ่งกระบวนการผลิตออกเป็น 2 แผนก ได้แก่ แผนกผลิตที่ 1 และแผนกผลิตที่ 2 แผนกผลิตที่ 
1 มีหน้าที่เกี่ยวกับการเตรียมชิ้นส่วน และแผนกผลิตที่ 2 มีหน้าที่ประกอบชิ้นส่วนให้เป็นตัว
สินค้า ในแผนกผลิตที่ 1 มีการใช้วัตถุดิบทางตรง A ทั้งหมดในตอนต้นกระบวนการผลิต 
ส าหรับแผนกผลิตที่ 2 มีการใช้วัตถุดิบทางตรง Bโดยสม่ าเสมอตามสัดส่วนการผลิตในแผนก
ผลิตที่ 2 ส่วนค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายการผลิตจะถูกใช้อย่างสม่ าเสมอตลอดกระบวนการผลิต
ทั้งสองแผนก เมื่อผลิตเสร็จจะโอนไปยังคลังสินค้าต่อไป 

ต้นทุนปัจจัยการผลิตต่อหน่วย (เทียบเทา่)  =  ต้นทุนของปัจจัยการผลิตแต่ละรายการ 

             จ านวนหน่วยเทียบเท่าผลิตเสร็จ (จากขัน้ที่ 2) 
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ข้อมูลปริมาณการผลิตและต้นทุนการผลิตประจ าเดือนมกราคม 25X1 มีดังนี้  
  แผนกผลิตท่ี 1 แผนกผลิตท่ี 2 

ปริมาณผลิต (หน่วย) :   

 หน่วยน าเข้า 10,000 8,000 

 หน่วยผลิตเสร็จโอนออกไปแผนกผลิตที่ 2   8,000  

 หน่วยผลิตเสร็จโอนออกไปคลังสินคา้  5,000 

 งานระหว่างท าปลายงวด – แผนกผลิตที่ 1 

(ผลิตเสร็จ     )    2,000  

 งานระหว่างท าปลายงวด – แผนกผลิตที่ 2 

(ผลิตเสร็จ     )  3,000 

  แผนกผลิตท่ี 1 แผนกผลิตท่ี 2 

ต้นทุนการผลิต (บาท) :   

 วัตถุดิบทางตรง A 25,000  

 วัตถุดิบทางตรง B  52,500 

 ค่าแรง 77,500 100,000 

 ค่าใช้จ่ายการผลิต (จัดสรร)  80,000 110,000 

หน่วยขายในระหว่างเดือนเท่ากับ  3,000  หน่วยในราคาหน่วยละ  200  บาท 

 จากข้อมูลข้างต้น ถ้าพนักงานบัญชีต้นทุนต้องการจัดท ารายงานต้นทุนการผลิตของ
แผนกผลิตทั้งสองแผนก ประจ าเดือนมกราคม  25X1 สามารถจัดท าได้ดังนี้  
 

ขัน้ท่ี  1  แสดงหน่วยน าเข้ากระบวนการผลิตท่ีนับได้ในแผนก  เพื่อให้ทราบว่าได้
มีการน าหน่วยที่เอาเข้าผลิตในแผนกนั้นเป็นจ านวนเท่าใด  ถ้าแผนกนี้ไม่ใช่แผนกแรกจะต้อง
พิจารณาว่าเป็นหน่วยที่รับโอนมาจากแผนกก่อนเป็นจ านวนเท่าใด และเมื่อผลิตเสร็จจากแผนก
นี้แล้วจะโอนออกไปยังแผนกใด เป็นจ านวนกี่หน่วย  มีหน่วยที่คงค้างที่เป็นงานระหว่างท า
ปลายงวดหรือไม่ ถ้ามีจ านวนเท่าใด ขั้นของความส าเร็จหรือเปอร์เซ็นต์การผลิตมากน้อย
เพียงใด ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยผลิตที่น าเข้า (Input) และผลผลิตที่ได้รับ (Output)  

อาจแสดงในรูปสมการดังนี้ 
 

 

=  

 

 

หน่วยงานระหว่างท าต้นงวด (ถ้ามี) 
+ หน่วยเริ่มผลิตหรือน าเข้า 
 

 หน่วยที่ผลิตเสร็จและโอนออก  
+ หน่วยงานระหว่างท าปลายงวด 
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จากข้อมูลของบริษัท สยามทอย จ ากัด  แผนกผลิตที่ 1 ไม่มีงานระหว่างท าต้นงวด  
ดังนั้น  หน่วยน าเข้าในเดือนมกราคม จะเท่ากับ 10000 หน่วย ซึ่งเท่ากับ หน่วยผลิตเสร็จรวม
กับหน่วยงานระหว่างท าปลายงวด คือ 8,000 + 2,000  หน่วย  

ดังนั้น การแสดงรายละเอียดของขั้นที่  1  ในรายงานต้นทุนการผลิต จะเป็นดังนี้ 
 ขัน้ท่ี  1 ค านวณปริมาณการผลิต ตามหน่วยที่นับได้ 

ปริมาณการผลิต  (หน่วย) 
   หน่วยน าเข้า     10,000  
   หน่วยผลิตเสร็จและโอนออก     8,000 
   งานระหว่างท าปลายงวด     2,000   
   รวมหน่วยที่ผลิต    10,000 
 ขัน้ท่ี  2  ค านวณหน่วยเทียบเท่าผลิตเสร็จ 

การค านวณหน่วยเทียบเท่าผลิตเสร็จ สามารถแสดงการค านวณแยกตามปัจจัยการ
ผลิต ซึ่งประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง และต้นทุนแปรสภาพ (ค่าแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่าย
การผลิต) ดังแสดงรายละเอียด ได้ดังนี้ 

หน่วยเทียบเท่าผลิตเสรจ็ (หน่วย) : (ขั้นที่ 1) (ขั้นที่ 2) 
 หน่วยท่ีนับได้ หน่วยเทียบเท่า 

  วตัถดิุบ ต้นทุนแปรสภาพ 

   หน่วยน าเข้า 10,000   

   หน่วยผลิตเสร็จและโอนออกไปแผนก   
   ผลิตที่ 2 

8,000 8,000 8,000 

  หน่วยงานระหว่างท าปลายงวด : 

     วัตถุดิบ 100% (2000 x 100%)  

     ต้นทุนแปรสภาพ 50%(2000 x 50%) 

 

2,000 

 

2,000 

 

 

1,000 

       รวมหน่วยผลิต 10,000 10,000 9,000 

 

 ข้อสงัเกต 

การแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณการผลิตและหน่วยเทียบเท่านี้จะแสดงในรูปของ
จ านวนหน่วย ไม่ใช่จ านวนเงิน การแสดงในรูปหน่วยอาจจะอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกนัขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของสินค้าที่ผลิตเสร็จ เช่น หน่วยอาจจะเป็นกิโลกรัม ปอนด์ โหล เมตร ชิ้น คัน ตัว อัน 
เป็นต้น  แต่ไม่ว่าจะใช้หน่วยผลิตลักษณะใดก็ตามต้องปรับให้แสดงในหน่วยวัดเดียวกันเพื่อ
สะดวกต่อการค านวณหน่วยเทียบเท่า 
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ขัน้ท่ี  3  และขัน้ท่ี 4 รวบรวมต้นทุนวัตถุดิบ  ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายการผลิต  (หรือ
ต้นทุนแปรสภาพ)  ที่เกิดขึ้นในแผนกผลิตที่ 1 และค านวณหาต้นทุนต่อหน่วย   

กรณีที่มีงานระหว่างท าต้นงวด กิจการจะต้องแสดงต้นทุนนี้รวมไว้ด้วยแต่เนื่องจาก
กิจการนี้เป็นเดือนแรกของการด าเนินงาน จึงไม่มีงานระหว่างท าต้นงวด ดังนั้น ต้นทุนรวมใน
แผนกผลิตที่ 1 จึงหมายถึงต้นทุนการผลิตในงวดปัจจุบันเท่านั้น ส่วนต้นทุนต่อหน่วย จะ
ค านวณโดยเอาต้นทุนการผลิตแต่ละรายการ หารด้วยจ านวนหน่วยเทียบเท่าผลิตเสร็จที่
ค านวณได้จากขั้นที่ 2 ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดในรายงานต้นทุนการผลิต ได้ดังนี้ 

 (ขั้นที่ 3) (ขั้นที่ 2) (ขั้นที่ 4) 
ต้นทุนการผลิต (บาท) ต้นทุนรวม 

(บาท) 
หน่วยเทียบเท่า 

(หน่วย) 
ต้นทุนต่อหน่วย 

(บาทต่อหน่วย) 
ต้นทุนการผลิตระหว่างงวด    

   วัตถุดิบทางตรง    25,000 10,000 2.50 

   ค่าแรงงานทางตรง   77,500   9,000 8.61 

   ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร   80,000   9,000 8.89 

รวม 182,500  20.00 

 

 ถ้าหากมีงานระหว่างท าคงเหลือยกมาต้นงวด กิจการจะต้องรวมรายการต้นทุนของงาน
ระหว่างท าคงเหลือต้นงวดเข้าไปด้วย ดังนั้นต้นทุนที่คิดเข้ากับแผนกผลิตที่ 1 จะเท่ากับต้นทุน
งานระหว่างท าคงเหลือต้นงวด + ต้นทุนการผลิตในระหว่างงวด  

  

 ขัน้ท่ี  5  ค านวณต้นทุนการผลิตรวมของหน่วยที่ผลิตเสร็จและต้นทุนของงานระหว่าง
ท าปลายงวด โดยใช้ต้นทุนต่อหน่วยที่ค านวณได้ในขั้นที่ 4 คูณกับจ านวนหน่วยที่ผลิตเสร็จ 
หรือหน่วยงานระหว่างท าปลายงวด จากข้อมูลของบริษัท สยามทอย จ ากัด จะสามารถค านวณ
ต้นทุนการผลิตของแผนกผลิตที่ 1 ดังนี้ 
ต้นทุนการผลิตรวม (บาท)    

ผลิตเสร็จและโอนออกไปยังแผนกผลิตที่ 2   (8,000 x 20)  160,000 

งานระหว่างท าปลายงวด    

   วัตถุดิบทางตรง  (2,000 x 100% x 2.50)   5,000    

   ค่าแรงงานทางตรง (2,000 x 50%  x 8.61)   8,610  

   ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร (2,000 x 50%  x 8.89)   8,890   22,500 
รวม   182,500 

 

 ข้อสงัเกต 
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เมื่อรวมค านวณต้นทุนการผลิตของหน่วยที่ผลิตเสร็จและโอนไปแผนกที่ 2 และต้นทุน
ของงานะระหว่างท าปลายงวด และ ต้นทุนของแต่ละรายการเมื่อรวมกันแล้วจะเท่ากับต้นทุน
รวมที่คิดเข้าแผนกตามขั้นที่ 3 แต่ถ้าต้นทุนรวมของหน่วยที่ผลิตได้จากแผนกผลิตที่ 1 ไม่
เท่ากับต้นทุนรวมที่คิดเข้าแผนก ก็แสดงว่าเกิดข้อผิดพลาดที่ใดทีห่นึ่งในรายงานต้นทุนการผลิต 
ซึ่งพนักงานจะต้องค้นหาข้อผิดพลาดพร้อมกับแก้ไขให้ถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผู้ท า
รายงานค านวณหน่วยเทียบเท่าผลิตเสร็จผิดตั้งแต่แรก  ซึ่งจะส่งผลท าให้การค านวณต้นทุนต่อ
หน่วยผิด ก็จะน าไปสู่การค านวณต้นทุนของผลิตผลในขั้นที่ 5 ผิดไปด้วย  ดังนั้นจึงต้องเพิ่ม
ความระมัดระวังและความรอบคอบในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 5 ขั้นตอนดังได้กล่าวไปแล้ว
ข้างต้น 

เมื่อสรุปผลการจัดท ารายงานต้นทุนการผลิตทั้ง  5  ขั้นเข้าด้วยกันจะได้รายงานต้นทุน
การผลิตของแผนกผลิตที่ 1 ดังนี้ 

บริษัท  สยามทอย  จ ากดั 

รายงานต้นทุนการผลิต - แผนกผลิตท่ี 1  

ส าหรับงวด 1 เดือน ประจ าเดอืนมกราคม  25X1 
ปริมาณผลิต (หน่วย) :    

   หน่วยน าเข้า   10,000 

   หน่วยผลิตเสร็จและโอนออก  8,000  

   หน่วยงานระหว่างท าปลายงวด    

   (ใส่วัตถุดิบ 100% แปรสภาพ 50%)  2,000  

          รวมหน่วยที่ผลิต   10,000 

    

หน่วยเทียบเท่าผลิตเสรจ็ (หน่วย) :  วตัถดิุบ
ทางตรง A 

ต้นทุน 

แปรสภาพ 

   หน่วยผลิตเสร็จและโอนออกไปแผนก   
   ผลิตที่ 2 

 8,000 8,000 

  หน่วยงานระหว่างท าปลายงวด : 

     วัตถุดิบ 100% (2,000 x 100%)  

     ต้นทุนแปรสภาพ 50%(2,000 x 50%) 

  

2,000 

 

 

1,000 

       รวมหน่วยผลิต  10,000 9,000 
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ต้นทุนการผลิต (บาท) ต้นทุนรวม หน่วย
เทียบเท่า 

ต้นทุนต่อหน่วย 

   ต้นทุนการผลิตระหว่างงวด    

     วัตถุดิบทางตรง    25,000 10,000 2.50 

     ค่าแรงงานทางตรง   77,500   9,000 8.61 

     ค่าใช้จ่ายการผลิตจดัสรร   80,000   9,000 8.89 

รวม 182,500  20.00 

 

ต้นทุนการผลิตรวม (บาท) 
   

  ผลิตเสร็จและโอนออกไปยังแผนกผลิตที่ 2   (8,000 x 20)  160,000 

  งานระหว่างท าปลายงวด    

   วัตถุดิบทางตรง (2,000 x 100% x 2.50)    5,000    

   ค่าแรงงานทางตรง (2,000 x 50%  x 8.61)    8,610  

   ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร (2,000 x 50%  x 8.89)   8,890   22,500 
           รวม  182,500 

 

 เมื่อเข้าใจหลักการจัดท ารายงานต้นทุนการผลิตของแผนกผลิตที่ 1 แล้ว ก็จะใช้
หลักการเดียวกันนี้จัดท ารายงานต้นทุนการผลิตของแผนกผลิตที่ 2 ในเดือนมกราคม  25X1  
ซึ่งจะเห็นว่ารายงานต้นทุนการผลิตของแผนกผลิตที่ 2 จะเพิ่มการค านวณต้นทุนหน่วยที่รับโอน
จากแผนกผลิตที่ 1 เข้าไปด้วย  ดังนั้น ต้นทุนต่อหน่วยที่ผลิตเสร็จและโอนออกไปเป็นสินค้า
ส าเร็จรูป  คือ  ต้นทุนต่อหน่วยที่รับโอนจากแผนกผลิตที่ 1 รวมกับต้นทุนการผลิตต่อหน่วยที่
เป็นของแผนกผลิตที่ 2 ต้นทุนที่อยู่ในงานระหว่างท าปลายงวดของแผนกผลิตที่ 2 จะต้องนับ
รวมต้นทุนของหน่วยที่รับโอนจากแผนกผลิตที่ 1 ซึ่งท าครบถ้วน  100%  แล้วกับต้นทุนการ
ผลิตของแผนกตามส่วนที่ผลิตไปแล้ว 

 ดังนั้น จากข้อมูลของบริษัท สยามทอย จ ากัด สามารถแสดงรายละเอียดรายงานต้นทุน
การผลิตของแผนกผลิตที่ 2 ได้ดังนี้ 
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บริษัท  สยามทอย  จ ากดั 

รายงานต้นทุนการผลิต - แผนกผลิตท่ี 2 

ส าหรับงวด 1 เดือน ประจ าเดอืนมกราคม  25X1 
 

ปริมาณผลิต (หน่วย) :    

   หน่วยน าเข้า    

     หน่วยรับโอนจากแผนกผลิตที่ 1   8,000 

   หน่วยผลิตเสร็จและโอนออก  5,000  

   หน่วยงานระหว่างท าปลายงวด    

   (ใส่วัตถุดิบ 100% แปรสภาพ 50%)  3,000  

          รวมหน่วยที่ผลิต   8,000 

    

หน่วยเทียบเท่าผลิตเสรจ็ (หน่วย) :  วตัถดิุบ
ทางตรง B 

ต้นทุน 

แปรสภาพ 

  หน่วยผลิตเสร็จและโอนออกไปเป็นสนิค้าส าเร็จรูป 5,000 5,000 

  หน่วยงานระหว่างท าปลายงวด :   

     วัตถุดิบ 100% (3,000 x 100%)   3,000  

     ต้นทุนแปรสภาพ 66.67% (3,000 x 66.67%)  2,000 

       รวมหน่วยผลิต  8,000 7,000 

    

ต้นทุนการผลิต (บาท) ต้นทุนรวม หน่วย
เทียบเท่า 

ต้นทุนต่อหน่วย 

   ต้นทุนการผลิตจากแผนกกอ่น    

      รับโอนมาจากแผนกผลิตที ่1  160,000 8,000 20.0000 

   ต้นทุนการผลิตระหว่างงวด    

     วัตถุดิบทางตรง      52,500 8,000   6.5625 
     ค่าแรงงานทางตรง   100,000 7,000 14.2857 

     ค่าใช้จ่ายการผลิตจดัสรร   110,000 7,000 15.7143 

                  รวม  422,500  56.5625 
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ต้นทุนการผลิตรวม (บาท)    

ผลิตเสร็จและโอนออกไปเป็นสินค้าส าเร็จรูป (5,000 x 56.5625) 282,800.00 
งานระหว่างท าปลายงวด    

    ต้นทุนรับโอน (3,000 x 20)  60,000.00  

   วัตถุดิบทางตรง (3,000 x 100% x 6.5625)  19,687.50  

   ค่าแรงงานทางตรง (3,000 x 66.67%  x 14.2857) 28,571.40  

   ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร (3,000 x 66.67% x 15.7143) 31,428.60   139,687.50 

                       รวม  422,487.50* 
 

*ต้นทุนการผลิตรวม เท่ากับ 422.487.50 บาท ไม่เท่ากับต้นทุนการผลิตรวมแยกแต่ละ
แผนก 422,500 บาท ต่างกัน 12.50 บาท เนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของต้นทุนการผลิตต่อ
หน่วย 

ส าหรับการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป อาจจะใช้วิธีการลงบัญชีที่ได้กล่าวในเรื่องที่  
8.4  หรือการลงบัญชีต่อไปนี้ก็ได้  ดังนั้นสมุดรายวันทั่วไปจะแสดงข้อมูลตามตัวอย่างที่  3  
ดังต่อไปนี้ 
 (1) เดบิต งานระหว่างท า – แผนกผลิตที่ 1   182,500 
     เครดิต คุมยอดวัตถุดิบ     25,000 
      ค่าแรงงาน      77,500 
      ค่าใช้จ่ายการผลิต     80,000 
 บันทึกต้นทุนการผลิตของแผนกตัดในเดือนมกราคม 25X1 
  

(2) เดบิต งานระหว่างท า-แผนกผลิตที่ 2    160,000 
      เครดิต งานระหว่างท า-แผนกผลิตที่ 1    160,000 
 บันทึกต้นทุนหน่วยที่ผลิตเสร็จจ านวน  8,000  หน่วยจาก แผนกผลิตที่ 1ไปยังแผนก
ผลิตที่ 2 
  

(3) เดบิต งานระหว่างท า - แผนกผลิตที่ 2   262,500 
      เครดิต คุมยอดวัตถุดิบ       52,500 
      ค่าแรงงาน      100,000 
      ค่าใช้จ่ายการผลิต     110,000 
 บันทึกต้นทุนการผลิตของแผนกผลิตที่ 2 ในเดือนมกราคม 25X1 
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(4)  เดบิต สินค้าส าเร็จรูป         282,800 
  เครดิต งานระหว่างท า – แผนกผลิตที่ 2    282,800 
 บันทึกต้นทุนหน่วยผลิตเสร็จโอนไปคลังสินค้าจ านวน 5,000 หน่วย 

  

(5)  เดบิต ต้นทุนขาย         169,687.75 
  เครดิต สินค้าส าเร็จรูป      169,687.75 
 บันทึกต้นทุนการขายสินค้าจ านวน 3,000 หน่วยในราคาหน่วยละ 56.5625 บาท 

  

(6)  เดบิต ลูกหนี้          450,000 
  เครดิต ขาย       450,000 
 บันทึกขายสินค้าจ านวน 3,000 หน่วยในราคาหน่วยละ 150 บาท 

  

งานระหว่างท าคงเหลือที่ค านวณได้จากงบต้นทุนการผลิตทั้ง  2  แผนกจะเป็นยอด
คงเหลือยกไปในงวดหน้า  ซึ่งยอดนี้จะแสดงเป็นยอดคงเหลืองานระหว่างท าในต้นเดือน
กุมภาพันธ์  25X1  และเป็นปัญหาในการค านวณต้นทุนต่อหน่วยของการผลิตในเดือนหน้าดัง
จะได้กล่าวในบทถัดไป  ส าหรับก าไรเบื้องต้นที่ค านวณได้ในเดือนนี้จะเท่ากับ  150,000 – 
69,000  เท่ากับ  81,000  บาท  ในกรณีที่กิจการต้องการวัดผลการด าเนินงานทุกสิ้นเดือน  ก็
จะปิดบัญชีขายและต้นทุนขายโดยใช้หลักการที่ได้กล่าวมาแล้วในวิธีการบัญชีต้นทุนงาน 

 

บทสรปุ 

 วิธกีารบัญชีต้นทุนกระบวนการเป็นวิธีการรวบรวมและค านวณต้นทุนการผลิตสินค้าที่
ต้องผ่านกระบวนการผลิตที่ต้องผ่านแผนกหลายแผนกต่อเนื่องกัน  และจะได้สินค้าที่มีลักษณะ
เหมือนกันเป็นจ านวนมาก  หลักส าคัญของวิธีการบัญชีต้นทุนกระบวนการ  คือ  การรวบรวม
ข้อมูลต้นทุนการผลิตแยกทีละแผนก ในงวดระยะเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งอาจจะเป็น  1  เดือน  
ส าหรับวิธีการบัญชีต้นทุนกระบวนการจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่อยู่ในกระบวนการผลิต ได้แก่  
การจัดหาปัจจัยการผลิต น าเข้าสู่กระบวนการผลิต ผลิตสินค้าเสร็จ น าเข้าเก็บในคลังสินค้า  
และขายสินค้าให้แก่ลูกค้า  ดังนั้น การบันทึกต้นทุนจึงเริ่มตั้งแต่ต้นทุนเกี่ยวกับการจัดหาปัจจัย
การผลิต  ต้นทุนของสินค้าส าเร็จรูปที่ผลิตเสร็จและน าเข้าเก็บในคลังสินค้า  และต้นทุนจากการ
ขายสินค้า รวมไปถึงมูลค่าที่ขายได้ การบันทึกบัญชีจะใช้แนวปฏิบัติคล้ายคลึงกับวิธีการบัญชี
ต้นทุนงานสั่งท า เพียงแต่มีข้อแตกต่างในส่วนของการคิดต้นทุนวัตถุดิบและค่าแรงงานเข้าสู่
กระบวนการผลิตจะท าได้ง่ายกว่าวิธีการบัญชีต้นทุนงานสั่งท า เพราะไม่ต้องแยกว่าเป็นวัตถุดิบ
ทางตรงหรือวัตถุดิบทางอ้อม ค่าแรงทางตรงหรือค่าแรงทางอ้อม และไม่ต้องติดตามว่าเป็นของ
งานชิ้นใด จ านวนเท่าใด เพราะกิจการมีการรวบรวมต้นทุนการผลิตแยกเป็นแผนกอยู่แล้ว   
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ส่วนของค่าใช้จ่ายการผลิตที่น าเข้าสู่กระบวนการผลิตอาจจะใช้ค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริง
ในแผนก หรือค่าใช้จ่ายผลิตจัดสรรที่ก าหนดไว้ส าหรับแผนกนั้นก็ได้ 
 เมื่อรวบรวมต้นทุนเข้าตามแผนกได้แล้ว  ก็จะท ารายงานต้นทุนการผลิตประจ าแผนก  
ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือส าคัญในการค านวณต้นทุนวัตถุดิบทางตรง  ค่าแรงทางตรงและค่าใช้จ่าย
การผลิต  รวมทั้งต้นทุนของหน่วยที่ผลิตเสร็จและโอนออกจากแผนก เนื่องจากกิจการผลิต
สินค้าเป็นจ านวนมากจึงต้องค านวณต้นทุนการผลิตต่อหน่วยแต่ละแผนกด้วยวิธีการถัวเฉลี่ย   
ดังนั้น ต้นทุนสินค้าส าเร็จรูปต่อหน่วย จะเท่ากับ ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยที่สะสมตั้งแต่แผนก
แรกถึงแผนกสุดท้าย 

ประเด็นที่ส าคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือระบบต้นทุนกระบวนการจะมีงานระหว่างท า
เกิดขึ้น เพราะในความเป็นจริงกิจการอาจผลิตสินค้าไม่เสร็จในแต่ละงวดบัญชี  จึงท าให้สินค้า
บางประเภทที่น าเข้าสู่กระบวนการผลิตไปแล้ว แต่ยังคงค้างอยู่ในกระบวนการ ซึ่งต้องผลิตต่อ
ในงวดถัดไป ซึ่งงานที่ค้างนี้ จะเรียกว่า งานระหว่างท าคงเหลือปลายงวด ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อ
การคิดต้นทุนต่อหน่วยด้วยวิธีถัวเฉลี่ย  กิจการจึงต้องมีการค านวณหน่วยเทียบเท่าผลิตเสร็จไว้
ในรายงานต้นทุนการผลิตในแต่ละแผนกด้วย  เมื่อค านวณหน่วยเทียบเท่าได้แล้วก็จะหาต้นทุน
ถัวเฉลี่ยต่อหน่วยแล้วน าข้อมูลนี้ไปค านวณหาต้นทุนของหนว่ยผลิตเสร็จและโอนออกจากแผนก  
และงานระหว่างท าปลายงวดของแผนกในภายหลัง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   การบัญชีต้นทุน 1 8 - 36 

แบบฝึกหดัท้ายบท 

ข้อ 1. บริษัท ดวงใจ จ ากัด เป็นบริษัทที่ท าผลิตสินค้าและจ าหน่ายสินค้าชนิดหนึ่ง ข้อมูล
เกี่ยวกับปริมาณการผลิตในระหว่างเดือนสิงหาคม 25X1 มีดังนี้ 
 หน่วยเริ่มผลิตระหว่างเดือน   40,000 หน่วย 

 หน่วยผลิตเสร็จ    30,000 หน่วย 

 หน่วยระหว่างท าปลายงวด  10,000  หน่วย 

 

ให้ท า จงค านวณหาหน่วยเทียบเท่าผลิตเสร็จในกรณีต่างๆ ดังนี้  
1. งานระหว่างท าปลายงวดใช้วัตถุดิบทางตรง 100 % และต้นทุนแปรสภาพ 60% 

2. งานระหว่างท าปลายงวดใช้วัตถุดิบทางตรง 50 % และต้นทุนแปรสภาพ 80% 

3. งานระหว่างท าปลายงวดใช้วัตถุดิบทางตรง และต้นทุนแปรสภาพ ในสัดส่วนเดียวกัน 

 

ข้อ 2. บริษัท ดวงดาว จ ากัด เป็นบริษัทที่ท าผลิตสินค้าและจ าหน่ายสินค้าชนิดหนึ่ง ข้อมูล
เกี่ยวกับปริมาณการผลิตในระหว่างเดือนสิงหาคม 25X1 มีดังนี้ 
 หน่วยเริ่มผลิตระหว่างเดือน   50,000 หน่วย 

 หน่วยผลิตเสร็จ    20,000 หน่วย 

 หน่วยระหว่างท าปลายงวด  10,000  หน่วย 

 

ให้ท า จงค านวณหาหน่วยเทียบเท่าผลิตเสร็จในกรณีต่างๆ ดังนี้  
1. งานระหว่างท าปลายงวดใช้วัตถุดิบทางตรง 100 % และต้นทุนแปรสภาพ 50% 

2. งานระหว่างท าปลายงวดใช้วัตถุดิบทางตรง 50 % และต้นทุนแปรสภาพ 80% 

3. งานระหว่างท าปลายงวดใช้วัตถุดิบทางตรง และต้นทุนแปรสภาพ ในสัดส่วนเดียวกัน 
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ข้อ 3. บริษัท สายฟ้า จ ากัด รับผลิตและจ าหน่ายสินค้าชนิดหนึ่งโดยใช้ระบบต้นทุน
กระบวนการต่อไปนี้  บริษัทมีข้อมูลที่ได้จากการผลิตในเดือนแรกของปี  25X1 

  

ปริมาณผลิต  (หน่วย) แผนกท่ี 1   แผนกท่ี 2   
  หน่วยน าเข้า  8,000 - 

  หน่วยรับโอนจากแผนกที่ 1   - 6,000 
  หน่วยผลิตเสร็จและโอนออก  6,000 4,000 

  งานระหว่างท าปลายงวด  (ท าเสร็จ  )   2,000 - 

  งานระหว่างท าปลายงวด  (ท าเสร็จ  ) - 2,000 

ต้นทุนการผลิต  (บาท)   

  วัตถุดิบทางตรง   80,000 100,000 
  ค่าแรงทางตรง   28,000   36,000 
  ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร   42,000   54,000 
                    รวม 150,000 190,000 

 

 กิจการจะใส่วัตถุดิบ  A  ในตอนต้นของแผนกผลิตที่ 1  และจะใส่วัตถุดิบ  B  ใน
ตอนต้นของแผนกผลิตที่ 2  ส่วนค่าแรงและค่าใช้จ่ายการผลิตจะเกิดขึ้นโดยสม่ าเสมอตลอด
กระบวนการผลิต 

 

ให้ท า 1.  บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป  ส าหรับเหตุการณ์เดือนมกราคม  25X1 
 2.  จัดท ารายงานต้นทุนการผลิตประจ าเดือนมกราคม  25X1 
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ข้อ 4. บริษัท สายฟ้า จ ากัด รับผลิตและจ าหน่ายสินค้าชนิดหนึ่งโดยใช้ระบบต้นทุน
กระบวนการต่อไปนี้  บริษัทมีข้อมูลที่ได้จากการผลิตในเดือนแรกของปี  25X1 

  

ปริมาณผลิต  (หน่วย) แผนกท่ี 1   แผนกท่ี 2   
  หน่วยน าเข้า  8,000 - 

  หน่วยรับโอนจากแผนก  ก. - 6,000 
  หน่วยผลิตเสร็จและโอนออก  6,000 4,000 

  งานระหว่างท าปลายงวด  (ท าเสร็จ  )   2,000 - 

  งานระหว่างท าปลายงวด  (ท าเสร็จ  ) - 2,000 

ต้นทุนการผลิต  (บาท)   

  วัตถุดิบทางตรง   80,000 100,000 
  ค่าแรงทางตรง   28,000   36,000 
  ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร   42,000   54,000 
                    รวม 150,000 190,000 

 

 กิจการจะใส่วัตถุดิบ  A  ในตอนต้นของแผนกผลิตที่ 1  และจะใส่วัตถุดิบ  B  ใน
ตอนต้นของแผนกผลิตที่ 2  ส่วนค่าแรงและค่าใช้จ่ายการผลิตจะเกิดขึ้นโดยสม่ าเสมอตลอด
กระบวนการผลิต 

 

ให้ท า 1.  บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป  ส าหรับเหตุการณ์เดือนมกราคม  25X1 
 2.  จัดท ารายงานต้นทุนการผลิตประจ าเดือนมกราคม  25X1 
 

ข้อ 5. ให้ใช้ค าตอบจากข้อ  4  สมมติท่านได้รับข้อมูลจากการผลิตในเดือนกุมภาพันธ์  25X1   
ดังนี้ 

ปริมาณผลิต  (หน่วย) แผนก  ก. แผนก  ข. 
หน่วยน าเข้าผลิตใหม่ 1,000 - 

หน่วยรับโอนจากแผนก  ก. - ? 

หน่วยผลิตเสร็จและโอนออก 900 ? 

งานระหว่างท าปลายงวด  (ท าเสร็จ  ) ? - 

งานระหว่างท าปลายงวด  (ท าเสร็จ  ) - 400 

ต้นทุนการผลิต  (บาท)   
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  วัตถุดิบ  12,400  18,900 

  ค่าแรง 4,440 8,100 

  ค่าใช้จ่ายการผลิต 6,660 12,000 

         รวม 23,500  39,000 

 

ให้ท า 1.  บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปและผ่านไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง 
 2.  จัดท างบต้นทุนการผลิตประจ าเดือนกุมภาพันธ์  25X1 
 

ข้อ 6. ให้ใช้ค าตอบในข้อ  2  จัดท างบต้นทุนการผลิตของบริษัท บุญมา  จ ากัด  ประจ าเดือน  
มีนาคม  25X1 
 

ปริมาณผลิต  (หน่วย)    แผนก  ก.  แผนก  ข. 
 หน่วยน าเข้าผลิตใหม่   1,200   - 

 หน่วยรับโอนจากแผนก  ก.  -   ? 

 หน่วยผลิตเสร็จและโอนออก  1,100   ? 

 งานระหว่างท าปลายงวด  (ท าเสร็จ  ) 400   - 

 งานระหว่างท าปลายงวด  (ท าเสร็จ  )    500 
 

ต้นทุนการผลิต  (บาท) 
 วัตถุดิบ              15,000   21,000 
 ค่าแรง       4,500     8,000 
 ค่าใช้จ่ายการผลิต     6,000   12,000 
 รวม      25,500   41,000 
 

ให้ท า งบต้นทุนการผลิตทั้ง  2  แผนกในเดือนมีนาคา  25X1  โดยแสดงการค านวณแบบผลิต
ก่อนเสร็จก่อน  และแบบถัวเฉลี่ย 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 9 

การบญัชีต้นทุนกระบวนการ (ต่อ)   

  

หวัข้อเน้ือหาประจ าบท  

1. การค านวณต้นทุนการผลิตเมื่อมงีานระหว่างท าต้นงวด 

2. การจัดท ารายงานต้นทนุการผลิตตามวิธีถัวเฉลีย่ถ่วงน้ าหนกั 

3. การจัดท ารายงานต้นทนุการผลิตตามวิธีเข้าก่อน – ออกกอ่น 

4. การจัดท ารายงานต้นทนุการผลิตเมือ่มหีน่วยเพิ่ม 

5. บทสรุป 

6. แบบฝึกหัดท้ายบท 

7. เอกสารอ้างอิง 
  

วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

1. สามารถอธบิายวิธีการค านวณตน้ทุนการผลติแต่ละวธิไีด้ กรณมีงีานระหวา่งท า
ตน้งวดและปลายงวดมาเกีย่วขอ้ง 

2. สามารถบันทกึบัญชีต้นทุนกระบวนการ กรณีมงีานระหว่างท าต้นงวดได ้

3.  สามารถค านวณตน้ทุนการผลติวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั และวธิเีขา้กอ่น – ออก
ก่อนได ้

4. สามารถจดัท ารายงานตน้ทุนการผลติแต่ละวธิไีด ้

 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท  

1. การบรรยายเนื้อหา 
2. ถามตอบในชัน้เรยีน 

3. ท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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ส่ือการเรียนการสอน  

1. เอกสารประกอบการสอน เรือ่ง การบัญชตี้นทุนกระบวนการ (ต่อ) 
2. PowerPoint  

3. แหล่งเว็บไซด์ที่เกี่ยวขอ้งจากอินเทอร์เน็ต 

4. ตัวอย่างกจิการท ามีการผลิตแบบต้นทุนกระบวนการ  
 

การวดัผลและการประเมินผล  

1. สงัเกตความสนใจขณะฟงับรรยายและการตอบค าถาม 

2. สงัเกตจากการท าแบบฝึกหดัในชัน้เรยีน  
3. สงัเกตจากพฤตกิรรมความสนใจ และการร่วมกจิกรรมในชัน้เรยีน 

4. ประเมนิผลจากการท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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บทท่ี  9  
การบญัชีต้นทุนกระบวนการ (ต่อ) 

 

บทที่แล้วได้กล่าวถึงลักษณะของการบัญชีต้นทุนกระบวนการ  ข้อแตกต่างระหว่างการ
บัญชีต้นทุนงานสั่งท าและการบัญชีต้นทุนกระบวนการ การบันทึกบัญชีและการจัดท ารายงาน
ต้นทุนการผลิต  ท าให้มีความเข้าใจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการรวบรวมและค านวณต้นทุน
การผลิตแยกแต่ละแผนกตามระบบต้นทุนกระบวนการ ตลอดจนการบันทึกรายการทางบัญชี
ด้วยวิธีการบัญชีต้นทุนกระบวนการ แต่ในบทที่ 8 จะเป็นการค านวณต้นทุนการผลิตแต่ละ
แผนกโดยไม่มีงานระหว่างท าต้นงวด (Beginning Work In Process) ซึ่งในความเป็นจริงการ
ผลิตสินค้าไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมประเภทใดจะต้องมีงานที่ยังผลิตไม่เสร็จในงวดก่อน หรือที่
เรียกว่า งานระหว่างท าปลายงวด (Ending Work In Process) และจะกลายมาเป็นงานระหว่าง
ท าต้นงวดในงวดปัจจุบัน ซึ่งกิจการจะต้องน ามาผลิตต่อให้เสร็จในงวดปัจจุบัน ถ้าไม่ใช่เป็นการ
เริ่มผลิตสินค้าในเดือนแรกหรืออาจเป็นช่วงเริ่มด าเนินธุรกิจใหม่ ดังนั้น ในบทนี้จะอธิบาย
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการค านวณต้นทุนการผลิตตามระบบการบัญชีต้นทุนกระบวนการในกรณีที่มี
งานระหว่างท าต้นงวด หรือเมื่อมีหน่วยผลิตเพิ่มขึ้น หรือหน่วยเสียเกิดขึ้นในแผนกต่างๆ  
ดังนั้นในบทนี้จะได้อธิบายถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการค านวณต้นทุนการผลิตเมื่อมีงานระหว่าง
ท าต้นงวด เนื่องจากต้นทุนการผลิตถ้ามีงานระหว่างท าต้นงวดหรือปลายงวดมาเกี่ยว จะมีผลท า
ให้การค านวณต้นทุนมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวิธีการค านวณมูลค่าสินค้าส าเร็จรูป ซึ่ง
อาจจะใช้วิธีการค านวณต้นทุนการผลิตแบบถัวเฉลี่ย หรือวิธีเข้าก่อน – ออกก่อนก็ได้ หลักการ
คิดต้นทุนก็จะแตกต่างกัน ดังนั้น เนื้อหาในบทนี้ จะอธิบายถึงการจัดท ารายงานต้นทุนการผลิต
แบบวิธีถัวเฉลี่ย การจัดท ารายงานต้นทุนการผลิตแบบเข้าก่อน - ออกก่อน รวมถึงการจัดท า
รายงานต้นทุนการผลิตเมื่อมหีน่วยเพิ่ม และเมื่อมีหน่วยเสียหรือหน่วยสูญ มาเกี่ยวข้องร่วมด้วย 

 

การค านวณต้นทุนการผลิตเม่ือมีงานระหว่างท าต้นงวด 

 จากตัวอยา่งที่อธิบายในบทที่ 8 เป็นกรณีทีบ่ริษัทไม่มงีานระหว่างท าต้นงวด แต่ใน
ความเป็นจริง ถ้าหากกิจการมีการด าเนินธุรกจิมานานหลายปี โดยทั่วไปกิจการจะตอ้งมีงานที่
ยังค้างอยู่ในงวดกอ่นที่ยงัท าไม่เสร็จ แล้วน ามาท าตอ่ในงวดบัญชีถัดไป เช่น โรงงานผลิต
รถยนต์ อาจผลิตรถยนตไ์ม่เสร็จแต่โรงงานอาจต้องปิดโรงงานช่วงสงกรานต์ หรือเป็นช่วงที่
เครื่องจกัรมีการซ่อมแซม ท าให้การผลิตไม่เปน็ไปตามแผน เกิดความล่าชา้ในการผลิต อาจมี
สินค้าบางอยา่งที่ยังผลิตไม่เสร็จ จะท าการผลิตต่อเมื่อเปิดโรงงานอกีครั้ง หรอืเมื่อพนกังาน
กลับมาท างาน หรือเครื่องจกัรได้รับการซ่อมแซมเรียบร้อย ดังนัน้ ถ้าลกัษณะการผลิตเป็น
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แบบต่อเนื่อง (Continuous Process) เมื่อถึงวนัสิ้นงวดกจิการจะยังคงมีสนิค้าบางส่วนที่ยงัผลิต
ไม่เสร็จ ซึ่งสินค้าเหล่านี้จะกลายเป็นงานระหวา่งท าต้นงวดของงวดการผลิตใหม่ต่อไป หรืองวด
บัญชีถัดไป นั่นเอง (สมนกึ เอือ้จิระพงษ์พันธ์, 2557 : 356) 

จากตัวอย่างของบริษัท  สยามทอย จ ากัด ในบทที่แล้ว เป็นข้อมูลการผลิตเดือนแรก
ของการด าเนินงานของบริษัท  จึงไม่มีงานระหว่างท าต้นงวดในเดือนมกราคม แต่หลังจากท า
รายงานต้นทุนการผลิตประจ าเดือนมกราคมเสร็จสิ้น  ปรากฏว่ามีงานระหว่างท าปลายงวดใน
แผนกผลิตที่ 1 และแผนกผลิตที่ 2 เท่ากับ 2,000  และ  3,000  หน่วย ตามล าดับ  รายการนี้จะ
แสดงเป็นงานระหว่างท าต้นงวดของเดือนกุมภาพันธ์  ซึ่งบริษัทจะน ามาผลิตต่อในแผนกผลิตที่ 
1 และแผนกผลิตที่ 2 เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการค านวณต้นทุนการผลิตและจัดท ารายงานต้นทุน
การผลิตของแผนกผลิตทั้งสอง กรณีมีงานระหว่างท าต้นงวดมาเกี่ยวข้อง ดังในตัวอย่างที่ 9.1   
 

ตวัอย่างท่ี  9.1  

 จากข้อมูลของบริษัท สยามทอย จ ากัด บริษัทได้จัดท ารายงานต้นทุนการผลิตของ
แผนกผลิตที่ 1 และแผนกผลิตที่ 2 ประจ าเดือนมกราคม 25X1 เรียบร้อยแล้ว มีงานระหว่างท า
ปลายงวด จ านวน 2,000 และ 3,000 หน่วยตามล าดับ ในเดือนกุมภาพันธ์  แผนกผลิตทั้งสอง
จึงต้องท าการผลิตงานที่ยังไม่เสร็จให้เสร็จเรียบร้อย เพื่อน าไปขายให้กับลูกค้าต่อไป โดยใน
เดือนกุมภาพันธ์ บริษัท สยามทอย มีข้อมูลปริมาณการผลิต และต้นทุนการผลิตต่างๆ ดังนี้ 
 ปริมาณหน่วยผลิต  (หน่วย) แผนกผลิตท่ี 1 แผนกผลิตท่ี 2 

     งานระหว่างท าต้นงวด   2,000  3,000 

     หน่วยน าเข้าผลิต 12,000 11,000 

     หน่วยผลิตเสร็จโอนออกไปแผนกผลิตที่ 1 11,000  

     หน่วยผลิตสินค้าส าเร็จรูป  10,000 

    หน่วยงานระหว่างท าปลายงวด  

      แผนกผลิตที่ 1 (ผลิตเสร็จ     

      แผนกผลิตที่ 2 (ผลิตเสร็จ     

  
 3,000 

 

 

 

 4,000 

ต้นทุนการผลิต (บาท)   

   งานระหว่างท าตน้งวด 22,500 135,000 

     วัตถุดิบทางตรง  15000 
     ค่าแรงทางตรง   

     ค่าใช้จ่ายการผลิตจดัสรร   
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ต้นทุนการผลิต (บาท) แผนกผลิตท่ี 1 แผนกผลิตท่ี 2 

  ต้นทุนในระหว่างเดอืน    

     วัตถุดิบทางตรง  35,250  75,000 

     ค่าแรงทางตรง   92,500 150,000 

     ค่าใช้จ่ายการผลิตจดัสรร 100,000 180,000 

  

ในเดือนกุมภาพันธ์   25X1  กิจการได้ใส่วัตถุดิบทางตรง  A  เข้าในตอนต้น
กระบวนการผลิตในแผนกผลิตที่ 1  และป้อนวัตถุดิบ  B เข้าตามเปอร์เซ็นต์ของการผลิตใน
แผนกผลิตที่ 2  ส่วนค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายการผลิตของทั้ง  2  แผนก ให้ถือว่าได้น าเข้าผลิต
ในแผนกอย่างสม่ าเสมอ จากข้อมูลข้างต้น ถ้าพนักงานบัญชีต้องการจัดท ารายงานต้นทุนการ
ผลิตของทั้ง  2  แผนกประจ าเดือนกุมภาพันธ์  25X1  
 เมื่อกิจการได้น าข้อมูลการผลิตข้างต้นเพื่อไปจัดท ารายงานต้นทุนการผลิต จะพบ
ปัญหาดังต่อไปนี้ 
 1) หน่วยที่ผลิตเสร็จจากแผนก เช่น  ในแผนกผลิตที่ 1 จ านวน 11,000 หน่วยนั้น  
สามารถบอกข้อแตกต่างได้หรือไม่ว่าเป็นหน่วยที่มาจากงานระหว่างท าต้นงวดหรือเป็นหน่วย
ที่มาจากหน่วยที่น าเข้าผลิตใหม่ในระหว่างงวด 

 2) จะคิดหน่วยเทียบเท่าให้กับหน่วยที่ผลิตเสร็จครบถ้วน 100% หรือไม่ ทั้งนี้โดยไม่
ค านึงถึงส่วนที่ได้ท าไปแล้วในงานระหว่างท าต้นงวด 

 3) จะน าต้นทุนงานระหว่างท าต้นงวดมารวมกับต้นทุนที่เกิดขึ้นในแผนกในระหว่างงวด
หรือไม่ 
 การตอบปัญหาเหล่านี้ได้ขึ้นกับวิธีการค านวณต้นทุนงานระหว่างท าต้นงวด  ซึ่ง
ประกอบด้วย 2 วิธี ได้แก่ วิธีถัวเฉลี่ย หรือถัวเฉลี่ถ่วงน้ าหนัก และวิธีเข้าก่อน – ออกก่อน ซึ่ง
แต่ละวิธีมีหลักการค านวณต้นทุนการผลิต ได้ดังนี้ (ปรับปรุงจากสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, 2557 

: 356) 
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1. วิธีถวัเฉล่ีย หรือถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก   
    วิธีถัวเฉลี่ยหรือถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (Average Costing หรือ Weighted Average  

Costing Method)  เป็นการน าเอาต้นทุนของงานระหว่างท าต้นงวดไปรวมกับต้นทุนการผลิตใน
ระหว่างงวด เพื่อหาต้นทุนการผลิตทั้งหมดที่คิดเข้ากับแผนก แล้วหารด้วยหน่วยเทียบเท่าของ
หน่วยที่ผลิตเสร็จทั้งหมดจากแผนกนี้  ซึ่งต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเทียบเท่า สามารถค านวณ 
โดยใช้สูตรดังนี้ 
 

 

 

  

 วิธีการค านวณต้นทุนการผลิตแบบถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก จะเป็นการพิจารณาว่างาน
ระหว่างท าต้นงวดเป็นหน่วยที่เริ่มผลิตใหม่ ซึ่งจะน าไปรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิต
ในปัจจุบัน โดยไม่ค านึงว่าการผลิตได้เริ่มผลิตมาจากงวดก่อนมากน้อยเพียงใด จะท าการถัว
เฉลี่ยต้นทุนการผลิตทุกชนิดว่ามีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับเท่าใด แล้วก็จะใช้ราคาต้นทุนถัวเฉลี่ย
นั้นเป็นราคาเดียวในการตีราคาสินค้าคงเหลือ หรือผลิตผลที่ได้รับ  (Output)  ในรายงานต้นทุน
การผลิต 

 

2. วิธีเข้าก่อน – ออกก่อน  (First - in , First – out Method : FIFO Method)    

     วิธีการค านวณต้นทุนการผลิตตามวิธีเข้าก่อน – ออกก่อน เป็นการคิดต้นทุนงาน
ระหว่างท าต้นงวดเมื่อผลิตเสร็จแยกออกต่างหากจากต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นในงวดใหม่ ซึ่งวิธี
นี้อยู่ภายใต้สมมติฐานที่ว่า งานระหว่างท าต้นงวดซึ่งน าเข้าผลิตในแผนกตั้งแต่งวดที่แล้ว จะท า
การผลิตก่อน และเสร็จไปก่อนเป็นรุ่นแรก  หลังจากนั้นจึงผลิตหน่วยน าเข้าในงวดปัจจุบันต่อ 
ดังนั้น การคิดต้นทุนของหน่วยที่ผลิตเสร็จจากหน่วยที่น าเข้าผลิตใหม่ในงวดปัจจุบันจะเป็น
ต้นทุนในส่วนถัดมา  หรือกล่าวได้ว่าหน่วยที่ผลิตเสร็จจากแผนกในปัจจุบันจะประกอบด้วย
หน่วยผลิต 2  รุ่น  ได้แก่  
 2.1 จากหน่วยที่เป็นงานระหว่างท าต้นงวด  และ 
 2.2 จากหน่วยที่เริ่มผลิตใหม่ในงวดปัจจุบัน 

    ดังนั้น ต้นทุนต่อหน่วยที่ผลิตเสร็จในปัจจุบันจึงแตกต่างกันกับต้นทุนต่อหน่วยของ
งานระหว่างท าต้นงวด แบ่งไปตามรุ่นที่น าเข้าผลิต  ซึ่งวิธีนี้จะได้ต้นทุนต่อหน่วยที่ผลิตเป็น 2 
กลุ่ม นั่นคือ กลุ่มแรกเป็นมูลค่าจากต้นทุนงานระหว่างท าต้นงวดซึ่งต้องผลิตต่อเพิ่มเติมในงวด
ปัจจุบัน  และกลุ่มที่สองเป็นมูลค่าของหน่วยที่เริ่มน าเข้าผลิตใหม่ จนเสร็จในงวดปัจจุบัน ซึ่ง
การค านวณต้นทุนการผลิตแยกตามแผนกวิธีนี้ จะตรงกันข้ามกับการค านวณต้นทุนแบบถัว
เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่คิดต้นทุนการผลิตเพียงแค่กลุ่มเดียว คือตัวเลขต้นทุนถัวเฉลี่ยที่ค านวณได้ 

ต้นทุนต่อหน่วยเทยีบเท่า  =  ต้นทุนงานระหว่างท าต้นงวด + ต้นทุนการผลิตในงวดปัจจุบัน 

            หน่วยเทียบเทา่ผลิตเสร็จทั้งหมด 
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  เพื่อให้เห็นถึงข้อแตกต่างระหว่างการค านวณต้นทุนทั้ง  2  วิธี ดังแสดงเส้นทางต้นทุน
การผลิตเปรียบเทียบระหว่าง  2  วิธี ดังแสดงในภาพที่ 9.1   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9.1  เส้นทางต้นทุนการผลิตของการค านวณต้นทุนการผลิตแต่ละวิธี 
ที่มา: (ดวงมณี โกมารทัต, 2559 : 324) 

  

 ส าหรับการที่กิจการจะเลือกวิธีใดในการค านวณต้นทุนการผลิต ขึ้นอยู่กับว่าวิธีใดจะ
เหมาะสมกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในกิจการหรือความต้องการที่จะค านวณต้นทุนให้ถูกต้องมาก
ที่สุด  รวมทั้งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากแต่ละวิธี หากมีผลแตกต่างระหว่างการใช้ทั้ง  2  
วิธีเพียงเล็กน้อยก็ควรเลือกวิธีที่ค านวณง่ายและสะดวก  เว้นแต่ในกรณีที่ต้นทุนในแต่ละงวด
เปลี่ยนแปลงขึ้นลงจ านวนมาก  (Large  Cost  Fluctuations) ซึ่งมีผลท าให้ต้นทุนงานระหว่าง

การคิดต้นทุนการผลิตตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก 

การคิดต้นทุนการผลิตตามวิธีเข้าก่อน - ออกก่อน 

+ = 
ต้นทุนงวดก่อนทีอ่ยู่ใน 

งานระหว่างท าต้นงวด 

ต้นทุนการผลิตใน 

งวดปัจจุบัน 

ต้นทุนรวม 

ต้นทุนถัวเฉล่ียต่อหน่วย 

ต้นทุนหน่วยผลิต 

เสร็จทั้งหมด 

ต้นทุนงาน 

ระหว่างท าปลายงวด 

ต้นทุนรวม ต้นทุนการผลิตใน 

งวดปัจจุบัน 

ต้นทุนงวดก่อนทีอ่ยู่ใน 

งานระหว่างท าต้นงวด 

ต้นทุนปัจจุบันต่อหน่วย 

ต้นทุนหน่วยที ่
ผลิตเสร็จจาก 

งานระหว่างท าต้นงวด 

ต้นทุนหน่วยที ่
เริ่มเข้าผลิต 

และเสร็จในงวดปัจจุบัน 

ต้นทุนหน่วยที่เริ่มเข้าผลิต 

แต่ผลิตไม่เสร็จ 

ในงวดปัจจุบัน 

= งานระหว่างท าปลายงวด 

+ = 
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ท าต้นงวดแตกต่างไปจากต้นทุนที่เกิดขึ้นในงวดปัจจุบันค่อนข้างมาก สถานการณ์เช่นนี้ควรใช้
วิธีการเข้าก่อน - ออกก่อนจะดีกว่าวิธีการถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก  
 แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าหากต้นทุนมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในแต่ละงวด  หรือเมื่อ
ต้นทุนที่อยู่ในงานระหว่างท ามีมูลค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับต้นทุนการผลิตรวม แม้ว่าต้นทุนจะ
เปลี่ยนแปลงขึ้นลงมากในแต่ละงวดก็ตาม  ควรใช้วิธีการถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก เพราะวิธีนี้
ค านวณง่าย  และสะดวกรวดเร็วกว่าวิธีเข้าก่อน - ออกก่อน (ดวงมณี โกมารทัต, 2559 : 325) 

เพราะเนื่องจากกิจการต้องพยายามแยกต้นทุนการผลิตตามงวดของการผลิตออกเป็นกลุ่มที่มา
ก่อนหลัง ได้แก่ กลุ่มของงานระหว่างท าต้นงวดก่อน แล้วค่อยตามด้วยต้นทุนของหน่วยน าเข้า
ในงวดปัจจุบัน ซึ่งเป็นวิธีที่ยุ่งยากมากกว่าวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 

 

การจดัท ารายงานต้นทุนการผลิตตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก 

 การจัดท ารายงานต้นทุนการผลิตสามารถแสดงการค านวณรายการต่างๆ โดยละเอียด
ได้ 5  ขั้นตอน ดังได้อธิบายไว้แล้วในบทที่ 8 ดังนี้ (ปรับปรุงจากดวงมณี โกมารทัต, 2559 : 

และศศิวิมล มีอ าพล, 2558 : 3-31) 

 ขัน้ท่ี  1 : รวบรวมรายละเอียดและค านวณจ านวนหน่วยท่ีนับได้  (Physical  

Units)  

 เก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณการผลิตว่ามีจ านวนของงานระหว่างท าต้นงวด หน่วยเริ่ม
ผลิต  หน่วยผลิตเสร็จและโอนออก และงานระหว่างท าปลายงวดมีจ านวนเท่าใด ซึ่งเมื่อ
ตรวจสอบหน่วยรวมของปัจจัยการผลิตที่น าเข้าทั้งหมด  จะต้องเท่ากับจ านวนรวมของผลผลิตที่
ได้รับ ดังแสดงเป็นสมการได้ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

ดังนั้น ตามตัวอยา่งที่ 9.1 แผนกผลิตที่ 1 จะมีรายละเอียดเกีย่วกับหน่วยที่นับได้ ดังนี ้
ปริมาณการผลิต (หน่วย)    

  งานระหว่างท าต้นงวด  2,000 หน่วย   หน่วยผลิตเสร็จและโอนออก 11,000 หน่วย 

  หน่วยเริม่ผลิต      12,000 หน่วย         =  งานระหว่างท าปลายงวด 3,000 หน่วย 

      รวม   14,000 หน่วย          รวม 14,000 หน่วย 

หน่วยงานระหว่างท าต้นงวด 

+ 

หน่วยเริ่มผลิตระหว่างงวด  หรือ 

หน่วยรับโอนจากแผนกที่ผ่านมา 

หน่วยผลิตเสร็จคงอยู่ในแผนก  (ถ้ามี) 
+ 

หน่วยผลิตเสร็จโอนออกไปแผนกต่อไปหรือ
ไปเก็บที่คลังสินค้า 

+ 

หน่วยงานระหว่างท าปลายงวด 

 

= 
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 ขัน้ท่ี  2 : ค านวณหน่วยเทียบเท่าผลิตเสรจ็แยกตามปัจจยัการผลิต 

การค านวณหน่วยเทียบเทา่ผลิตเสร็จ จะแยกตามปัจจยัการผลิตที่ใช้ในแผนก คือ 
วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต หรือ ต้นทุนแปรสภาพ (รวม
ค่าแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายการผลิตรวมกนั) เนื่องจาการค านวณต้นทุนการผลิตด้วยวิธถีัว
เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักไม่ต้องพิจารณาถึงหน่วยผลิตเสร็จบางส่วนทีม่าจากงานระหว่างท าต้นงวด 
ดังนั้น จึงคิดหน่วยเทยีบเท่าจากยอดรวมของหน่วยผลิตเสร็จได้ทันที  ดังเช่นตัวอยา่งการ
ค านวณหน่วยเทยีบเท่าของแผนกผลิตที ่1  ซึ่งอธิบายได้ดังตอ่ไปนี ้
หน่วยเทียบเท่าผลิตเสรจ็ (หน่วย) : (ขั้นที่ 1) (ขั้นที่ 2) 
 หน่วยท่ีนับได้ หน่วยเทียบเท่า 

          วตัถดิุบ  ต้นทุนแปรสภาพ 

   หน่วยผลิตเสร็จและโอนออกไปแผนกผลิตที่ 2  11,000 11,000 11,000 

   หน่วยงานระหว่างท าปลายงวด :    

     วัตถุดิบ 100% (3,000 x 100%)  3,000 3,000  

     ต้นทุนแปรสภาพ 33.33% (3000 x 33.33%)  1,000 

       รวมหน่วยผลิต 14,000 14,000 12,000 

 

 ขัน้ท่ี  3  และขัน้ท่ี 4 : รวบรวมต้นทุนทัง้หมดท่ีคิดเข้ากบัแผนก และค านวณหา
ต้นทุนต่อหน่วยแยกตามปัจจยัการผลิต 

 โดยแสดงต้นทุนการผลิตทั้งที่เป็นยอดรวมและต้นทุนต่อหน่วยแยกตามปัจจัยการผลิต  
ต้นทุนทั้งหมดที่คิดเข้าแผนกจะเท่ากับต้นทุนงานระหว่างท าต้นงวด รวมกับต้นทุนการผลิต
ปัจจุบัน  หรือต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด  จากข้อมูลของบริษัท สยามทอย จ ากัด 
จะสามารถค านวณต้นทุนการผลิตของแผนกผลิตที่ 1 ได้ดังนี้ 
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 (ขั้นที่ 3) (ขั้นที่ 2) (ขั้นที่ 4) 
ต้นทุนการผลิต (บาท) ต้นทุนรวม 

(บาท) 
หน่วยเทียบเท่า 

(หน่วย) 
ต้นทุนต่อหน่วย 

(บาทต่อหน่วย) 
ต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นในแผนก :   

   วัตถุดิบทางตรง    

      งานระหว่างท าต้นงวด   5,000   

      เกิดขั้นในระหว่างงวด 35,250   

 40,250 14,000 2.875 

   ต้นทุนแปรสภาพ    

      งานระหว่างท าต้นงวด  17,500   

      เกิดขั้นในระหว่างงวด 192,500   

 210,000 12,000 17.50 

รวม 250,250  20.375 

 

 จากการค านวณข้างต้น จะเห็นได้ว่า ตน้ทุนต่อหน่วยของวัตถุดิบทางตรง สามารถ
ค านวณได้จากสูตรดังนี ้
 

 

 

 

 และ ต้นทุนต่อหน่วยของต้นทนุแปรสภาพ สามารถค านวณได้จากสูตรดังนี ้
 

 

 

 

 หลังจากนั้นจึงเอาต้นทุนต่อหน่วยของวัตถุดิบทางตรง และต้นทุนแปรสภาพ มารวมกนั
เพื่อหาตน้ทุนรวมตอ่หน่วย 

 

  

 

 

 

ต้นทุนต่อหน่วยเทยีบเท่าของ  =   ต้นทนุวัตถุดิบใน         +    ต้นทุนวัตถุดิบที่เกดิขึ้น 

วัตถุดิบทางตรง                      งานระหว่างท าต้นงวด          ในระหว่างงวด 

      

ต้นทุนต่อหน่วยเทยีบเท่าของ  =   ต้นทนุแปรสภาพใน         +    ต้นทุนแปรสภาพที่เกดิขึ้น 

ต้นทุนแปรสภาพ                     งานระหว่างท าต้นงวด             ในระหว่างงวด 
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 ขัน้ท่ี  5  : สรปุต้นทุนท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดของหน่วยท่ีผลิตในรปูของหน่วยผลิตเสรจ็
โอนออกและงานระหว่างท าปลายงวด   
 โดยน าผลลัพธ์ในขั้นที่ 4 ไปคูณจ านวนหน่วยเทียบเท่าผลิตเสร็จ  หรือหน่วยงาน
ระหว่างท าปลายงวด  เช่น  ตามตัวอย่างของบริษัท สยามทอย จ ากัด แผนกผลิตที่ 1 จะมี
ต้นทุนการผลิต ดังนี้ 
 ต้นทุนหน่วยผลิตเสร็จ  = 11,000  หน่วย  ×  20.375 

= 224,125 บาท 

 ต้นทุนงานระหว่างท าปลายงวด = (3,000 × 2.875) + (3,000 ×    × 17.50) 
     = 8,625 + 17,500  

= 26,125 บาท 

 ต้นทุนรวมหน่วยที่ผลิต  = 224,125 + 26,125 

= 250,250 บาท 

 

 จะเห็นว่ายอดรวมของต้นทุนหน่วยที่ผลิต  จะเท่ากับยอดรวมของต้นทุนที่คิดเข้ากับ
แผนกซึ่งแสดงไว้ในขั้นที่  3 

 เมื่อน ารายละเอียดในขั้นตอนต่างๆ  ทั้ง  5  ขั้นตอน  มาจัดท ารายงานต้นทุนการผลิต
ของแผนกผลิตที่ 1 ในเดือนกุมภาพันธ์  จะสามารถจัดท ารายงานต้นทุนการผลิตตามวิธีถัว
เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ได้ดังนี้ 
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บริษัท  สยามทอย  จ ากดั 

รายงานต้นทุนการผลิต - แผนกผลิตท่ี 1  

วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนกั 

ส าหรับงวด 1 เดือน ประจ าเดอืนกมุภาพันธ์  25X1 
ปริมาณผลิต (หน่วย) :    

   หน่วยน าเข้ากระบวนการผลิต :    

      งานระหว่างท าต้นงวด    2,000  

      หน่วยเริ่มผลิต  12,000 14,000 

   หน่วยผลิตเสร็จและโอนออก :    

      หน่วยผลิตเสร็จและโอนออก  11,000  

      หน่วยงานระหว่างท าปลายงวด   3,000  

          รวมหน่วยที่ผลิต   14,000 

    

หน่วยเทียบเท่าผลิตเสรจ็ (หน่วย) :  วตัถดิุบ
ทางตรง A 

ต้นทุน 

แปรสภาพ 

   หน่วยผลิตเสร็จและโอนออกไปแผนก   
   ผลิตที่ 2 

 11,000 11,000 

  หน่วยงานระหว่างท าปลายงวด : 

     วัตถุดิบ 100% (3,000 x 100%)  

     ต้นทุนแปรสภาพ 33.33%(3,000 x 50%) 

  

 3,000 

 

 

 1,000 

       รวมหน่วยผลิต  14,000 12,000 

    

ต้นทุนการผลิต (บาท) ต้นทุนรวม หน่วย
เทียบเท่า 

ต้นทุนต่อหน่วย 

ต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นในแผนก :    

   วัตถุดิบทางตรง    

      งานระหว่างท าต้นงวด   5,000   

      เกิดขั้นในระหว่างงวด 35,250   

 40,250 14,000 2.875 
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ต้นทุนการผลิต (บาท) ต้นทุนรวม หน่วย
เทียบเท่า 

ต้นทุนต่อหน่วย 

   ต้นทุนแปรสภาพ    

      งานระหว่างท าต้นงวด  17,500   

      เกิดขั้นในระหว่างงวด 192,500   

 210,000 12,000 17.500 

รวม 250,250  20.375 

    

ต้นทุนการผลิตรวม (บาท)    

  ผลิตเสร็จและโอนออกไปยังแผนกผลิตที่ 2   (11,000 x 20.375) 224,125 

  งานระหว่างท าปลายงวด    

    วัตถุดิบทางตรง (3,000 x 100% x 2.875)     8,625    

    ต้นทนุแปรสภาพ (3,000 x 33.33%  x 17.50)   17,500   26,125 

           รวม  250,250 

 

 ต้นทุนการผลิตของหน่วยผลิตเสร็จที่ค านวณได้จ านวน 224,125 บาท จะลงบัญชีเดบิต 
งานระหว่างท า - แผนกผลิตที่ 2  และเครดิตงานระหว่างท าแผนกผลิตที่ 1  ดังนั้น ต้นทุนการ
ผลิตนี้ คือ ต้นทุนที่แผนกผลิตที่ 2 ได้รับโอนมาในเดือนกุมภาพันธ์นั่นเอง 
 ท านองเดียวกัน  เมื่อกิจการจัดท ารายงานต้นทุนการผลิตในแผนกผลิตที่ 2 ก็จะใช้
วิธีการทั้ง  5  ขั้นตอน โดยเพิ่มการค านวณต้นทุนที่รับโอนจากแผนที่ 1 เข้าไปด้วย  และต้นทุน
ต่อหน่วยเทียบเท่าของต้นทุนรับโอนจะได้จากการถัวเฉลี่ยต้นทุนต่อไปนี้ 

 

 

  
 

 

 เมื่อแผนกผลิตที่ 2 น าต้นทุนรับโอนต่อหน่วย  บวกเข้ากับต้นทุนวัตถุดิบทางตรง  B  
ต่อหน่วยและต้นทุนแปรสภาพต่อหน่วยก็จะได้ต้นทุนสินค้าส าเร็จรูปต่อหน่วย  ดังรายละเอียด
ในรายงานต้นทุนการผลิตของแผนกผลิตที่ 2 
 

 

 

 

     ต้นทุนรับโอนต่อหน่วย  =    
ต้นทุนของหน่วยรับโอน
ในงานระหว่างท าต้นงวด

 + 
ต้นทุนของหน่วยที่รับ
โอนในงวดปัจจุบัน

 

             หน่วยเทยีบเท่าที่ผลิตเสรจ็ของหน่วยรบัโอน 
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บริษัท  สยามทอย จ ากัด 

รายงานต้นทุนการผลิต - แผนกผลิตท่ี 2   
วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนกั 

ส าหรับงวด 1 เดือน ประจ าเดอืนกมุภาพันธ์  25X1 
ปริมาณผลิต (หน่วย) :    

   หน่วยน าเข้ากระบวนการผลิต :    

      งานระหว่างท าต้นงวด    3,000  

      หน่วยรับโอนจากแผนกผลิตที่ 1  11,000 14,000 

   หน่วยผลิตเสร็จและโอนออก :    

      หน่วยผลิตเสร็จและโอนออก  10,000  

      หน่วยงานระหว่างท าปลายงวด  4,000  

          รวมหน่วยที่ผลิต   14,000 

    

หน่วยเทียบเท่าผลิตเสรจ็ (หน่วย) :  วตัถดิุบ
ทางตรง A 

ต้นทุน 

แปรสภาพ 

   หน่วยผลิตเสร็จและโอนออกไปแผนก   
   ผลิตที่ 2 

 10,000 10,000 

  หน่วยงานระหว่างท าปลายงวด : 

     วัตถุดิบ 100% (3,000 x 100%)  

     ต้นทุนแปรสภาพ 50%(4,000 x 50%) 

  

 4,000 

 

 

 2,000 

       รวมหน่วยผลิต  14,000 12,000 

    

ต้นทุนการผลิต (บาท) ต้นทุนรวม หน่วย
เทียบเท่า 

ต้นทุนต่อหน่วย 

ต้นทุนการผลิตรับโอนจากแผนกก่อน :    

     งานระหว่างท าต้นงวด  60,000   

     รับโอนจากแผนกผลิตที่ 1  224,125   

 284,125 14,000 20.295 

ต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นในแผนก :    

   วัตถุดิบทางตรง    

      งานระหว่างท าต้นงวด 30,000   

      เกิดขั้นในระหว่างงวด 75,000   

 105,000 14,000 7.500 
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ต้นทุนการผลิต (บาท) ต้นทุนรวม หน่วย
เทียบเท่า 

ต้นทุนต่อหน่วย 

   ต้นทุนแปรสภาพ    

      งานระหว่างท าต้นงวด  60,000   

      เกิดขั้นในระหว่างงวด 330,000   

 390,000 12,000 32.5000 

รวม 764,125  60.295 

    

ต้นทุนการผลิตรวม (บาท)    

  ผลิตเสร็จและโอนออกไปเป็นสินคา้ส าเร็จรูป   (10,000 x 60.295) 602,950 

  งานระหว่างท าปลายงวด    

   ต้นทุนรับโอน (4,000 x 20.295)  81,180  

   วัตถุดิบทางตรง (4,000 x 50% x 7.50)  15,000  

   ต้นทุนแปรสภาพ (4,000 x 50%  x 32.50)  65,000 161,180 

           รวม  764,130* 

 

*ต้นทุนการผลิตรวม เท่ากับ 764,130 บาท สูงกว่า ต้นทุนการผลิตรวมที่แยกตาม
ปัจจัยการผลิต 764,125 บาท เท่ากับ 5 บาท เพราะเกิดจากการปัดเศษทศนิยม ของต้นทุนการ
ผลิตต่อหน่วยที่รับโอนมา 20.295 บาทต่อหน่วย นั่นเอง 
 ส าหรับการบันทึกบัญชีในการโอนต้นทุนการผลิตจากแผนกผลิตที่ 1 ไปยังแผนกผลิตที่ 
2 และ โอนจากแผนกผลิตที่ 2 ไปเป็นสินค้าส าเร็จรูป จะบันทึกบัญชีได้ดังนี้ 
 เดบิต งานระหว่างท า – แผนกผลิตที่ 2      224,125 

         เครดิต งานระหว่างท า – แผนกผลิตที่ 1       224,125 

 โอนงานระหว่างท าแผนกผลิตที ่1 ไปยังแผนกผลิตที่ 2  
 

เดบิต สินคา้ส าเร็จรูป      602,950 

         เครดิต งานระหว่างท า – แผนกผลิตที่ 2   602,950 

โอนงานระหว่างท าแผนกผลิตที ่2 ไปเป็นสนิคา้ส าเร็จรูป  
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การจดัท ารายงานต้นทุนการผลิตตามวิธีเข้าก่อน - ออกก่อน 

 ส าหรับการค านวณต้นทุนการผลิตโดยใช้วิธีเข้าก่อน - ออกก่อน หรือ ผลิตก่อน – เสร็จ
ก่อน (First – In, First – Out : FIFO Method)   มีข้อสมมติฐานที่ว่า งานระหว่างท าที่ยังค้างอยู่
ในงวดก่อน ต้องน าผลิตก่อน แล้วค่อยผลิตหน่วยผลิตน าเข้าใหม่ผลิตต่อจากนั้น นั่นคือ งาน
ระหว่างท าต้นงวดเป็นผลผลิตรุ่นหนึ่ง ที่แยกต่างหากจากผลผลิตที่เพิ่งน าเข้าผลิตใหม่นั่นเอง  
ดังนั้น การค านวณต้นทุนการผลิตจะแบ่งราคาทุนออกเป็น 2 กลุ่ม ซึ่งจะแสดงรายละเอียดใน
การค านวณขั้นที่ 1 -  ขั้นที่ 5 ของการจัดท ารายงานต้นทุนการผลิต ตามล าดับ ดังนี้  
 ขัน้ท่ี  1 : รวบรวมรายละเอียดเก่ียวกบัหน่วยท่ีนับได้ 

การค านวณต้นทุนการผลิต โดยใช้วิธีเข้าก่อน – ออกก่อน จะต้องเพิ่มรายละเอียดให้
เห็นชัดว่า หน่วยผลิตเสร็จที่โอนออกจากแผนกเป็นหน่วยที่มาจากงานระหว่างท าต้นงวดหรือ
หน่วยที่กิจการน าเข้ามาใหม่  เช่น ในจ านวน  11,000  หน่วยที่ผลิตเสร็จนั้น  หากค านึงถึง
หลักการเข้าก่อน ต้องผลิตเสร็จก่อน งานระหว่างท าต้นงวด จ านวน 2,000  หน่วย จะผลิตเสร็จ
เป็นอันดับแรก และอีก 9,000 หน่วย จะเป็นหน่วยที่เพิ่งน าเข้าผลิตในงวดปัจจุบัน ส่วนงาน
ระหว่างท าปลายงวดจ านวน 3,000 หน่วย ควรจะเป็นหน่วยที่เพิ่งน าเข้าผลิตใหม่ แต่หน่วยนั้น
ยังผลิตไม่เสร็จ  ดังนั้น รายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณผลิต จะมีรายการดังนี้ 
 ปริมาณผลิตน าเข้าแผนก (หน่วย) :    

  งานระหว่างท าต้นงวด     2,000 
  หน่วยเริ่มน าเขา้ผลิตในระหว่างงวด 12,000 

  รวมหน่วยทีค่ิดเขา้แผนก  14,000 

 

หน่วยผลิตเสรจ็และงานระหว่างท า เรียงตามล าดบั ตามหลกั FIFO   
    

หน่วยผลิตเสร็จ        หน่วยผลิตเสร็จจากงานระหวา่งท าต้นงวดเป็นล าดับแรก  2,000 
(11,000  หน่วย) 
หน่วยเริ่มผลิตใหม่  หน่วยผลิตเสร็จจากหน่วยเริ่มเข้าผลิตใหม่เป็นล าดับที ่2    9,000 11,000 

(12,000  หน่วย) 
               หน่วยผลิตที่ยงัไมเ่สร็จจากหน่วยเริ่มเข้าผลิตใหม่เป็นล าดับที่ 3      3,000 

    รวมหน่วยที่ผลิตจากแผนก        14,000 
 

การจัดล าดับการผลิตดังกล่าวเป็นการช่วยให้ผู้จัดท ารายงานต้นทุนการผลิตเข้าใจ
เส้นทางของปัจจัยการผลิตแต่ละรายการ และสามารรถน าไปค านวณจ านวนหน่วยเทียบเท่าใน
ขั้นต่อไปได้ง่ายขึ้น 
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 ขัน้ท่ี  2  : การค านวณหน่วยเทียบเท่า   
หลังจากวิเคราะหข์้อมูลว่าหน่วยผลิตใดที่ใช้จากการผลิตในรุ่นเก่า (งานระหวา่งท าต้น

งวด)  และหน่วยผลิตใดที่ผลิตจากการผลิตในรุ่นใหม ่ (หน่วยน าเขา้ในงวดเดือนกุมภาพนัธ์)  
เรียบร้อยแล้วก็สามารถค านวณหน่วยเทยีบเท่าของปัจจยัการผลิตต่างๆ ได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 

หน่วยเทียบเท่าผลิตเสรจ็ (หน่วย) วตัถดิุบ
ทางตรง 

ต้นทุนแปร
สภาพ 

  หน่วยผลิตเสร็จและโอนออกไปยังแผนกผลิตที่ 2 11,000 11,000 

  หัก หน่วยงานระหว่างท าต้นงวด  2,000  2,000 

  หน่วยเริม่ผลิตระหว่างงวด และผลิตเสร็จ  9,000  9,000 

  บวก จ านวนความต้องการผลิตเสร็จของงานระหว่างท าต้นงวด       

         (0% x 2,000)  0  

         (50% x 2,000)    1,000 

  บวก หน่วยระหว่างท าปลายงวด   

         (100% x 3,000)   3,000  

         (33.33% x 3,000)   1,000 

                           รวม 12,000 11,000 

 

ขัน้ท่ี  3 และขัน้ท่ี 4 : รวบรวมต้นทุนทัง้หมดท่ีคิดเข้ากบัแผนก  
เนื่องจากค านวณต้นทุนการผลิตวิธีเข้าก่อน – ออกก่อน จะต้องแยกต้นทุนเป็น  2  

ประเภท  คือ ต้นทุนของงานระหว่างท าต้นงวด และต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นในงวดปัจจุบันดังนี้ 
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 (ขั้นที่ 3) (ขั้นที่ 2) (ขั้นที่ 4) 
ต้นทุนการผลิต (บาท) ต้นทุนรวม 

(บาท) 
หน่วยเทียบเท่า 

(หน่วย) 
ต้นทุนต่อหน่วย 

(บาทต่อหน่วย) 
งานระหว่างท าต้นงวด   22,500   

ต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นในแผนก :   

   วัตถุดิบทางตรง   35,250 12,000  2.9333 

   ต้นทุนแปรสภาพ 192,500 11,000 17.5000 
        รวม 250,250  20.4333 

    

 จะเห็นได้ว่าวิธีการค านวณวิธีนี้  ไม่ได้กระจายยอดงานระหว่างท าต้นงวดออกเป็น
ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง และต้นทุนแปรสภาพเหมือนแบบวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก  เพื่อให้ยอด
ต้นทุนวัตถุดิบทางตรงและต้นทุนแปรสภาพ แสดงจ านวนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโดยเฉพาะ  ซึ่งจะ
น าต้นทุนการผลิตของงวดปัจจุบันนี้ไปค านวณหาต้นทุนต่อหน่วยตามขั้นที่  4 ดังแสดงใน
ตารางข้างต้น  

อย่างไรก็ตามก็ยังต้องแสดงยอดต้นทุนรวมของงานระหว่างท าต้นงวดและต้นทุนใน
ระหว่างงวดอยู่ เพื่อหาผลรวมของต้นทุนการผลิตทั้งหมดที่คิดเข้าแผนกผลิตที่ 1 
 ข้อสังเกต  การค านวณต้นทุนต่อหน่วยในขั้นนี้คิดจากยอดต้นทุนที่เกิดขึ้นในงวด
ปัจจุบันเท่านั้น 

 ขัน้ท่ี  5  : สรปุต้นทุนการผลิตของหน่วยท่ีผลิตในรปูของหน่วยผลิตเสรจ็  
การค านวณต้นทุนการผลิตจะต้องน ายอดคงเหลือของงานระหว่างท าต้นงวดมาค านวณ

รวมกับต้นทุนที่เกิดขึ้นในงวดปัจจุบันด้วย  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ต้นทุนหน่วยผลิตเสร็จ โอนออกไปแผนกผลิตที่  2  จ านวน  11,000 หน่วย   
ประกอบด้วย  

 (1)  หน่วยที่มาจากงานระหว่างท าต้นงวด  2,000  หน่วย  ซึ่งมีตน้ทุนดังนี ้
 งานระหว่างท าต้นงวด           22,500 บาท 

 บวก ต้นทุนการผลิตที่ผลิตในงวดนี้จนเสร็จ  

        ต้นทุนแปรสภาพ  (2,000 ×  50%  ×  17.50)        17,500 บาท 

 (2)  หน่วยที่เริ่มเข้าผลิตใหม่และเสรจ็  (9,000  หน่วย × 20.4333)    183,900 บาท 

  ต้นทุนหน่วยผลิตเสร็จและโอนออกทั้งสิ้น (1)  +  (2)        223,900 บาท 
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รายการข้างต้นนี้จะเป็นต้นทุนการผลิตที่โอนเข้าแผนกผลิตที่ 2 ในระหว่างงวด  ส่วน
การค านวณต้นทุนงานระหว่างท าปลายงวดจะคิดจากต้นทุนการผลิตในงวดปัจจุบันเท่านั้น  
เพราะเมื่อพิจารณาตามล าดับการผลิต รายการนี้คืองานที่ยังผลิตไม่เสร็จ ซึ่งควรจะเป็นหน่วย
น าเข้าใหม่ในระหว่างเดือน  การค านวณต้นทุนงานระหว่างท าปลายงวดจึงประกอบด้วย 

 วัตถุดิบทางตรง  A  (3,000 × 100% × 2.9333)     8,800 บาท 

 ต้นทุนแปรสภาพ  (3,000 ×  33.33% ×17.50)   17,500 บาท 

  รวมต้นทุนงานระหว่างท า    26,300 บาท 

 จากรายละเอียดการค านวณต้นทุนการผลิตตามขั้นตอนทั้ง  5  ขั้นจะได้รายงานต้นทุน
การผลิตของแผนกผลิตที่ 2 ตาม ตามวิธีเข้าก่อน - ออกก่อน ดังนี้ 

บริษัท  สยามทอย จ ากัด 

รายงานต้นทุนการผลิตแผนกผลิตท่ี 1  
วิธีเข้ากอ่น - ออกกอ่น 

ส าหรับงวด 1 เดือน ประจ าเดอืนกมุภาพันธ์  25X1 
ปริมาณผลิต (หน่วย) :    

   หน่วยน าเข้ากระบวนการผลิต :    

      งานระหว่างท าต้นงวด    2,000  

      หน่วยเริ่มผลิต  12,000 14,000 

   หน่วยผลิตเสร็จและโอนออก :    

      หน่วยผลิตเสร็จและโอนออก  11,000  

      หน่วยงานระหว่างท าปลายงวด  3,000  

          รวมหน่วยที่ผลิต   14,000 

    

หน่วยเทียบเท่าผลิตเสรจ็ (หน่วย) :  วตัถดิุบ
ทางตรง A 

ต้นทุน 

แปรสภาพ 

  หน่วยผลิตเสร็จและโอนออกไปยังแผนก
ผลิตที่ 2 

 11,000 11,000 

  หัก หน่วยงานระหว่างท าต้นงวด   2,000  2,000 

  หน่วยเริม่ผลิตระหว่างงวด และผลิตเสร็จ   9,000  9,000 

  บวก จ านวนความต้องการผลิตเสร็จของงาน
ระหว่างท าต้นงวด     

 0  1,000 

  บวก หน่วยระหว่างท าปลายงวด   3,000  1,000 

                           รวม  12,000 11,000 
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ต้นทุนการผลิต (บาท) ต้นทุนรวม หน่วย
เทียบเท่า 

ต้นทุนต่อหน่วย 

งานระหว่างท าต้นงวด   22,500   

ต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นในแผนก :    

   วัตถุดิบทางตรง   35,250 12,000  2.9333 

   ต้นทุนแปรสภาพ 192,500 11,000 17.5000 
        รวม 250,250  20.4333 

    

ต้นทุนการผลิตรวม (บาท)    

  ผลิตเสร็จและโอนออกไปยังแผนกผลิตที่ 2       

   จากงานระหว่างท าตน้งวด    

       ต้นทุนการผลิตจากงวดกอ่น    22,500  

       ต้นทุนแปรสภาพ    17,500  

    จากงานเริ่มผลิตระหว่างงวด     40,000 

        ต้นทนุที่ใช้ผลิตเสร็จ (9,000 x 20.4333)   183,900 

                  รวม   223,900 
  งานระหว่างท าปลายงวด    

   วัตถุดิบทางตรง (3,000 x 100% x 2.9333)     8,800   

   ต้นทุนแปรสภาพ (3,000 x 33.33%  x 17.50)   17,500   26,125 

           รวม  250,025* 

  

*ต้นทุนการผลิตรวมของแผนกผลิตที่ 1 250,025 บาท ต่ ากว่าต้นทุนการผลิตรวมแยก
ตามปัจจัยการผลิต 250,250 บาท จ านวน 25 บาท เพราะเกิดจากการปัดเศษทศนิยม ของ
ต้นทุนวัตถุดิบทางตรงต่อหน่วย นั่นเอง 
 ส าหรับการจัดท ารายงานต้นทุนการผลิตของแผนกผลิตที่ 2 ก็จะใช้หลักการเดียวกันกับ
ของแผนกผลิตที่ 1 เพียงแต่พิจารณาต้นทุนการผลิตของหน่วยรับโอนจากแผนกผลิตที่ 1 เข้า
ไปด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าต้นทุนของหน่วยที่รับโอนจากแผนกผลิตที่ 1 ในระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ จะประกอบด้วย ต้นทุนการผลิตซึ่งมีราคาทุน 2 กลุ่ม คือ จากงานระหว่างท าต้นงวด
มูลค่ารวม 40,000  บาท  และต้นทุนของหน่วยที่เริ่มน าเข้าผลิตมูลค่า 183,900  บาท แต่แผนก
ผลิตที่ 2 จะรับต้นทุนการผลิตจากแผนกผลิตที่ 1 ในยอดรวม 223,900 บาท และใช้ต้นทุนการ
ผลิตนี้ ค านวณหาต้นทุนการผลิตต่อหน่วยรับโอนในราคาเดียวโดยจะใช้สูตรต่อไปนี้ 
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 ต้นทุนต่อหน่วยรับโอน =  
ต้นทุนทีร่ับโอนมาในระหว่างงวด
หน่วยเทียบเท่าของหน่วยรับโอน

  

     

    =   223,900 บาท 

        11,000 หน่วย 

    =  20.3545 บาท 

  

 ส่วนต้นทุนการผลิตแยกตามปัจจัยการผลิตแต่ละชนิด จะค านวณโดยใช้สูตรข้างต้น 
เมื่อรวมต้นทุนของหน่วยรับโอนเข้ากับต้นทุนวัตถุดิบทางตรง  B  และต้นทุนแปรสภาพของ
แผนกผลิตที่ 2 ก็จะได้ต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าส าเร็จรูป ดังแสดงรายงานต้นทุนการผลิตของ
แผนกผลิตที่ 2  

บริษัท  สยามทอย จ ากัด 

รายงานต้นทุนการผลิต - แผนกผลิตท่ี 2          
วิธีเข้ากอ่น - ออกกอ่น 

ประจ างวด 1 เดอืน เดือนกุมภาพันธ์  25X1 
ปริมาณผลิต (หน่วย) :    

   หน่วยน าเข้ากระบวนการผลิต :    

      งานระหว่างท าต้นงวด    3,000  

      หน่วยเริ่มผลิต  11,000 14,000 

   หน่วยผลิตเสร็จและโอนออก :    

      หน่วยผลิตเสร็จและโอนออก  10,000  

      หน่วยงานระหว่างท าปลายงวด  4,000  

          รวมหน่วยที่ผลิต   14,000 

    

หน่วยเทียบเท่าผลิตเสรจ็ (หน่วย) :  วตัถดิุบ
ทางตรง A 

ต้นทุน 

แปรสภาพ 

  หน่วยผลิตเสร็จและโอนออกไปเป็นสนิค้า
ส าเร็จรูป 

 10,000 10,000 

  หัก หน่วยงานระหว่างท าต้นงวด   3,000  3,000 

  หน่วยเริม่ผลิตระหว่างงวด และผลิตเสร็จ   7,000  7,000 

  บวก จ านวนความต้องการผลิตเสร็จของงาน
ระหว่างท าต้นงวด     

  1,000  1,000 

  บวก หน่วยระหว่างท าปลายงวด   2,000  2,000 

                           รวม  10,000 10,000 
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ต้นทุนการผลิต (บาท) ต้นทุนรวม หน่วย
เทียบเท่า 

ต้นทุนต่อหน่วย 

ต้นทุนจากงวดกอ่นและรับโอนจากแผนกที ่1    

   งานระหว่างท าตน้งวด 135,000   

   รับโอนจากแผนกผลิตที่ 1 ระหว่างงวด 223,900 11,000* 20.3545 

ต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นในแผนก :    

   วัตถุดิบทางตรง   75,000 10,000   7.5000 

   ต้นทุนแปรสภาพ 330,000 10,000 33.0000 

        รวม 763,900  60.8545 

    

ต้นทุนการผลิตรวม (บาท)    

  ผลิตเสร็จและโอนออกไปเป็นสินคา้ส าเร็จรูป       

   จากงานระหว่างท าตน้งวด    

       ต้นทุนการผลิตจากงวดกอ่น  135,000  

       วัตถุดิบทางตรง      7,500  

       ต้นทุนแปรสภาพ (3,000 x 1/3 x 33.00)  33,000 175,500 
    จากงานเริ่มผลิตระหว่างงวด    

        ต้นทนุที่ใช้ผลิตเสร็จ (7,000 x 60.8575)   426,003 

                  รวม   601,503 
  งานระหว่างท าปลายงวด    

   ต้นทุนรับโอนจากแผนกผลิตที่ 1 (4,000 x 20.3545)   81,418  

   วัตถุดิบทางตรง (4,000 x 50% x 7.50)    15,000   

   ต้นทุนแปรสภาพ (4,000 x 50%  x 33.00)   66,000   162,418 

           รวม  763,921** 

 

*รับโอนมาจากแผนกผลิตที่ 1 จ านวน 10000 หน่วย 

***ต้นทุนการผลิตรวมของแผนกผลิตที่ 2 ที่โอนไปเป็นสินค้าส าเรจ็รูป 763,921 บาท 
สูงกว่า ต้นทุนการผลิตรวมแยกตามปัจจัยการผลิต 763,900 บาท จ านวน 21 บาท เพราะเกดิ
จากการปัดเศษทศนิยม ของตน้ทุนตอ่หน่วยจากการทีไ่ด้รับโอนมา นัน่เอง 
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การจดัท ารายงานต้นทุนการผลิตเม่ือมีหน่วยเพ่ิม 

 กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมบางแห่ง การผลิตปกติอาจมีการเพิ่มวัตถุดิบทางตรง
ใส่ในกระบวนการผลิตบางแผนก ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นมากกว่าจ านวนวัตถุดิบที่ได้ใช้ไปในการผลิต  
โดยการเพิ่มนั้น อาจเกิดจากปฏิกิริยาเคมีหรือชีวภาพที่ท าให้เกิดการขยายตัวของปริมาณงาน 
(ประภาภรณ์ เกียรติกุลวัฒนา, 2558 : 243) เช่น ผลิตในแผนกผลิตที่ 1 จ านวน 10,000 หน่วย 
แต่พอโอนหน่วยผลิตเข้าแผนกผลิตที่ 2 มีการใส่วัตถุดิบตั้งแต่ต้นของแผนกที่ 1 ซึ่งเมื่อส่ง
หน่วยผลิตเสร็จต่อไปให้แผนกถัดไป ก็จะมีแตเ่ฉพาะค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายการผลิต เพื่อผลิต
สินค้าส าเร็จรูปให้เสร็จเรียบร้อยพร้อมขายให้กับลูกค้า โดยไม่ต้องใส่วัตถุดิบอีก  แต่บางแห่งก็
ใส่วัตถุดิบทางตรงในแผนกผลิตอื่นๆ ที่นอกเหนือจากแผนกแรก ดังตัวอย่างของบริษัท  สยาม
ทอย จ ากัด  ที่ได้กล่าวมาแล้ว อย่างไรก็ตามการเติมวัตถุดิบในแผนกหลังๆ นี้อาจจะมีผลต่อ
ปริมาณและต้นทุนการผลิตในแผนก สามารถแบ่งเป็นกรณีได้ดังนี้ (ปรับปรุงจากดวงมณี  
โกมารทัต, 2559 : 339) 

 1. การใส่วัตถุดิบเพิ่มไม่ได้ท าให้เพิ่มปริมาณการผลิต  เช่น ในโรงงานประกอบรถยนต์  
การใส่ชิ้นส่วน  ตัวถัง  ยางรถยนต์  เป็นต้น  ไม่ได้เพิ่มจ านวนรถยนต์ แต่เป็นการเพิ่มต้นทุน
การผลิต  เป็นต้น การค านวณต้นทุนการผลิตในกรณีนี้ จะนับรวมต้นทุนวัตถุดิบทางตรง
ทั้งหมดที่ใส่เข้าไปเป็นต้นทนุการผลิตของแผนก เมื่อหน่วยผลิตเท่าเดิมแต่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น  
จะมีผลท าให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น   
 2. การใส่วัตถุดิบเพิ่มอาจมีผลท าให้เพิม่ปริมาณการผลิต และต้นทุนการผลิตไปพร้อมๆ
กัน  ซึ่งท าให้ต้นทุนต่อหน่วยเปลี่ยนแปลงไป เช่น  การเติมน้ าตาลในน้ าผลไม้ เติมสารเคมี หรือ
ของเหลว  เช่น  น้ า  อาจมีผลท าให้หน่วยผลิตเพิ่มขึ้น น้ าหนักเพิ่มขึ้น บรรจุขวดได้ในปริมาณที่
มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ถ้ากิจการไม่ได้คิดค่าน้ าตามปริมาณที่ใช้ไปอาจจะถือได้ว่าปริมาณ
การผลิตที่เพิ่มขึ้นแต่ต้นทุนการผลิตไม่เพิ่มขึ้น  กรณีเช่นนี้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยในแผนก
ผลิตที่เติมน้ าจะลดลง เนื่องจากต้นทุนการผลิตเพิ่ม แต่ปริมาณการผลิตมากขึ้น ต้นทุนถัวเฉลี่ย
ต่อหน่วยจะยิ่งลดลง  
 ส าหรับการค านวณต้นทุนการผลิตตามกรณีนี้  จะต้องปรับปรุงต้นทุนต่อหน่วยที่รับโอน
มาจากแผนกแรก เพราะปริมาณการผลิตในแผนกผลิตที่  2  หรือแผนกถัดไปจะสูงกว่าใน
แผนกแรกๆ  เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการค านวณต้นทุนการผลิตในกรณีที่มีการเพิ่มปัจจัยการ
ผลิตในแผนกบางแผนกแล้วท าให้ปริมาณการผลิตมีการเปลี่ยนแปลง จะแสดงการค านวณ ดัง
ตัวอย่างที่ 9.2  
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ตวัอย่างท่ี  9.2 

บริษัท น้ าผลไม้แสนอรอ่ย จ ากดั  ผลิตน้ าผลไม้ชนิดหนึ่ง โดยผ่านกระบวนการผลิต
ต่อเนื่อง 2 แผนก  คือ  แผนกผลิตที่  1  และแผนกผลิตที่  2  หน่วยที่ผลิตเสรจ็จากแผนกผลติ
ที่  2  จะบรรจุขวดส่งไปคลังสินค้าเพือ่รอดขายให้กับลูกค้าต่อไป  กิจการใช้วิธีถัวเฉลี่ยถว่ง
น้ าหนกัในการค านวณต้นทุนการผลิต 

 ส าหรับข้อมูลปริมาณการผลิตและต้นทนุการผลิตของแผนกผลิตที่  2 ในเดือนมีนาคม 
25X2  ปรากฏดังนี ้

ปริมาณการผลิต  (กรมั)  

      งานระหว่างท าตน้งวด 5,000 

     (ใส่วัตถุดิบครบ 100% ต้นทุนแปรสภาพ 60%)  

     หน่วยรับโอนจากแผนกที่ 1 40,000 

     หน่วยผลิตเพิม่ขึ้นเนื่องจากเพิ่มวัตถุดิบ 4,000 

     หน่วยผลิตเสร็จโอนออกไปคลังสินค้า 36,000 

     หน่วยผลิตเสร็จคงอยูใ่นแผนก 5,000 

     งานระหว่างท าปลายงวด 8,000 

     (ใส่วัตถุดิบครบ 100% ต้นทุนแปรสภาพ  50%)  

ต้นทุนการผลิต  (บาท)  

  งานระหว่างท าต้นงวด :-  

     หน่วยรับโอน 68,000 

     วัตถุดิบ 20,000 

     ต้นทุนแปรสภาพ 40,000 

  ต้นทุนในระหว่างงวด:-  

     หน่วยรับโอน 520,000 

     วัตถุดิบ 176,000 

     ต้นทุนแปรสภาพ 590,000 

 

 บริษัทได้มีการเติมสารละลายเพิ่มความหวานบางอย่าง(วัตถุดิบ) ในตอนต้น
กระบวนการผลิตในแผนกที่  2 ส่วนต้นทุนแปรสภาพนั้นให้ถือว่าเกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอตลอด
การผลิต 

 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้องการค านวณหาต้นทุนการผลิตของน้ าผลไม้ จึงให้พนักงานบัญชี
จัดท ารายงานต้นทุนการผลิต โดยใช้วิธีการค านวณต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ต้นทุนการผลิต
ที่เกิดขึ้นในแผนกผลิตที่ 2 สามารถแสดงการค านวณ และจัดท ารายงานต้นทุนการผลิต ได้ดังนี้
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การจัดท ารายงานต้นทุนการผลิตจะสรุปขั้นตอนการจัดท าเป็น  5  ขั้น ตามล าดับ ดังนี้ 
 ขัน้ท่ี  1 :  หาปริมาณหน่วยผลิต 

ใช้สมการดังที่ได้กล่าวมาแล้วในตัวอย่างที่ 9.1 โดยเพิ่มรายการหน่วยผลิตเพิ่มขึ้น
เนื่องจากการเพิ่มวัตถุดิบเข้าไปด้วย  และตามตัวอย่างนี้มีหน่วยผลิตเสร็จบางหน่วยที่คงอยู่ใน
แผนกก็ให้ค านวณรวมกับหน่วยผลิตเสร็จโอนออกโดยใช้หลักการเดียวกัน  ดังนั้น สมการที่ได้
จะเป็นดังนี้ 
ปริมาณการผลิต (หน่วย) 
งานระหว่างท าต้นงวด 5,000  หน่วยผลิตเสร็จโอนออก 36,000 
หน่วยรับโอนจากแผนกผลิตที่ 1 40,000 = หน่วยผลิตเสร็จคงอยู่ ใน

แผนก 

5,000 

หน่วยผลิตเพิ่มขึ้น 4,000  งานระหว่างท าปลายงวด 8,000 
          รวม 49,000  รวม 49,000 

 

 ขัน้ท่ี  2 : ค านวณหน่วยเทียบเท่าตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 

โดยค านวณจากหน่วยที่ผลิตเสร็จรวมทั้งหมดซึ่งเท่ากับ  41,000  หน่วย  คิดเทียบปัจจัยการ
ผลิต  100% โดยไม่ต้องแยกเป็นราคาทุนออกเป็น  2 กลุ่ม เหมือนวิธีเข้าก่อน - ออกก่อน 

 ขัน้ท่ี  3 –  ขัน้ท่ี  5 : รวบรวมต้นทุนทั้งที่เป็นของงานระหว่างท าต้นงวด  และต้นทุน
การผลิตที่เกิดขึ้นในงวดปัจจุบัน แล้วค านวณหาต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเทียบเท่าของปัจจัย
การผลิตอื่นๆ 

ผลรวมของต้นทุนการผลิตต่อหน่วย จะน าไปค านวณต้นทุนการผลิตของหน่วยที่ผลิต  
ซึ่งได้แก่ ต้นทุนการผลิตของหน่วยผลิตเสร็จ  โอนออกไปเป็นสินค้าส าเร็จรูป  ต้นทุนหน่วยผลิต
เสร็จคงอยู่ในแผนก  รวมทั้งงานระหว่างท าปลายงวด 

 รายละเอียดของการค านวณขั้นต่างๆ  แสดงในตารางที่  9.5  ในที่นี้แสดงรายงาน
ต้นทุนการผลิตอีกลักษณะหนึ่ง  ซึ่งแตกต่างจากที่เคยกล่าวมาแล้ว  ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็น
แบบฟอร์มของรายงานต้นทุนการผลิตหลายๆ  แบบ 
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บริษัท น้ าผลไม้แสนอรอ่ย จ ากัด   
รายงานต้นทุนการผลิต - แผนกผลิตท่ี  2 

วิธถัีวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนกั 

ส าหรับงวด 1 เดือน ประจ าเดอืนมนีาคม  25X2 
ปริมาณผลิต (หน่วย) :    

   หน่วยน าเข้ากระบวนการผลิต :    

      งานระหว่างท าต้นงวด    2,000  

      หน่วยรับโอนจากแผนกผลิตที่ 1  40,000  

      หน่วยผลิตเพิ่ม  4,000 46,000 

   หน่วยผลิตเสร็จและโอนออก :    

      หน่วยผลิตเสร็จและโอนออก  36,000  

      หน่วยผลิตเสร็จคงอยู่   6,000  

      หน่วยงานระหว่างท าปลายงวด   4,000  

          รวมหน่วยที่ผลิต   46,000 

    

หน่วยเทียบเท่าผลิตเสรจ็ (หน่วย) :  วตัถดิุบ
ทางตรง A 

ต้นทุน 

แปรสภาพ 

   หน่วยผลิตเสร็จและโอนออกไปแผนก   
   ผลิตที่ 2 

 36,000 36,000 

  หน่วยผลิตเสร็จคงอยู่ในแผนก   6,000  6,000 

  หน่วยงานระหว่างท าปลายงวด : 

     วัตถุดิบ 100% (4,000 x 100%)  

     ต้นทุนแปรสภาพ 50% (4,000 x 50%) 

  

 4,000 

 

 

 2,000 

       รวมหน่วยผลิต  46,000 44,000 

    

ต้นทุนการผลิต (บาท) ต้นทุนรวม หน่วย
เทียบเท่า 

ต้นทุนต่อหน่วย 

ต้นทุนการผลิตรับโอนจากแผนกก่อน :    

     งานระหว่างท าต้นงวด  68,000   

     รับโอนจากแผนกผลิตที่ 1  520,000   

 588,000 46,000 12.7826 
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ต้นทุนการผลิต (บาท) ต้นทุนรวม หน่วย
เทียบเท่า 

ต้นทุนต่อหน่วย 

ต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นในแผนก :    

   วัตถุดิบทางตรง    

      งานระหว่างท าต้นงวด   20,000   

      เกิดขั้นในระหว่างงวด 176,000   

 196,000 46,000   4.2609 

   ต้นทุนแปรสภาพ    

      งานระหว่างท าต้นงวด   40,000   

      เกิดขั้นในระหว่างงวด 590,000   

 630,000 44,000 14.3182 

รวม 1,414,000  31.3617 

    

ต้นทุนการผลิตรวม (บาท)    

  ผลิตเสร็จและโอนออกไปเป็นสินคา้ส าเร็จรูป   (36,000 x 31.3617) 1,129,021.20 

  หน่วยผลิตทีอ่ยู่ในแผนก (6,000 x 31.3617)   188,170.20 

  งานระหว่างท าปลายงวด    

   ต้นทุนรับโอน (4,000 x 12.7826 )  51,130.40  

   วัตถุดิบทางตรง (4,000 x 100% x 4.2609)  17,043.60  

   ต้นทุนแปรสภาพ (4,000 x 50% x 14.3182)  28,636.40    96,810.40 

           รวม  1,414,001.80* 

 

*ต้นทุนการผลิตรวม 1,414,001.80 บาท สูงกว่าต้นทุนการผลิตแยกตามปัจจัยการผลิต 
1,414,000 บาท เท่ากับ 1.80 บาท เพราะเกิดจากการปัดเศษต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของ
ปัจจัยการผลิตแต่ละรายการ ทั้งวัตถุดิบทางตรง และต้นทุนแปรสภาพต่อหน่วย  
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 การมีหน่วยผลิตเพิ่มขึ้นในแผนกผลิตที่  2 จะเห็นได้ว่า ต้นทุนรับโอนต่อหน่วยใน
แผนกผลิตที่ 2 จะต่ ากว่าต้นทุนที่ค านวณได้จากแผนผลิตที่  1  เพราะ เมื่อแผนกผลิตที่  1  ส่ง
หน่วยที่ผลิตเสร็จให้แผนกผลิตที่  2  จ านวน  40,000  หน่วย  ต้นทุนต่อหน่วยจะเท่ากับ  13 

บาทต่อหน่วย (ต้นทุนรับโอนรวม 520,000 บาท / 40,000 หน่วย)  ต่อมาแผนกผลิตที่  2  รับ
โอนมาผลิตเพิ่มเติม ซึ่งท าให้ปริมาณผลิตเพิ่มขึ้น 4000 หน่วย  ดังนั้น ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย
จึงลดลงเท่ากับ  12.7826 บาทต่อหน่วย (งานระหว่างท าต้นงวด 68,000 + ต้นทุนรับโอน
520,000  / 46,000 หน่วย) 

ส าหรับการบันทึกบัญชีในการโอนต้นทุนการผลิตจากแผนกผลิตที่ 1 ไปยังแผนกผลิตที ่
2 และ โอนจากแผนกผลิตที่ 2 ไปเป็นสินคา้ส าเร็จรูป จะบันทึกบัญชีไดด้ังนี้ 
 เดบิต งานระหว่างท า – แผนกผลิตที่ 2      520,000 

         เครดิต งานระหว่างท า – แผนกผลิตที่ 1       520,000 

 โอนงานระหว่างท าแผนกผลิตที ่1 ไปยังแผนกผลิตที่ 2  
 

เดบิต สินคา้ส าเร็จรูป      1,129,021.20 

         เครดิต งานระหว่างท า – แผนกผลิตที่ 2   1,129,021.20 

โอนงานระหว่างท าแผนกผลิตที ่2 ไปเป็นสนิคา้ส าเร็จรูป  
 

บทสรปุ 

 การค านวณต้นทุนการผลิตต่อหน่วยและการจัดท ารายงานต้นทุนการผลิตประจ าแผนก 
ในกรณีที่มีงานระหว่างท าต้นงวด และเมื่อมีหน่วยเพิ่มที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ซึ่งการ
ค านวณต้นทุนการผลิตเมื่อมีงานระหว่างท าต้นงวดมีวิธีการค านวณ 2  วิธี ได้แก่ วิธีถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนัก  และวิธีเข้าก่อน - ออกก่อน  แต่ละวิธีจะมีหลักการค านวณที่แตกต่างกัน ส าหรับวิธี
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ต้นทุนจากงานระหว่างท าต้นงวดจะน าไปรวมกับต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้น
ในระหว่างงวด  แล้วจึงน าต้นทุนการผลิตรวมที่ได้ไปหารด้วยหน่วยเทียบเท่าผลิตเสร็จของ
ปัจจัยการผลิตแต่ละประเภท ก็จะได้ต้นทุนการผลิตถัวเฉลี่ยต่อหน่วย ซึ่งจะน าไปคิดต้นทุน
หน่วยผลิตเสร็จและงานระหว่างท าปลายงวดต่อไป 

 ส่วนวิธีเข้าก่อน – ออกก่อน จะมีหลักการที่ว่างานที่มาก่อนจะถูกน าไปผลิตให้เสร็จก่อน 
ดังนั้น กิจการจะต้องแยกส่วนต้นทุนของงานระหว่างท าต้นงวดไว้ต่างหากจากต้นทุนการผลิตที่
เกิดขึ้นในระหว่างงวด  และจะน าต้นทุนในระหว่างงวดซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตในงวดปัจจุบัน
เท่านั้นมาหารด้วยหน่วยเทียบเท่าผลิตเสร็จของปัจจัยการผลิต เพื่อหาต้นทุนการผลิตต่อหน่วย  
ในกรณีที่ต้องการค านวณต้นทุนการผลิตของหน่วยผลิตเสร็จก็ต้องคิดจากส่วนที่มาจากงาน
ระหว่างท าต้นงวดก่อน แล้วจึงค านวณต้นทุนการผลิตจากส่วนที่ได้จากการผลิตในงวดปัจจุบัน 
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ซึ่งล าดับของสิ่งที่น าเข้าผลิตมีความส าคญัต่อการค านวณต้นทุนการผลิต งานระหว่างท าต้นงวด
มาก่อน ต้องน ามาผลิตก่อน และต้นทุนที่เกิดขึ้นก็จะเป็นของต้นทุนงานระหว่างท า แล้วค่อย
ตามด้วยหน่วยน าเข้าในงวดปัจจุบันเรียงตามล าดับ 

 ส าหรับกรณีที่มีหน่วยผลิตเพิ่มเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต  การจัดท ารายงานต้นทุน
การผลิต ยังคงใช้หลักการเดิม แต่ได้จัดให้มีการพิจารณาหน่วยผลิตที่เพิ่มขึ้น รวมเข้าไปในการ
ค านวณหาหน่วยเทียบเท่าผลิตเสร็จด้วย  และค านวณต้นทุนการผลิตตามวิธีการที่เหมาะสม ไม่
ว่ากิจการจะคิดต้นทุนแบบถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก หรือวิธีเข้าก่อน - ออกก่อน กรณีที่มีหน่วยเพิ่ม
จะมีผลท าให้จ านวนหน่วยสูงขึ้นแต่ท าให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ดังนั้น กิจการต้องมีการ
พิจารณาเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต ว่ามีผลท าให้ต้นทุนการผลิตมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร ผู้บริหารจะได้น าข้อมูลต้นทุนการผลิตเหล่านี้ ไปใช้ในการตัดสินใจต่อไป 
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แบบฝึกหดัท้ายบท 

ข้อ 1. บริษัท ศรีฟ้า จ ากัด เป็นบริษัทที่มีลักษณะการผลิตเป็นแบบกระบวนการ และใช้ระบบการคิด
ต้นทุนสินค้าแบบปกติ โดยบริษัทได้แบ่งแผนกผลิตออกเป็น 2 แผนก ได้แก่ แผนกที่ 1 และแผนกที ่2 
ในระหว่างเดือนพฤษภาคม มีข้อมูลหน่วยผลิต และต้นทุนการผลิต ดังน้ี  

 แผนกผลิต 1 แผนกผลิต 2 

หน่วยผลิต (หน่วย) :   

   หน่วยของระหว่างท าตน้งวด   

      แผนกที่ 1 (DM 100% DL และ OH 

40%) 

 4,000  

      แผนกที่ 2 (DM 100% DL และ OH 

20%) 

 6,000 

  เริ่มน าเข้าสูก่ระบวนการผลิต 40,000 ............. 
  โอนไปแผนก 2 35,000  

  หน่วยผลิตเพิม่    5,000 

  โอนไปสนิค้าส าเร็จรูป  44,000 
  หน่วยของงานระหว่างท าปลายงวด   

    แผนกที ่1 (DM 100% DL และ OH 60%) .............  

    แผนกที่ 2 (DM 100% DL และ OH 30%)  ............. 
ต้นทุนการผลิต (บาท) :   

   ต้นทุนการผลิตงานระหว่างท าตน้งวด:   

   ต้นทุนรับโอน 0 40,000 
   วัตถุดิบทางตรง 14,000 12000 
   ค่าแรงงานทางตรง  6,560 10,280 

   ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร 11,000  4,600 

ต้นทุนการผลิตท่ีเกิดขึน้ระหว่างงวด 
(บาท) : 

  

   วัตถุดิบทางตรง 140,000 80,000 
   ค่าแรงงานทางตรง  50,000 70,000 

   ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร  90,000 40,000 
 

ให้ท า รายงานต้นทุนการผลิต ส าหรับแผนก 1 และ 2 เดือนพฤษภาคม 2560 โดยใช้วิธีถัว
เฉลี่ย (Weighted Average Costing) 
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ข้อ 2. บริษัท รักชาติ  จ ากัด  มีแผนกผลิต  2 แผนก  คือ  แผนก A  และแผนก  B ซึ่งบริษัทมี
การใช้ระบบต้นทุนกระบวนการในการค านวณต้นทุนการผลิต  กระบวนการผลิตของกิจการจะ
เติมวัตถุดิบ X  ในตอนต้นของแผนก A  และเติมวัตถุดิบ  Y  ทั้งหมดเมื่อผลิตไปได้  50%  ของ
กระบวนการผลิตในแผนก  B  ส าหรับข้อมูลปริมาณการผลิตและต้นทุนการผลิตในเดือน
มกราคมและกุมภาพันธ์ ประจ าปี 25X1  มีดังนี้ 
ข้อมูลเดือนมกราคม 25X1 

                 แผนก A    แผนก B 

     ปริมาณการผลิต (หน่วย) 
หน่วยน าเข้า/รับโอน          25,000  หน่วย      ?  หน่วย 

หน่วยผลิตเสร็จและโอนออกจากแผนก        22,500 หน่วย  20,000  หน่วย 

งานระหว่างท าปลายงวด (ต้นทุนแปรสภาพ 50%) 2,500 หน่วย   

 งานระหว่างท าปลายงวด (ต้นทุนแปรสภาพ 40%)     2,000 หน่วย 

    ต้นทุนการผลิต (บาท) 
 วัตถุดิบทางตรง         12,500  20,000 
 ต้นทุนแปรสภาพ       28,500  31,200  
  รวม        41,000  51,200 
ข้อมูลเดือนกมุภาพนัธ ์

      แผนก  A  แผนก  B 

    ปริมาณการผลิต (หน่วย) 
งานระหว่างท าต้นงวด             ?     หน่วย    ? หน่วย 

หน่วยน าเข้า/รับโอน       20,000 หน่วย    ? หน่วย 

หน่วยผลิตเสร็จและโอนออก      19,000 หน่วย 18,000 หน่วย 

หน่วยผลิตเสร็จคงอยู่ในแผนก          500 หน่วย    - หน่วย 

งานระหว่างท าปลายงวด (แปรสภาพ 80%)         ?     หน่วย  2,500 หน่วย 

    ต้นทุนการผลิต  (บาท) 
 วัตถุดิบทางตรง        13,020  24,600 
 ต้นทุนแปรสภาพ       31,890  40,000 
  รวม        44,910  64,600 
 

ให้ท า 1. จัดท ารายงานต้นทุนการผลิตทั้ง  2  แผนกในแต่ละเดือน  (วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก) 
 2. บันทึกรายการข้างต้นในสมุดรายวันทั่วไป 
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ข้อ 3. ผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งของบริษัท ธนา จ ากัด ต้องผ่านกระบวนการผลิต  2  แผนก คือ 
แผนกเครื่องจักร และแผนกประกอบ วัตถุดิบที่ใส่ในกระบวนการผลิตมี  2  ชนิด  คือ  วัตถุดิบ  
X  ใส่ในตอนต้นของแผนกเครื่องจักร  และวัตถุดิบ  Y  ใส่ในตอนท้ายของแผนกประกอบ  
ข้อมูลการผลิตส าหรับ  2 เดือนแรกของปี  25X2  มีดังนี้ 

ประจ าเดือนมกราคม  25X2 

ปริมาณหน่วยผลิต  (หน่วย) แผนกเครื่องจักร แผนกประกอบ 

หน่วยน าเข้า 800  หน่วย - 

หน่วยรับโอนจากแผนกเครื่องจักร - ?   หน่วย 

หน่วยผลิตเสร็จและโอนออก 600  หน่วย 400  หน่วย 

งานระหว่างท าปลายงวด  (ท าเสร็จ  ) ?  หน่วย  

งานระหว่างท าปลายงวด  (ท าเสร็จ  )   200  หน่วย 

ต้นทุนการผลิต  (บาท)       

 วัตถุดิบ       8,000      4,000 
 ค่าแรง       5,360      3,600 
 ค่าใช้จ่ายการผลิต     8,040      1,800 
 รวม      21,400      9,400 

ประจ าเดือนกมุภาพนัธ ์ 25X3 

ปริมาณหน่วยผลิต  (หน่วย) แผนกเครื่องจกัร แผนกประกอบ 

หน่วยน าเข้า       860  หน่วย     - 
หน่วยรับโอนจากแผนกเครื่องจักร        -    ? หน่วย 

หน่วยผลิตเสร็จและโอนออก       ?  หน่วย  500  หน่วย 

งานระหว่างท าปลายงวด  (ท าเสร็จ  )      300  หน่วย  

งานระหว่างท าปลายงวด  (ท าเสร็จ  )   350  หน่วย 

ต้นทุนการผลิต  (บาท) 
 วัตถุดิบ       8,600       5,000 
 ค่าแรง       7,020       5,130 
 ค่าใช้จ่ายการผลิต     8,580       2,850 
  รวม    24,200     12,980 
 

ให้ท า 1.  รายงานต้นทุนการผลิตทั้ง  2  แผนกในแต่ละเดือน  (ใช้วิธีเข้าก่อน - ออกก่อน) 
 2.  บันทึกบัญชีงานระหว่างท าในแต่ละแผนก และเปิดเป็นบัญชีแยกประเภททั่วไป 
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ข้อ 4. บริษัทมิตรพล  จ ากัด  ผลิตและจ าหน่ายสินค้าโดยใช้ระบบบัญชีต้นทุนกระบวนการ  
แผนกผลิตของบริษัทแบ่งเป็น  2  แผนกคือ  แผนกผลิตที่ 1 และแผนกผลิตที่ 2  ข้อมูลต่อไปนี้
ได้มาจากแผนกผลิตที่ 2ในเดือนธันวาคม  25X2 

ปริมาณการผลิต (หน่วย) 
 งานระหว่างท า 1  ธ.ค.  25X2 (  )      200 หน่วย  

 หน่วยรับโอนจากแผนกผลิตที่ 1    1,800   หน่วย 

 หน่วยโอนไปสินค้าส าเร็จรูป    1,400 หน่วย 

 งานระหว่างท า  31  ธ.ค. 25X2 (  )      300 หน่วย    
ต้นทุนการผลิต ประกอบด้วย 

 งานระหว่างท า  1  ธ.ค.  25X2 

  ต้นทุนรับโอนจากแผนกผลิตที่ 1   31,600 บาท 

  วัตถุดิบทางตรง        5,700 บาท 

  ต้นทุนแปรสภาพ    11,800 บาท 

 ต้นทุนที่เกิดขึ้นระหว่างเดือน 

  ต้นทุนรับโอนจากแผนกผลิตที่ 1   28,840 บาท 

  วัตถุดิบทางตรง     23,230 บาท 

  ต้นทุนแปรสภาพ    17,320 บาท 

 

 กิจการใส่วัตถุดิบทางตรงอย่างสม่ าเสมอเมื่อท างานไปได้  50%  จนกระทั่งเสร็จเป็น
สินค้าส าเร็จรูป  กิจการท าการตรวจสอบคุณภาพของงานเมื่อท าไปแล้ว  70%   

 

ให้ท า จัดท ารายงานต้นทุนการผลิตของแผนกผลิตที่ 2 ในเดือนธันวาคม  25X2 
 

ข้อ 5. บริษัท รุ่งเรือง จ ากัด  ผลิตสินค้าชนิดหนึ่ง มีแผนกผลิตของบริษัทมี  2  แผนกคือ  
แผนกผลิตที่ 1และแผนกผลิตที่ 2 
 ข้อมูลต่อไปนี้ได้มาจากแผนกประกอบในเดือนมิถุนายน  25X3 
 ปริมาณผลิต (หน่วย) 
  งานระหว่างท าต้นงวด  (แปรสภาพ  40%)  800 

  หน่วยรับโอนจากแผนกผลิตที่ 1          2,900 
  หน่วยผลิตเสร็จโอนไปคลังสินค้า          2,500 
  หน่วยผลิตเสร็จคงอยู่ในแผนก            500 
  งานระหว่างท าปลายงวด  (แปรสภาพ  80%)           ? 
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 ต้นทุนการผลิต (บาท) 
  ต้นทุนโอนจากแผนกผลิตที่ 1      

  ในงานระหว่างท าต้นงวด               9,200 
   รับโอนมาในระหว่างงวด     31,200 
  ต้นทุนการผลิตในแผนก      

   ในงานระหว่างท าต้นงวด 

    ต้นทุนแปรสภาพ     3,200 
   ต้นทุนการผลิตในระหว่างงวด 

    วัตถุดิบ  A    17,000 
    วัตถุดิบ B      7,500 
    ต้นทุนแปรสภาพ   30,000 
  

กรรมวิธีการผลิตในแผนกผลิตที่ 2  เมื่อแปรสภาพงานที่ได้รับโอนมาจากแผนกผลิตที่ 
1ไปได้  50%  จึงใส่วัตถุดิบ A ส่วนวัตถุดิบ  B  จะใส่ต่อเมื่อผลิตสินค้านั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
หน่วยที่ใส่วัตถุดิบแล้วจะถูกส่งไปยังคลังสินค้า  ส าหรับการเกิดหน่วยสูญในระหว่างงวดถือเป็น
เหตุการณ์ปกติของการผลิต  ซึ่งกิจการไม่ได้ค านวณต้นทุนของหน่วยสูญแต่ประการใด 

 ส าหรับสินค้า  500  หน่วยที่ผลิตเสร็จคงอยู่ในแผนกในเดือนนี้  เป็นหน่วยที่เพิ่งรับโอน
มาจากแผนกผลิตที่ 1และมาท าการแปรสภาพงานจนเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่  30  มิถุนายน  
25X3 แต่ยังไม่ได้ใส่วัตถุดิบ  B  เลยทั้งจ านวน 

 บริษัทใช้วิธีการค านวณต้นทุนสินค้าส าเร็จรูปแบบถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 

 

ให้ท า 1. รายงานต้นทุนการผลิตของแผนกผลติที่ 2 ประจ าเดือนมิถุนายน  25X3 

 2.  แสดงการลงรายการในสมุดรายวันทั่วไป 
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ข้อ 6. บริษัท อุดรอุตสาหกรรม  จ ากัด ผลิตสินค้าชนิดหนึ่งโดยผ่านการผลิต  2  แผนก คือ  
แผนกเตรียม และแผนกผสมแป้ง  บริษัทใช้ระบบต้นทุนกระบวนการในการลงบัญชี  กรรมวิธี
การผลิตของกิจการมีดังนี้คือ  วัตถุดิบ  A  จะถูกใส่ตอนต้นของแผนกเตรียมซึ่งจะมีผลท าให้
หน่วยผลิตเพิ่มขึ้นในระหว่างงวด  ส่วนในแผนกผสมแป้งนั้นจะใส่วัตถุดิบ  B  เมื่อแปรสภาพ
งานไปแล้ว  100%  เนื่องจากกรรมวิธีการผลิตในแผนกผสมจะต้องผ่านความร้อนในอัตราสูง  
จึงท าให้หน่วยของสินค้าสูญเสียไปในระหว่างการผลิตของแผนกนี้ 
 ข้อมูลการผลิตในเดือนมกราคม  25X2  มีดังนี้ 
 แผนกเตรียม แผนกผสม 

ปริมาณการผลิต (หน่วย)   

    งานระหว่างท าต้นงวด  (แปรสภาพ 60%)   700 - 

   งานระหว่างท าต้นงวด  (แปรสภาพ 50%) -   600 
   หน่วยเริ่มผลิต 1,800 - 

   หน่วยเพิ่มขึ้นเนื่องจากใส่วัตถุดิบ   500 - 

   หน่วยผลิตเสร็จและโอนออก ? 2,000 

   งานระหว่างท าปลายงวด  (แปรสภาพ 80%)    500 - 

   งานระหว่างท าปลายงวด  (แปรสภาพ 75%) -     800 
    หน่วยเสีย - ? 

ต้นทุนการผลิตในแต่ละแผนก (บาท)   

   งานระหว่างท าต้นงวด   

       หน่วยรับโอน -  6,500 

       วัตถุดิบทางตรง  4,800 - 

       ต้นทุนแปรสภาพ  1,600  1,500 

   ต้นทุนการผลิตในระหว่างเดือน   

      วัตถุดิบทางตรง 16,200  6,000 

       ต้นทุนแปรสภาพ 10,000 13,800 

 

 กิจการค านวณต้นทุนกระบวนการ โดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก   
 

ให้ท า 1.  จัดท ารายงานต้นทุนการผลิตในแต่ละแผนก ประจ าเดือนมกราคม  25X2 
 2.  บัญชีงานระหว่างท าในแผนกผลิตทั้ง  2  แผนก 
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การบญัชีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ร่วมและผลิตภณัฑ์พลอยได้  
  

หวัข้อเน้ือหาประจ าบท  

1. ความหมายของผลิตภัณฑ์ร่วม 

2. ลักษณะทั่วไปของผลิตภัณฑ์ร่วม 

3. การจัดสรรต้นทุนใหก้ับผลิตภัณฑ์ร่วม 

4. หลักเกณฑ์ในการจัดสรรต้นทุนให้กับผลิตภัณฑ์ร่วม 

5. การตีราคาสินค้าคงเหลือของผลิตภัณฑ์ร่วม 

6. การบันทึกบัญชีเกีย่วกับผลิตภัณฑ์ร่วม 

7. ความหมายของผลิตภัณฑ์พลอยได้ 
8. ลักษณะของผลิตภัณฑ์พลอยได ้

9. การบันทึกบัญชีเกีย่วกับผลิตภัณฑ์พลอยได ้

10. บทสรุป 

11. แบบฝึกหัดท้ายบท 

12. เอกสารอ้างอิง 
  

วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

1. สามารถอธบิายความหมายและลกัษณะของผลติภณัฑร์่วมและผลติภณัฑ์
พลอยไดไ้ด ้

2. สามารถอธบิายหลกัเกณฑก์ารจดัสรรตน้ทุนและสามารถจดัสรรตน้ทุนใหก้บั
ผลติภณัฑร์่วมไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

3. สามารถค านวณการตรีาคาสนิคา้คงเหลอืของผลติภณัฑร์่วมไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

4. สามารถอธบิายขัน้ตอนการลงบนัทกึบญัชเีกีย่วกบัผลติภณัฑร์่วมและ
ผลติภณัฑพ์ลอยไดไ้ด ้

5. สามารถจดัท ารายการในงบก าไรขาดทุนเกี่ยวกบัผลิตภัณฑ์พลอยได้ได ้
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วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท  

1. การบรรยายเนื้อหา 

2. ถามตอบในชัน้เรยีน 

3. ท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 

 

ส่ือการเรียนการสอน  

1. เอกสารประกอบการสอน เรือ่ง การบัญชีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์
พลอยได ้

2. PowerPoint  

3. แหล่งเว็บไซด์ที่เกี่ยวขอ้งกับผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้จาก
อินเทอร์เน็ต 

 

การวดัผลและการประเมินผล  

1. สงัเกตความสนใจขณะฟงับรรยายและการตอบค าถาม 

2. สงัเกตจากการท าแบบฝึกหดัในชัน้เรยีน  
3. สงัเกตจากพฤตกิรรมความสนใจ และการร่วมกจิกรรมในชัน้เรยีน 

4. ประเมนิผลจากการท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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บทท่ี  10  
การบญัชีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ร่วมและผลิตภณัฑ์พลอยได้ 

 

ธุรกิจที่ท าการผลิตสินค้าจะมีปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงาน
ทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิตเพื่อน ามาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า ส าหรับบางอุตสาหกรรม
อาจมีการผลิตสินค้าหลักเพียงแค่ชนิดเดียว แต่บางอุตสาหกรรมมีการผลิตสินค้าได้หลากหลาย
ชนิด หรือในกระบวนการผลิตสินค้านั้น อาจมาจากปัจจัยการผลิตร่วมกัน เช่น ใช้วัตถุดิบ 
แรงงาน และเครื่องจักรร่วมกัน เพียงแต่มีส่วนประกอบที่เพิ่มเติมเข้าไปในกระบวนการผลิตที่
แตกต่างกันเล็กน้อย  แล้วสามารถผลิตสินค้าได้หลายชนิด พร้อมๆ กัน ดังนั้นส าหรับ
อุตสาหกรรมที่มีการใช้ปัจจัยการผลิตร่วมกันอาจมีสินค้าที่กิจการสามารถผลิตได้มากกว่าหนึ่ง
ชนิดในกระบวนการผลิตหนึ่งๆ และสามารถน าเอาสินค้าเหล่านี้ไปขายได้ เป็นสินค้าที่ขายปกติ
ในท้องตลาด   

ตัวอย่างธุรกิจที่สามารถผลิตสินค้าได้มากกว่าหนึ่งชนิดในการผลิตครั้งเดียว เช่น 
อุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์มีไม้เป็นวัตถุดิบหลักที่น ามาใช้ในการผลิต ซึ่งไม้สามารถน ามา
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ได้หลายลักษณะ เป็นโต๊ะ เก้าอี้ หรือเฟอร์นิเจอร์แบบอื่นๆ หรืออุตสาหกรรม
ผลิตน้ ามัน ซึ่งมีน้ ามันดิบเป็นวัตถุดิบหลัก น้ ามันดิบสามารถผลิตเป็นน้ ามันเบนซินและน้ ามัน
ดีเซล และน้ ามันอื่นๆ ได้ ขึ้นอยู่กับสารเคมีที่เป็นส่วนประกอบที่อยู่ในน้ ามันแต่ละประเภท เป็น
ต้น ดังนั้นในกระบวนการผลิตสินค้าเหล่านี้ จะมีกระบวนการช่วงแรกของการผลิตมีขั้นตอนการ
ผลิตร่วมกัน ท าให้มีต้นทุนการผลิตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนวัตถุดิบหลัก ค่าแรงงานทางตรง 
และค่าใช้จ่ายการผลิต ต้นทุนที่เกิดขึ้นร่วมกันนี้ ถูกเรียกว่า ต้นทุนร่วม (Joint Costs หรือ 

Common Costs)  

การผลิตสินค้าที่มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะให้ได้ผลผลิตมากกว่าหนึ่งชนิดและมีมูลค่า
ใกล้เคียงกันหรือแตกต่างกัน ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกระบวนการผลิตร่วมกัน ถูกเรียกว่า 
ผลิตภัณฑ์ร่วม (Joint Products) ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถือเป็นผลิตภัณฑ์หลัก (Main Products) 

ของแต่ละธุรกิจ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อน าไปขายเป็นรายได้หลักของกิจการ แต่ในบาง
กระบวนการผลิตกิจการอาจมีเป้าหมายหลัก คือ ผลิตผลิตภัณฑ์หลักเพียงแค่ชนิดเดียว แต่ใน
กระบวนการผลิตเดียวกันได้มีผลิตภัณฑ์อีกสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นควบคู่กันโดยไม่ได้ตั้งใจ แต่สามารถ
น าไปขายได้ แต่อาจจะมีมูลค่าน้อย ไม่เท่ากับผลิตภัณฑ์หลัก เราเรียกผลิตภัณฑ์นี้ว่า 
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ (By – products) ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้สามารถน าไปจ าหน่ายให้กับลูกค้า หรือ
อาจน าไปแปรสภาพ หรือน าไปผลิตต่อ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ก่อนที่จะจ าหน่ายให้กับ
ลูกค้าต่อไป  
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ดังนั้น ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ร่วม หรือรวมไปถึงผลิตภัณฑ์พลอยได้ จึงมี
ประเด็นของต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นร่วมกัน เพื่อให้สะดวกต่อการค านวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์ 
รวมไปถึงขั้นตอนของการบันทึกบัญชีของผลิตภัณฑ์ทั้งสองประเภท ให้มีความถูกต้องและ
เหมาะสมที่สุด การจัดสรรหรือการปันส่วนต้นทุนการผลิตร่วมให้กับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดจึงเป็น
เรื่องที่มีความส าคัญ เพื่อให้มีความยุติธรรมมากที่สุดในการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์แต่ละ
ประเภท รวมถึงการน าข้อมูลต้นทุนดังกล่าวไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น 
เนื้อหาในบทนี้จะอธิบายถึงการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ การจัดสรรต้นทุนการผลิตร่วม และ
วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ ในแต่ละหัวข้อตามล าดับ 

 

ความหมายของผลิตภณัฑร่์วม 

ผลิตภัณฑ์ร่วม (Joint Products) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปซึ่งผลิตได้
จากวัตถุดิบในกระบวนการผลิตอันเดียวกัน (ดวงมณี โกมารทัต, 2559 : 357) และเป็นผลผลิต
ที่ได้จากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์โดยใช้ปัจจัยการผลิตร่วมกัน ได้แก่ วัตถุดิบ แรงงาน และ
ค่าใช้จ่ายการผลิตต่างๆ ที่ใช้ร่วมกัน ธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ์ร่วมเกิดขึ้น เช่น โรงเลื่อยไม้ โรงกลั่น
น้ ามัน โรงสีข้าว ฟาร์มโคนม โรงงานช าแหละเนื้อสัตว์ โรงงานผลิตสารเคมี เป็นต้น (สมนึก เอื้อ
จิระพงษ์พันธ์, 2557 : 472)  

จากความหมายของผลิตภัณฑ์ร่วมข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ผลิตภัณฑ์ร่วม เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกระบวนการผลิตเดียวกัน มีการใช้ปัจจัยการผลิตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น
วัตถุดิบ แรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิตอื่นๆ ที่อยู่ในกระบวนการผลิตร่วมกัน แล้วผลิตได้เป็น
ผลิตภัณฑ์หลักของกิจการได้มากกว่าหนึ่งชนิดขึ้นไป 

 

ลกัษณะทัว่ไปของผลิตภณัฑร่์วม 

ลักษณะทั่วไปของผลิตภัณฑ์ร่วม มีลักษณะดังนี้ (ปรับปรุงจากสมนึก เอื้อจิระพงษ์พนัธ์, 
2557 : 472) 

1. ผลิตภัณฑ์ร่วมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกผลิตขึ้นมาจากวัตถุประสงค์หลักของธุรกิจนั้นเพื่อ
ก่อให้เกิดรายได้หลักของกิจการ 

2. ผลิตภัณฑ์ร่วมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผลิตร่วมกันมีการใช้ปัจจัยการ
ผลิตร่วมกัน เช่น วัตถุดิบ แรงงาน และเครื่องจักร ร่วมกัน ท าให้ต้นทุนการผลิตเป็นต้นทุนร่วม
ที่เกิดจากกระบวนการผลิตร่วมกัน  

3. ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการผลิตร่วมกัน ซึ่งเกิดจากวัตถุประสงค์หลักของการผลิต
สินค้า มีมูลค่าที่ค่อนข้างสูง เช่น กระบวนการผลิตของโรงกลั่นน้ ามัน ที่ให้ผลิตภัณฑ์หลักถึง 2 
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ชนิด ได้แก่ น้ ามันเบนซิน และน้ ามันดีเซล เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิดมีมูลค่าที่ใกล้เคียง
กันหรือมีมูลค่าแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้าแต่ละชนิด 

4. ผลิตภัณฑ์ร่วมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ ส่วนใหญ่มีอัตราส่วนของการผลิตที่คงที่ เช่น 

น้ ามันดิบ 10 ลิตร เมื่อผ่านกระบวนการผลิตของโรงกลั่นน้ ามันแล้ว จะท าให้ได้น้ ามันเบนซิน 4 
ลิตร และน้ ามันดีเซล 6 ลิตร เป็นต้น 

 

การจดัสรรต้นทุนให้กบัผลิตภณัฑร่์วม 

กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์หลักร่วมกัน ท าให้เกิดต้นทุนการผลิตร่วม ซึ่งประกอบด้วย
ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิตต่างๆ เนื่องจากธุรกิจมีการใช้
อุปกรณ์ต่างๆ เครื่องจักร รวมไปถึงแรงงานที่ผลิตสินค้าร่วมกัน ต้นทุนการผลิตที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตร่วมกันและให้ผลิตภัณฑ์ออกมาหลายชนิด ซึ่งเรียกว่า ผลิตภัณฑ์ร่วม (Joint 

Products) และต้นทุนที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตร่วมกัน ถูกเรียกว่า ต้นทุนร่วม (Joint Costs) 

ซึ่งต้นทุนร่วมดังกล่าว ต้องมีการจัดสรรให้กับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ที่ยุติธรรมหรือ
เหมาะสมที่สุด เพื่อให้การค านวณต้นทุนสินค้าใกล้เคียงกับความเป็นจริงและสามารถน าเอา
ข้อมูลไปใช้ในการตั้งราคาสินค้าได้อย่างเหมาะสม 

โดยทั่วไป จุดที่แยกผลผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ ได้หลายหลายชนิด 
เรียกว่า จุดแยกตัว (Split – off Point) ซึ่งการผลิตสินค้า ณ จุดนี้ อาจน าไปจ าหน่ายใหก้ับลูกคา้
ทันที หรือ ไปเพิ่มมูลค่าโดยการแปรรูปสินค้าโดยท าการผลิตสินค้านั้นต่อ แล้วจึงค่อยจ าหน่าย
ให้กับลูกค้า ต้นทุนที่เกิดขึ้นในกระบวนการของการผลิตต่อ หรือเป็นต้นทุนหลังการผลิต ณ จุด
แยกตัว จะถูกเรียกว่า ต้นทุนแยก (Separable Costs) ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดดงัในภาพที่ 
10.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10.1 แสดงลักษณะของกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ร่วม ต้นทุนร่วม และต้นทุนแยก 

 

ปัจจัยการผลิตร่วม : 

1) วัตถุดิบทางตรง  
2) ค่าแรงงานทางตรง 
3) ค่าใช้จ่ายการผลิต 

ผลิตภัณฑ์ร่วมชนิดที่  1 

ผลิตภัณฑ์ร่วมชนิดที่ 2 

จุดแยกตัว 
(Split – off Point) 

 

ผลิตภัณฑ์ชนิดที่ 3 

ขาย 

ผลิตต่อ 

(ต้นทุนแยก) 

ขาย 
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เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุดิบร่วม ผลิตภัณฑ์ร่วม ต้นทุนร่วมและต้นทุนแยก จะขอ
ยกตัวอย่างน้ ามันดิบซึ่งเป็นวัตถุดิบร่วม น าเข้าสู่กระบวนการผลิตร่วมกัน แล้วท าให้ได้น้ ามัน 
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ร่วม ประกอบด้วย น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด ซึ่งขายได้ทันที ณ จุดแยกตัว และ
น้ ามันเบนซิน โดยสามารถน าไปผลิตต่อเป็นน้ ามันเบนซินสูตร 91 และน้ ามันเบนซินสูตร 95 

ขึ้นอยู่กับสารเคมีหรือส่วนประกอบที่ใส่เพิ่มเติมลงไป เมื่อได้น้ ามันเบนซินแต่ละสูตรแล้วค่อย
ขาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10.2 ตัวอย่างแสดงกระบวนการผลิตน้ ามันดิบเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมมากกว่าหนึ่งชนิด 

 

หลกัเกณฑใ์นการจดัสรรต้นทุนให้กบัผลิตภณัฑร่์วม 

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจดัสรรต้นทุนผลิตภัณฑ์ให้กับผลิตภัณฑ์ร่วม สามารถแบ่งได้เป็น 
2 หลักเกณฑ์ ดังนี้ (ปรับปรุงจาก Horngren, Datar and Rajan, 2015 : 657) 

 

1. การจดัสรรต้นทุนให้กบัผลิตภณัฑร์่วมโดยใช้ข้อมูลด้านการตลาด  
    การจัดสรรต้นทุนร่วมให้กับผลิตภัณฑ์ร่วมโดยใช้ข้อมูลด้านการตลาด (Market – 

Based data) เป็นเกณฑ์ สามารถแบ่งได้เป็น 3 วิธี ได้แก่ 1) การจัดสรรต้นทุนร่วมตามมูลค่า
ขายหรือราคาตลาดของผลิตภัณฑ์ร่วม (Sales Value at Split off Method) 2) การจัดสรร
ต้นทุนร่วมตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (Net Realizable Value Method : NRV Method) และ3) 

การจัดสรรต้นทุนร่วมตามเปอร์เซ็นต์ก าไรขั้นต้นคงที่มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (Constant Gross – 
Margin Percentage NRV Method) 

น้ ามันดิบ 

น้ ามันดีเซล 

น้ ามันเบนซิน 

น้ ามันก๊าด 

น้ ามันเบนซิน 91 

น้ ามันเบนซิน 95 
จุดแยกตัว 

ต้นทุนร่วม 

ต้นทุนแยก 

ขาย 

ขาย 

ผลิตต่อ 
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2. การจดัสรรต้นทุนร่วมให้กบัผลิตภณัฑร์่วมโดยใช้ตวัวดัทางกายภาพ  
    การจัดสรรต้นทุนร่วมให้กับผลิตภัณฑ์ร่วมโดยใช้ตัววัดทางกายภาพ (Physical 

Measures) ลักษณะทางกายภาพในที่นี้ หมายถึงสิ่งที่มองเห็น จับต้องได้ วัดปริมาณได้อย่าง
ชัดเจน เช่น น้ าหนัก และปริมาณของผลิตภัณฑ์ร่วมเป็นเกณฑ์ ซึ่งวิธีการจัดสรรต้นทุนร่วมตาม
เกณฑ์นี้ ได้แก่ 1) การจัดสรรต้นทุนร่วมตามปริมาณสินค้าที่ผลิต (Physical Unit Method) และ 
2) การจัดสรรต้นทุนร่วมตามน้ าหนักของสินค้าที่ผลิตได้ เป็นต้น  

    จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ท าให้มีวิธีการจัดสรรต้นทุนร่วมให้กับผลิตภัณฑ์ร่วม
แต่ละประเภทได้หลายวิธี ซึ่งกิจการจะใช้วิธีใดนั้น ขึ้นอยู่กับว่าลักษณะของผลิตภัณฑ์ร่วม หรือ
ข้อมูลที่กิจการมีอยู่เป็นข้อมูลลักษณะใด มีเพียงพอหรือไม่ ซึ่งแต่ละวิธีสามารถอธิบาย
รายละเอียดการค านวณวิธีการจัดสรรหรือการปันส่วนต้นทุนร่วมให้กับผลิตภัณฑ์ร่วมแต่ละ
หลักเกณฑ์ ได้ดังนี้ 
 

1. การจดัสรรต้นทุนร่วมให้กบัผลิตภณัฑร์่วมโดยใช้ข้อมูลด้านการตลาด 
(Market – Based data) เป็นเกณฑ ์ 

   การจัดสรรต้นทนุร่วมใหก้ับผลิตภัณฑ์ร่วมโดยใช้เกณฑ์นี้ สามารถแบ่งได้เป็น 3 วิธี 
ดังนี ้

1.1 การจดัสรรต้นทุนร่วมตามมูลค่าการขายของผลิตภณัฑร์่วม  
          วิธีการจัดสรรต้นทุนร่วมโดยใช้เกณฑ์มูลค่าการขายหรือราคาตลาดของ

ผลิตภัณฑ์ร่วมแต่ละชนิด ณ จุดแยกตัว (Sales Value at Split - off Point Method)  จะ
พิจารณาจากมูลค่าการขาย หรือ ราคาตลาดของสินค้าแต่ละชนิด ขึ้นอยู่กับว่าสินค้าชนิดใดมี
มูลค่าการขายเท่าใดหรือมีราคาตลาดมากน้อยเพียงใด สินค้าที่มีมูลค่าการขายสูงจะได้รับการ
จัดสรรต้นทุนร่วมที่สูงกว่าสินค้าที่มีมูลค่าการขายที่ต่ ากว่า การจัดสรรต้นทุนโดยใช้วิธีนี้ มี
เหตุผลส าคัญ 2 ประการ คือ  

1.1.1 มูลค่าการขาย หรือราคาตลาดของผลิตภัณฑ์ร่วมแต่ละชนิดที่น ามาใช้
เป็นเกณฑ์ในการจัดสรรต้นทุน สามารถทราบข้อมูลได้อย่างชัดเจนแน่นอน จึงท าให้การจัดสรร
ต้นทุนร่วมมีความยุติธรรมมากขึ้น 

1.1.2 การจัดสรรต้นทุนร่วมโดยค านึงถึงปริมาณการผลิตเป็นเกณฑ์ในการ
จัดสรรต้นทุน เป็นวิธีการจัดสรรต้นทุนที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากผลิตภัณฑ์ร่วมแต่ละชนิดมีมูลค่า
การขายไม่เท่ากัน บางชนิดมีมูลค่าสูงมาก บางชนิดมีมูลค่าน้อยกว่า ดังนั้น การให้ความส าคัญ
กับผลิตภัณฑ์ร่วม จึงควรค านึงถึงมูลค่าการขายของผลิตภัณฑ์ร่วมแต่ละชนิด แทนการ
พิจารณาโดยใช้เกณฑ์อื่น นั่นคือผลิตภัณฑ์ร่วมชนิดใดมีมูลค่าการขายสูงควรได้รับการจัดสรร
ต้นทุนร่วมที่สูงกว่า ผลิตภัณฑ์ร่วมที่มีมูลค่าการขายที่ต่ ากว่าจะได้รับการจัดสรรต้นทุนร่วมที่
รองลงมา ตามล าดับ 
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 เพื่อให้เข้าใจในเรื่องการจัดสรรต้นทุนร่วมให้กับผลิตภัณฑ์ร่วมแต่ละชนิด สามารถแสดง
การจัดสรรต้นทุนได้ดังตัวอย่างที่ 10.1 

 

ตวัอย่างท่ี 10.1 

 บริษัท อุดรอุตสาหกรรม จ ากัด ท าบริษัททีท่ าการจ าหน่ายและผลิตสินค้า โดยบริษัทใช้
วัตถุดิบทางตรงร่วมกัน ซึ่งสามารถผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมได ้3 ชนดิ ได้แก ่ผลิตภัณฑ ์A B และ 
C โดยในกระบวนการผลิตสินค้าทั้งสามชนดิ มีต้นทนุการผลิตร่วมจ านวน 550,000  บาท 
ผลิตภัณฑ์ร่วมทั้ง 3 ชนิด คือ ผลิตภัณฑ์ร่วม A B และ C มีปริมาณการผลิตและขายเทา่กับ 
10,000 หน่วย 12,000 หน่วย และ 15,000 หน่วย ตามล าดับ และ ราคาขายต่อหน่วยของ
ผลิตภัณฑ์ทั้งสามชนดิ เท่ากับ 20 10 และ 15 บาท  

  จากขอ้มูลข้างต้น สามารถแสดงผลิตภัณฑ์ร่วมของบริษัท อุดรอุตสาหกรรม จ ากัด ได้
ดังนี้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าบริษัทมีผลิตภัณฑ์ร่วม จ านวน 3 ชนิด โดยมีปริมาณการ
ผลิตและขาย รวมถึงราคาขายต่อหน่วยของสินค้าแต่ละชนิดไม่เท่ากัน บริษัทสามารถใช้เกณฑ์
การจัดสรรต้นทุนร่วมให้กับผลิตภัณฑ์ร่วมแต่ละชนิด โดยพิจารณาจากข้อมูลด้านการตลาด หรือ
ข้อมูลทางกายภาพ ดังได้กล่าวไว้ข้างต้น ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัท 

  เพื่อให้เข้าใจในเรื่องการจัดสรรต้นทุนร่วมตามมูลค่าการขายหรือค านึงถึงราคาตลาด
ให้กับผลิตภัณฑ์ร่วม สามารถแสดงการค านวณดังตัวอย่างที่ 10.2 

 

  

 

วัตถุดิบทางตรงร่วม 
550,000 บาท 

ผลิตภัณฑ์ร่วม A 

ผลิตภัณฑ์ร่วม B 

 

ผลิตภัณฑ์ร่วม C 

 

ขายได้ 10,000 หน่วย @ 20 บาท 

ขายได้ 12,000 หน่วย @ 10 บาท 

 

ขายได้ 15,000 หน่วย @ 15 บาท 
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ตวัอย่างท่ี 10.2 

จากขอ้มูลตัวอย่างที ่10.1 บริษัท อุดรอุตสาหกรรม จ ากัด ท าการผลิตสินคา้ โดยบริษัท
สามารถผลิตภัณฑ์ร่วมได้ 3 ชนิด ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ A B และ C โดยในกระบวนการผลิตสินค้าทั้ง
สามชนิด มีต้นทุนการผลิตร่วมจ านวน 550,000  บาท  

จากขอ้มูลข้างต้น ผลิตภัณฑ์ร่วมทั้ง 3 ชนิด จะได้รับการจดัสรรต้นทุนการผลิตร่วมตาม
มูลค่าการขายหรือราคาตลาดใหก้ับผลิตภัณฑ์ร่วม ไดด้ังนี ้

 

ผลิตภณัฑ์
ร่วม 

ปริมาณ
ขาย 

(หน่วย) 

ราคาขาย
ต่อหน่วย

(บาท/หน่วย) 
 

มูลค่า 

การขาย  
(บาท) 

 

สดัส่วน
ของมูลค่า
การขาย (1)

 

%
 

ต้นทุน
ร่วม 

(บาท) 
 

ต้นทุนท่ี
ได้รบัการ
จดัสรร (2)

 

(บาท) 

ต้นทุน 

ต่อหน่วย(3) 

(บาท/หน่วย) 
 

A 10,000 20 200,000  36.70
 

550,000 201,850 20.19 

B 12,000 10 120,000  22.02 550,000 121,110 10.09 

C 15,000 15 225,000  41.28 550,000 227,040 15.14 

 37,000  545,000 100.00  550,000  

  

 รายละเอียดการค านวณ  
 (1) สัดส่วนมูลค่าการขาย สามารถค านวณ ได้ดงันี้  
     ผลิตภัณฑ์ร่วม A = 200,000/545,000 x 100 = 36.70 % 

   ผลิตภัณฑ์ร่วม B = 120,000/545,000 x 100 = 22.02 % 

   ผลิตภัณฑ์ร่วม C = 225,000/545,000 x 100 = 41.28 % 

 

 (2) ต้นทุนทีไ่ด้รับการจัดสรร สามารถค านวณ ได้ดังนี้  
   ผลิตภัณฑ์ร่วม A = 550,000 x 36.70% = 201,850 บาท 

   ผลิตภัณฑ์ร่วม B = 550,000 x 22.02% = 121,110 บาท 

   ผลิตภัณฑ์ร่วม C = 550,000 x 41.28% = 227,040 บาท 

 

 (3) ต้นทุนตอ่หน่วย 

   ผลิตภัณฑ์ร่วม A = 201,850/10000 = 20.19 บาทต่อหน่วย 

   ผลิตภัณฑ์ร่วม B = 121,110/12000 = 10.09 บาทต่อหน่วย 

   ผลิตภัณฑ์ร่วม C = 227,040/15000 = 15.14 บาทต่อหน่วย 
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1.2 การจดัสรรต้นทุนร่วมตามมูลค่าสทุธิท่ีจะได้รบั  
          การจัดสรรต้นทุนร่วมให้กับผลิตภัณฑ์ร่วมแต่ละชนิดตามมูลค่าการขาย หรือ
ราคาตลาดของผลิตภัณฑ์ร่วม ณ จุดแยกตัว ผลิตภัณฑ์บางชนิดสามารถจ าหน่ายได้ทันที ณ 
จุดแยกตัว และทราบมูลค่าการขายได้ทันที ดังอธิบายในตัวอย่างข้างต้น แต่ในบางกรณี การ
ผลิตผลิตภัณฑ์เมื่อผ่านกระบวนการผลิต ณ จุดแยกตัวแล้วแต่ยังไม่สามารถจ าหน่าย  หรือ
ทราบราคาขายของผลิตภัณฑ์ได้ทันท ีเพราะต้องท าการผลิตต่อจึงจะจ าหน่ายสินคา้ได ้หรือเป็น
ต้นทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์ร่วมต่อหลังจากจุดแยกตัว  ดังนั้น ถ้ากระบวนการผลิตมีลักษณะ
เป็นเช่นนี้ กิจการต้องท าการประมาณมูลค่าการขาย ณ จุดแยกตัว หรือเรียกว่า มูลค่าการขาย
โดยประมาณ ณ จุดแยกตัว หรือ มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ (Net Realizable Value : NRV) 

ของผลิตภัณฑ์ร่วมแต่ละชนิด แล้วค่อยจัดสรรต้นทุนร่วมให้กับผลิตภัณฑ์ร่วมตามมูลคา่การขาย
สุทธิที่ได้รับให้กับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด 

          มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ หมายถึง มูลค่าขายเมื่อผลิตต่อเสร็จแล้วหักด้วยต้นทุน
แยกที่เพิ่มขึ้นเป็นมูลค่าขายโดยประมาณ ณ จุดแยก แต่ถ้าหากผลิตภัณฑ์ร่วมนั้น สามารถขาย
ได้หรือมีราคาตลาด ณ จุดแยกอยู่แล้ว โดยไม่ต้องผลิตต่อ ก็ให้ใช้มูลค่าขายหรือราคาตลาด ณ 
จุดแยกนั้น เป็นเกณฑ์ในการจัดสรรเลย โดยไม่ต้องใช้วิธีการประมาณยอดขาย ณ จุดแยก 
(สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, 2557 : 477) 

          แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับผลิตภัณฑ์ร่วมที่ต้องผลิตต่อเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับ
สินค้า  และยังไม่มีมูลค่าขายหรือราคาตลาด ณ จุดแยกตัว การจัดสรรต้นทุนร่วมให้ผลิตภัณฑ์
ร่วมก็ต้องค านวณหามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ เป็นเกณฑ์ในการจัดสรร แล้วค่อยจ าหน่าย 
เช่น การผลิตน้ ามันดิบ มีการผลิตต่อเป็นน้ ามันเบนซิน หรือน้ ามันดีเซลก่อน แล้วค่อยจ าหน่าย
ให้กับลูกค้า ดังนั้น ต้นทุนการผลิตจึงมีส่วนที่เพิ่มหลังจากการผลิตต่อ ซึ่งจะเรียกต้นทุนส่วนนี้
ว่า ต้นทุนแยก (Separable Costs)  

           ดังนั้น การจัดสรรต้นทุนร่วมให้กับผลิตภัณฑ์ร่วมโดยใช้วิธีมูลค่าสุทธิที่ได้รับ 
จึงค านวณจากมูลค่าการขายของสินค้าหลังการผลิตต่อ (Final Sale Value) หักด้วย ต้นทุนที่
เกิดขึ้นจากการผลิตต่อ หรือต้นทุนแยก แล้วน ามาจัดสรรต้นทุนให้กับผลิตภัณฑ์ร่วมตาม
สัดส่วนของมูลค่าสุทธิที่ได้รับของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ดังนั้น มูลค่าสุทธิทีได้รับ สามารถแสดง
การค านวณ ได้ดังนี้  
 

 

 

          เพื่อให้เข้าใจในการการจัดสรรต้นทุนร่วมตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สามารถ
แสดงการค านวณดังตัวอย่างที่ 10.3 

 

มูลค่าสทุธิที่คาดว่าได้รับ = มูลค่าการขาย (หลังการผลิตต่อ) – ต้นทุนที่เกิดขึน้หลังผลิตต่อ 
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ตวัอย่างท่ี 10.3 

บริษัท อุดรโชคชัยฟาร์ม จ ากัด ท าการผลิตสินค้า โดยบริษัทสามารถผลิตภัณฑ์ร่วมได้ 
2 ชนิด ได้แก่ ครีม และ นมไขมันต่ า โดยในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิด มีต้นทุน
การผลิตร่วม 400,000 บาท เมื่อผ่านกระบวนการผลิตร่วม บริษัทฯ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ร่วม
ได้ 2 ชนิด โดยมีปริมาณการผลิต เท่ากับ 25,000 และ 75,000 ตามล าดับ หลังจากนั้น บริษัท 
ได้ท าการผลิตต่อ ครีมผลิตต่อเป็นเนย ส่วนนมสดผลิตต่อเป็นนมข้นจืด โดยมีต้นทุนที่เกิดขึ้น
หลังการผลิตต่อ จ านวน 280,000 บาท และ 520,000 บาท ตามล าดับ  

 

 ผลิตภณัฑร์่วม ผลิตภณัฑห์ลงัการผลิตต่อ 

ครีม นมไขมนัต า่ ครีมเนย นมข้นจืด 

ปริมาณการผลิต (หน่วย) 25,000 75,000 20,000 50,000 

ปริมาณที่น าไปผลิตต่อ(หน่วย) 25,000 75,000   

ปริมาณการขาย (หน่วย)   12,000 45,000 

ราคาขายต่อหน่วย 8 4 25 22 

 

กระบวนการผลิตน้ านมดิบของบริษัท อุดรโชคชัยฟาร์ม จ ากดั มดีังนี้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากข้อมูลข้างต้น ผลิตภัณฑ์ร่วมทั้ง 2 ชนิด คือ ครีม และนมไขมันต่ า จะได้รับการ
จัดสรรต้นทุนการผลิตร่วมตามวิธีมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ดังแสดงการค านวณ ได้ดังนี้ 
  

น้ านมดิบ 

นมไขมันต่ า 

ครีม ครีมเนย 

นมข้นจืด 

ผลิตต่อ 

ผลิตต่อ 

ต้นทุนการผลิตต่อ 280,000 บาท 

บาท 

ต้นทุนการผลิตต่อ 520,000 บาท 

บาท 

ต้นทุนการผลิตร่วม 400,000 บาท 

บาท 
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ผลิตภณัฑ์
ร่วม 

ปริมาณ
การขาย 
(หน่วย)  

มูลค่าการ
ขาย ณ จดุ

แยกตวั
(บาท) 

ต้นทุน
การผลิต

ต่อ 
(บาท) 

มูลค่า
สทุธิท่ีจะ
ได้รบั(1) 

สดัส่วน
มูลค่า
สทุธิท่ี
ได้รบั(2) 

ต้นทุนท่ี
ได้รบัการ
จดัสรร(3)

 

(บาท) 

ต้นทุน
รวม  

(บาท) 

ต้นทุนต่อ
หน่วย(4)

 

(บาท/

หน่วย) 
ครีมเนย 20,000   500,000 280,000 220,000 27.50% 110,000 390,000 19.50 

นมข้นจืด 50,000 1,100,000 520,000 580,000 72.50% 290,000 810,000 16.20 

  1,600,000  800,000  400,000   

 

แสดงการค านวณ 

(1) มูลค่าสุทธิทีค่าดว่าจะได้รับ 

ครีมเนย = 500,000 - 280,000 = 220,000 บาท 

น้ าข้นจืด = 1,100,000 - 520,000 = 580,000 บาท 

 

(2) สัดส่วนมูลค่าสุทธิทีไ่ด้รับ 

ครีมเนย =  220,000/800,000   = 27.50% 

น้ าข้นจืด = 580,000/800,000   = 72.50% 

 

(3) ต้นทุนทีไ่ด้รับการจัดสรร 
ครีมเนย =  400,000 x 27.50% =110,000 บาท 

น้ าข้นจืด = 400,000 x 72.50% = 290,000 บาท 

 

 (4) ต้นทุนต่อหน่วย 

   ครีมเนย =  390,000/20,000    = 19.50 บาทต่อหน่วย 

   น้ าข้นจืด = 810,000/50,000    = 16.20 บาทต่อหน่วย 
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1.3 การจดัสรรต้นทุนร่วมตามเปอรเ์ซน็ต์ก าไรขัน้ต้นคงท่ีของมูลค่าสทุธิท่ี
จะได้รบั  

           การจดัสรรต้นทุนร่วมให้กับผลิตภัณฑร์่วมแต่ละชนิดตามเปอร์เซน็ต์ก าไร
ขั้นต้นคงที่ของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (Constant Gross – Margin Percentage NRV Method) มี
ขั้นตอนการจดัสรรต้นทุนร่วม ดังนี้ 

          ขั้นที่ 1 ค านวณเปอร์เซ็นตก์ าไรขั้นต้นรวม 

          ขั้นที่ 2 ค านวณต้นทุนการผลิตรวม 

          ขั้นที่ 3  จัดสรรต้นทุนร่วมให้กับผลิตภัณฑ์ร่วม 

           แต่ละขัน้ตอนสามารถอธิบายรายละเอยีด ได้ดังนี ้ 
 

           ขัน้ท่ี 1 ค านวณเปอรเ์ซน็ต์ก าไรขัน้ต้นรวม  

         ขั้นตอนนี้ให้ค านวณหาเปอร์เซ็นต์ก าไรขั้นต้นรวม (Overall Gross Margin 

Percentage) ของผลิตภัณฑ์ร่วมทุกชนิด โดยการหาผลต่างระหว่างรายได้รวมหรือยอดขาย
รวมของผลิตภัณฑ์ร่วมทุกชนิด แล้วหักด้วยต้นทุนการผลิตรวม ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนการ
ผลิตร่วม รวมกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการผลิตต่อของผลิตภัณฑ์ร่วมทุกชนิด หลังจากนั้น  หา
เปอร์เซ็นต์ของก าไรขั้นต้นเทียบกับยอดขาย 

 

          ขัน้ท่ี 2 ค านวณต้นทุนการผลิตรวม  

         ขั้นตอนนี้เป็นการค านวณก าไรขั้นต้นรวมของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดจะถูก
ค านวณด้วยเปอร์เซ็นต์ก าไรขั้นต้นรวมคูณกับมูลค่าการขายของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ผลต่างที่
ได้ระหว่างมูลค่าการขายของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดหักด้วยก าไรขั้นต้นรวมจะเท่ากับต้นทุนการ
ผลิตรวม (Total Production Costs for each product) ของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด 

 

ขัน้ท่ี 3 จดัสรรต้นทุนร่วมให้กบัผลิตภณัฑร์่วม  
          ขั้นตอนสุดท้ายจะน าเอา ต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดจะถูกหักออก

จากต้นทุนการผลิตรวม ผลต่างที่ได้คือต้นทุนการผลิตที่จัดสรรให้กับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด 
(Allocated Joint Costs) 
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ตวัอย่างท่ี 10.4 

จากตัวอยา่งที ่ 10.3 จะได้รับการจัดสรรตน้ทุนการผลิตร่วม ตามเปอร์เซ็นตก์ าไรขั้นต้น
คงที่ของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ไดด้ังนี ้
 

ผลิตภณัฑ์
ร่วม 

ต้นทุน
ร่วม 

(บาท) 

ผลิตภณัฑ์
หลงัการ
ผลิตต่อ 

ปริมาณ
การขาย 

(หน่วย) 

ราคา
ขายต่อ
หน่วย 

มูลค่าการ
ขาย หลงั
การผลิต

ต่อ 

ต้นทุนการ
ผลิตต่อ 

(หลงัจดุ
แยกตวั) 

ต้นทุนท่ี
ได้รบั
การ

จดัสรร 

ครีม 400,000 ครีมเนย 20,000 25   500,000 280,000 95,000 

นมไขมันต่ า  นมข้นจืด 50,000 22 1,100,000 520,000 305,000 

     1,600,000  400,000 

 

แสดงการค านวณ แต่ละขั้นตอน ได้ดังนี้  
ขัน้ท่ี 1 ค านวณเปอร์เซ็นต์ก าไรขั้นตน้รวม 

มูลค่าการขาย      1,600,000 

หัก ต้นทนุการผลิตร่วมและต้นทนุแยก   1,200,000 

ก าไรขัน้ต้น        400,000 

เปอร์เซ็นต์ก าไรขัน้ต้น ((400,000/1,600,000) x100)      25% 

 

ขัน้ท่ี 2 ค านวณต้นทุนการผลิตรวม 

ครีมเนย นมข้นจืด     รวม 

มูลค่าการขาย   500,000 1,100,000 1,600,000 

หัก ก าไรขัน้ต้น   125,000   275,000   400,000

ต้นทุนการผลิต   375,000   825,000 1,200,000 

 

ขัน้ท่ี 3 จัดสรรต้นทนุร่วมใหก้ับผลิตภัณฑ์ร่วม 

ต้นทุนการผลิต   375,000  825,000 1,200,000 

หัก ต้นทนุแยก   280,000  520,000   800,000 

ต้นทุนที่จดัสรรให ้   

ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด   95,000   305,000   400,000 
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2.การจดัสรรต้นทุนร่วมให้กบัผลิตภณัฑร์่วมโดยใช้ตวัวดัทางกายภาพ  
   การจัดสรรต้นทุนร่วมให้กับผลิตภัณฑ์ร่วมโดยใช้ตัววัดทางกายภาพ (Physical 

Measures)  เช่น น้ าหนัก ปริมาณของผลิตภัณฑ์ร่วมเป็นเกณฑ์ ซึ่งวิธีการจัดสรรต้นทุนร่วม
ตามเกณฑ์นี้ ได้แก่  

2.1 การจดัสรรต้นทุนร่วมตามปริมาณหน่วยของสินค้าท่ีผลิต 

          วิธีการจัดสรรต้นทุนร่วมโดยใช้เกณฑ์ปริมาณหน่วยของสินค้าที่ผลิต (Physical 

– Measure Method) จะพิจารณาจากปริมาณการผลิตของผลิตภัณฑ์ร่วม ซึ่งสามารถใช้จ านวน
หน่วยที่ผลิต หรือ ใช้หน่วยวัด ชั่ง ตวงเป็นหน่วยนับเพื่อจัดสรรต้นทุนร่วมก็ได้ เช่น มาตรวัด
เป็นลิตร แกลลอน ตัน กิโลกรัม เป็นต้น วิธีการจัดสรรต้นทุนร่วมวิธีนี้ ผลิตภัณฑ์ร่วมชนิดใดมี
ปริมาณการผลิตจ านวนมาก จะได้รับการปันส่วนต้นทุนในจ านวนที่มากกว่าผลิตภัณฑ์ร่วมที่มี
ปริมาณการผลิตที่น้อยกว่า แต่เมื่อค านวณหาต้นทุนการผลิตต่อหน่วย จะมีต้นทุนต่อหน่วยที่
เท่ากัน 

 

ตวัอย่างท่ี 10.5 

บริษัท อุดรอุตสาหกรรม จ ากัด ท าการผลิตสินค้า โดยบริษัทสามารถผลิตภัณฑ์ร่วมได้ 
3 ชนิด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ A B และ C โดยในกระบวนการผลิตสินคา้ทั้งสามชนิด มีตน้ทนุ
วัตถุดิบทางตรง  180,000 บาท ค่าแรงงานทางตรง 250,000 บาทและค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร 
120,000 บาท เมือ่ผ่านกระบวนการผลิต บริษัทฯ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ร่วมได้ 3 ชนิด โดยมี
ปริมาณการผลิต เท่ากับ 12,000 15,000 และ 23,000 หน่วย ตามล าดับ จากข้อมูลข้างตน้ 
ผลิตภัณฑ์ร่วมทั้ง 3 ชนิด จะได้รับการจัดสรรต้นทุนการผลิตร่วม ไดด้ังนี ้
 

ผลิตภณัฑ์
ร่วม 

ปริมาณการ
ผลิต  

(หน่วย) 

สดัส่วนของ
ปริมาณการ

ผลิต(1) 

ต้นทุนร่วม 

 

ต้นทุนท่ีได้รบั
การจดัสรร(2)

  

ต้นทุนต่อ
หน่วย(3)

  

A 12,000 0.24 550,000 132,000 11 

B 15,000 0.30 550,000 165,000 11 

C 23,000 0.46 550,000 253,000 11 

 50,000   550,000  
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แสดงการค านวณ 

(1) สัดส่วนของปริมาณการผลิต 

  ผลิตภัณฑ์ร่วม A = 12,000/50,000  = 0.24 

  ผลิตภัณฑ์ร่วม B = 15,000/50,000  = 0.30 

  ผลิตภัณฑ์ร่วม C = 23,000/50,000  = 0.46 

 

(2) ต้นทุนทีไ่ด้รับการจัดสรร  
  ผลิตภัณฑ์ร่วม A = 550,000 x 0.24 = 132,000 บาท 

  ผลิตภัณฑ์ร่วม B = 550,000 x 0.30 = 165,000 บาท 

  ผลิตภัณฑ์ร่วม C = 550,000 x 0.46 = 253,000 บาท  

 

(3) ต้นทุนตอ่หน่วย  

  ผลิตภัณฑ์ร่วม A = 132,000/12,000 = 11 บาทต่อหน่วย 

  ผลิตภัณฑ์ร่วม B = 165,000/15,000 = 11 บาทต่อหน่วย 

  ผลิตภัณฑ์ร่วม C = 253,000/23,000 = 11 บาทต่อหน่วย 
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การตีราคาสินค้าคงเหลือของผลิตภณัฑร่์วม 

การตีราคาสินค้าคงเหลือเมือ่ตอนสิ้นงวดส าหรับผลิตภัณฑ์ร่วมแต่ละชนิด ถือเป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญต่อธุรกิจ เพราะสินค้าคงเหลือปลายงวดจะมีมูลค่าเท่าใด ต้องน าไปแสดงไว้ในงบ
แสดงฐานะการเงินของกิจการ แต่ในทางปฏิบัติมักมีปัญหาในประเด็นของการตีราคาสินค้า
คงเหลือของนักบัญชีต้นทุน เนื่องจากวิธีการตีราคาสินค้าคงเหลือของผลิตภัณฑ์ร่วมมีวิธีการ
ต่างๆ หลายวิธี ดังนั้น เพื่อให้การแสดงราคาทุนของสินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าได้ใกล้เคียงกับ
ความเป็นจริงมากที่สุด ในกรณีที่กิจการหรือโรงงานมกีารสะสมต้นทุนร่วมไว้ในผลิตภัณฑ์ตลอด
ทั้งปี และมีการจัดสรรต้นทุนร่วมให้กับผลิตภัณฑ์ร่วมตามเกณฑ์ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น การตี
ราคาสินค้าคงเหลือของผลิตภัณฑ์ร่วมก็ควรที่จะใช้ต้นทุนต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ร่วมแต่ละ
ชนิดที่ค านวณได้ คูณกับจ านวนของสินค้าคงเหลือปลายงวดที่ตรวจนับได้ในตอนสิ้นงวด  

แต่ถ้าในกรณีที่กิจการมีการจัดสรรต้นทุนร่วมให้กับผลิตภัณฑ์ร่วมแต่ละชนิดในทุกๆ 
ช่วงของการผลิต เช่น ทุกเดือน หรือ ทุกรอบที่ท าการผลิต จะมีผลท าให้ต้นทุนต่อหน่วยของ
ผลิตภัณฑ์ร่วมแต่ละชนิดในแต่ละงวดการผลิตจะไม่เท่ากัน นั่นคือ ต้นทุนต่อหน่วยของ
ผลิตภัณฑ์ร่วมแต่ละชนิดจะมีต้นทุนต่อหน่วยที่ไม่เท่ากันในแต่ละงวดการผลิต ทั้งๆ ที่เป็น
ผลิตภัณฑ์ร่วมชนิดเดียวกัน (สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, 2557 : 480) 

นอกจากนี้ การตีราคาสินค้าคงเหลือของผลิตภัณฑ์ร่วมในตอนสิ้นปี กิจการอาจเลือกใช้
วิธีการตีราคาสินค้าคงเหลือ (วัตถุดิบคงเหลือ) ที่แตกต่างกัน เช่น วิธีถัวเฉลี่ยอย่างง่าย วิธีถัว
เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก วิธีเข้าก่อน – ออกก่อน และวิธีเข้าหลัง – ออกก่อน เป็นต้น ซึ่งถ้าเลือกใช้
วิธีการตีราคาสินค้าคงเหลือที่ไม่เหมือนกัน จะส่งผลต่อมูลค่าของสินค้าคงเหลือของผลิตภัณฑ์
ร่วมแต่ละชนิดแตกต่างกันไปด้วย 

 

การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัผลิตภณัฑร่์วม 

 การบัญชีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ร่วม (Joint Products) สามารถบันทึกบัญชีตามรายการที่
เกิดขึน้ ได้ดังนี้ (ปรับปรุงจากดวงมณี โกมารทตั, 2559 : 388) 

1. เมื่อมกีารเบิกวัตถุดิบทางตรงเข้าสู่กระบวนการผลิต 

 

 

 

 

 

 

เดบิต คุมยอดงานระหว่างท า     xxx 

        เครดิต คุมยอดวัตถุดิบ      xxx 
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2. เมื่อมกีารจ าแนกคา่แรงงานทางตรงเขา้สู่กระบวนการผลิต 

 

 

 

 

3. บันทึกค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรเข้างานระหว่างท า (คุมยอด) 
 

 

 

 

4. บันทึกโอนงานระหว่างท า (คุมยอด) เข้างานระหว่างท าของผลิตภัณฑ์ร่วมแต่ละ
ประเภท (โดยจัดสรรต้นทุนการผลิตร่วมให้กับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทตามเกณฑ์ที่ก าหนด) 

 

 

 

 

 

 

เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการโอนตน้ทุนการผลิตร่วมให้แก่ผลิตภัณฑ์ร่วมแต่ละชนิด 
สามารถแสดงความสัมพันธ์ ดังภาพที่ 10.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดบิต คุมยอดงานระหว่างท า     xxx 

         เครดิต คุมยอดคา่แรงงาน     xxx 

 

เดบิต คุมยอดงานระหว่างท า     xxx 

        เครดิต ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร       xxx 

 

เดบิต งานระหว่างท า – ผลิตภัณฑ์ร่วม A    xxx 

        งานระหว่างท า – ผลิตภัณฑ์ร่วม B    xxx 

        งานระหว่างท า – ผลิตภัณฑ์ร่วม C   xxx 

        เครดิต คุมยอดงานระหว่างท า     xxx 
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ภาพท่ี 10.3 แสดงการโอนต้นทนุร่วมให้กับผลติภัณฑ์ร่วมตามปริมาณหน่วยผลิต 

 

  

 คุมยอดงานระหว่างท า วัตถุดิบ 

ค่าแรงงาน 

ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร 

งานระหว่างท า – ผลิตภัณฑ์ร่วม A 

งานระหว่างท า – ผลิตภัณฑ์ร่วม B 

งานระหว่างท า – ผลิตภัณฑ์ร่วม C 

180,000 

250,000 

120,000 

ต้นทุนร่วม        132,000 

ต้นทุนร่วม        165,000 

ต้นทุนร่วม       253,000 

วัตถุดิบ           180,000 

ค่าแรงงาน         250,000 

ค่าใช้จ่าย 

การผลิตจัดสรร   120,000 

โอนไป         550,000 

ผลิตภัณฑ์ร่วม 
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ความหมายของผลิตภณัฑพ์ลอยได้ 

โดยทั่วไป การผลิตสินค้าในกระบวนการผลิตหนึ่ง วัตถุประสงค์หลักของการผลิตสินค้า
คือเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์หลัก (Main Products) ตามที่กิจการต้องการ และน าไปขายให้กับลูกค้า 
และเป็นรายได้หลักของกิจการ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ อาจผลิตได้เพียงชนิดเดียวหรืออาจมี
สินค้าหลายชนิดในกระบวนการผลิตเดียวกัน ที่เรียกว่า ผลิตภัณฑ์ร่วม (Joint Products) ซึ่งได้
อธิบายในตอนต้นของบทนี ้แต่ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์บางชนิด นอกจากจะได้ผลิตภัณฑ์
หลักแล้ว ยังสามารถผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้ควบคู่กับผลิตภัณฑ์หลักไดเ้ช่นกัน (สมนึก เอื้อจิระ
พงษ์พันธ์, 2557 : 481) ดังนั้น ผลิตภัณฑ์พลอยได้ (By Product) จึงหมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่เกิด
ร่วมกับผลิตภัณฑ์หลักในกระบวนการผลิตสินค้าที่ก่อให้เกิดผลผลิตร่วมกัน (ประภาภรณ์ 
เกียรติกุลวัฒนา, 2557 : 307) ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์พลอยได้ เช่น แกลบที่ได้จากโรงสีข้าว 
เศษกากน้ ามันหรือยางมะตอยที่ได้จากโรงกลั่นน้ ามัน ขี้เลื่อยที่ได้จากโรงงานไม้แปรรูป หรือ
โรงงานท าเฟอร์นิเจอร์ไม้ กลีเซอรีนที่ได้จากโรงงานท าสบู่ เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์หรือเศษซาก
เหล่านี้ได้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์หลัก เกิดขึ้นพร้อมกระบวนการผลิตหลัก แต่ไม่ใช่วัตถุประสงค์
หลักของการผลิตผลิตภัณฑ์หลักนั่นเอง  

 

ลกัษณะของผลิตภณัฑพ์ลอยได้ 

ผลิตภัณฑ์พลอยได้เกิดขึ้นพร้อมกับผลิตภัณฑ์หลัก  ซึ่งโดยปกติผลิตภัณฑ์หลักจะมี
จ านวนมากและน าไปขายให้กับลูกค้า และเป็นรายได้หลักของกิจการ ส่วนผลิตภัณฑ์พลอยได้
มักมีจ านวนน้อย มูลค่าค่อนข้างต่ า สามารถน าไปขายหรือน าไปผลิตต่อเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับ
สินค้าก่อนการขายก็ได้ ดังนั้น ลักษณะของผลิตภัณฑ์พลอยได้ จึงมีลักษณะส าคัญดังนี้ (สมนึก 
เอื้อจิระพงษ์พันธ์, 2557 : 481) 

1. ผลิตภัณฑ์พลอยได้เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์หลัก จะมีจ านวนน้อยมากเมื่อเทียบกับ
จ านวนของผลิตภัณฑ์หลัก แต่ก็อาจน าผลิตภัณฑ์พลอยได้ไปใช้ประโยชน์ได้โดยการขาย แต่ถ้า
มีจ านวนน้อยมาก มักถือว่าเป็นเศษซากแทนที่จะให้เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ 

2. มูลค่าการขายของผลิตภัณฑ์พลอยได้มีมูลค่าไม่สูงมากเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์หลัก 

3. ผลิตภัณฑ์พลอยได้บางชนิดสามารถน าไปขายได้ทันที หรือบางชนิดกิจการอาจ
น าไปผลิตต่อแล้วค่อยขาย จึงท าให้มีต้นทุนการผลิตเพิ่มเนื่องจากกระบวนการผลิตต่อท าให้
ต้องมีการใช้ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายการผลิตเพิ่มขึ้น 

4. ผลิตภัณฑ์พลอยได้ ไม่ ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ เกิดจากวัตถุประสงค์หลักของธุ รกิจ
เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์หลัก แต่จะเกิดขึ้นเสมอเมื่อมีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์หลักชนิดนี้
เกิดขึ้น 
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จากข้อมูลลักษณะของผลิตภัณฑ์ร่วม และผลิตภัณฑ์พลอยได้จึงสามารถสรุปข้อ
แตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิดได้ดังนี้  
ตารางท่ี  10.1 ข้อแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ร่วม และผลิตภัณฑ์พลอยได้ 
 

ข้อ ลกัษณะ ผลิตภณัฑร์่วม ผลิตภณัฑพ์ลอยได้ 

1 ลักษณะของผลติภัณฑ์ 

 

 

วัตถุประสงค์เพือ่ผลิตผลิตภณัฑ์
หลัก 

เกิดขึ้นพร้อมกับผลิตภัณฑ์หลัก 

2 มูลค่าของผลิตภัณฑ์ 

 

 

มูลค่าค่อนข้างสูง เป็นรายได้หลัก
ของกิจการ 

มูลค่าค่อนข้างต่ า 

3 การค านวณต้นทุนการ
ผลิต 

 

 

ต้นทุนการผลิต ประกอบด้วย 
วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงาน
ทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต 

ไม่มีต้นทุนการผลิต เน่ืองจาก
เกิดขึ้นพร้อมกับการผลิตภัณฑ์หลัก 

4 การจัดสรรต้นทุนการ
ผลิตให้กับผลิตภัณฑ์ 

 

จัดสรรต้นทุนการผลิตให้กับ
ผลิตภัณฑ์ร่วมตามเกณฑ์ที่
เหมาะสม เช่น ปริมาณการผลิต 
มูลค่าขายหรือราคาตลาด หรือ
มูลค่าสุทธิท่ีได้รับ 

 

อาจจะจัดสรรต้นทุนการผลิตให้กับ
ผลิตภัณฑ์พลอยได้หรือไม่ ขึ้นอยู่
กับนโยบายของบริษัท 

 

การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัผลิตภณัฑพ์ลอยได้ 

การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลอยได้ มีแนวคิดที่เป็นที่ยอมรับอยู่ 2 แนวคิด 
ได้แก่ (ปรับปรุงจากสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, 2557 : 481)  

1. การบันทึกบัญชีผลิตภัณฑ์พลอยได้โดยไม่มีการจัดสรรต้นทุนการผลิตร่วมให้กับ
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ 

2. การบันทึกบัญชีผลิตภัณฑ์พลอยได้โดยมีการจัดสรรต้นทุนการผลิตร่วมให้กับ
ผลิตภัณฑ์พลอยได้  

การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลอยได้แต่ละแนวคิด สามารถอธิบายรายละเอียด 
ได้ดังนี้  
 

 



      การบัญชีต้นทุน 1 10 - 22 

แนวคิดท่ี 1 : การบนัทึกบญัชีผลิตภณัฑพ์ลอยได้โดยไม่มีการจดัสรรต้นทุนการ
ผลิตร่วมให้กบัผลิตภณัฑพ์ลอยได้ 

ส าหรับแนวคิดนี้  ต้นทุนการผลิตร่วมจะได้มีการจัดสรรต้นทุนการผลิตร่วมให้กับ
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ ท าให้ผลิตภัณฑ์พลอยได้ไม่มีต้นทุนการผลิตเกิดขึ้นในขณะที่ท าการผลิต 
จึงไม่การบันทึกบัญชีเป็นสินค้าคงเหลือ ดังนั้น การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลอยได้จะ
เกิดขึ้นเมื่อมีการขายเท่านั้น ซึ่งจะมีผลต่อการบันทึกบัญชีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอย
ได้ ในวันที่มีการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ โดยสามารถบันทึกบัญชี ได้ดังนี้  

 

 

 

 

การน าเสนอรายไดจ้ากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ในงบก าไรขาดทุน สามารถแสดงได้ 
2 กรณี ดังนี้  

กรณีท่ี 1 : เมื่อไม่มีการผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้ต่อ และไม่มีการจัดสรรต้นทุนการ
ผลิตและค่าใช้จ่ายต่างๆ เกิดขึ้นเนื่องจากขายผลิตภัณฑ์พลอยได้  

1.1 รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้เป็นรายได้จากการขาย
สินค้า 

1.2 รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้เป็นรายได้อื่นๆ 

1.3 รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้น าไปหักออกจากต้นทุน
ขายของผลิตภัณฑ์หลัก 

1.4 รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้น าไปหักออกจากต้นทุน
การผลิตในงวดบัญชีนั้นๆ 

กรณีท่ี 2 : เมื่อมีการผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้ต่อ หรือมีต้นทุนการผลิตและ
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานจากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้  

        การน าเสนอรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ในงบก าไรขาดทุนทั้ง 2 กรณี 
สามารถแสดงรายละเอียดรายการต่างๆ ในแต่ละกรณีได้ดังนี้  

 

 

 

 

 

เดบิต เงินสด      xxx 

   เครดิต รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้   xxx 
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กรณีท่ี 1 : เมื่อไม่มีการผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้ต่อ และไม่มีการจัดสรรต้นทุน
การผลิตและค่าใช้จ่ายต่างๆ เกิดขึ้นเนื่องจากขายผลิตภัณฑ์พลอยได้  การน าเสนองบก าไร
ขาดทุนทั้ง 4 วิธี สามารถแสดงรายการได้ดังนี้  

1.1 รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ โดยแสดงเป็นรายได้จาก
การขายสินค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   เพื่อให้เข้าใจการน าเสนอข้อมูลรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ 
จะแสดงรายละเอียดการค านวณตามตัวอย่างที่ 10.6     
 

ตวัอย่างท่ี 10.6 

บริษัท สยามเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด เปน็บริษัทที่ท าการผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ มี
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์หลัก 2 ชนิด คือ เก้าอีไ้ม้ และโต๊ะไม้ และมีผลิตภัณฑ์พลอยได้ คือ 
เศษไม้ ในระหว่างปี 25X1 บริษัทมีต้นทุนการผลิตร่วมเกิดขึ้นรวม 250,000 บาท ประกอบดว้ย 
วัตถุดิบทางตรง 100,000 บาท ค่าแรงงานทางตรง 80,000 บาท และค่าใช้จ่ายการผลิต 70,000 

บาท ข้อมูลเกีย่วกับผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ มีดังนี ้ 
          
         ผลิตภณัฑ ์ ปริมาณการผลิต ปริมาณการขาย ราคาขายต่อหน่วย 

         (หน่วย)      (หน่วย)     (บาทต่อหน่วย) 
เก้าอี้ไม้         1,000          800   200 

โต๊ะไม้         1,500        1,200   250 

เศษไม้           500          500     50 

 

งบก าไรขาดทุน 

รายไดจ้ากการขาย : 

   ผลิตภัณฑ์หลัก      xxx 

   ผลิตภัณฑ์พลอยได ้      xxx xxx 

หัก ต้นทนุขาย        xxx 

ก าไรขัน้ต้น        xxx 

หัก คา่ใช้จ่ายในการด าเนนิงาน      xxx 

ก าไรสุทธ ิ        xxx 

 



      การบัญชีต้นทุน 1 10 - 24 

นอกจากนี้ บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานระหว่างปี 25X1 ทั้งสิ้น 85,000 บาท 
และบริษัทมีนโยบายที่จะไม่จัดสรรต้นทุนร่วมให้กับผลิตภัณฑ์พลอยได้ ส่วนการจัดสรรต้นทุน
การผลิตร่วมให้กับผลิตภัณฑ์ร่วม จัดสรรโดยใช้ปริมาณการผลิตเป็นเกณฑ์ในการจัดสรร  

จากข้อมูลข้างต้น สามารถจัดสรรต้นทุนการผลิตร่วมให้กับผลิตภัณฑ์ร่วมแต่ละชนิด ได้
ดังนี้  

ผลิตภณัฑ ์ ปริมาณ 

การผลิต 

(หน่วย) 

สดัส่วนของ
ปริมาณการ

ผลิต(1) 

ต้นทุนการ
ผลิตร่วม 

(บาท) 

ต้นทุนท่ี
จดัสรรให้

ผลิตภณัฑร์่วม
แต่ละชนิด(2) 

ต้นทุน 

ต่อหน่วย 

(บาทต่อหน่วย) 

เก้าอี้ไม้ 1,000 0.4 250,000 100,000 100 

โต๊ะไม้ 1,500 0.6 250,000 150,000 100 

 2,500 1.0  250,000  

   

แสดงการค านวณ ได้ดังนี้  
(1) สัดส่วนของปริมาณการผลิต 

เก้าอี้ไม้ = 1,000/2,500 = 0.4 

โต๊ะไม้ = 1,500/2,500 = 0.6 
 

(2) ต้นทุนที่จัดสรรให้ผลิตภัณฑ์ร่วมแต่ละชนิด  
เก้าอี้ไม้ = 250,000 x 0.4 = 100,000 บาท 

โต๊ะไม้ = 250,000 x 0.6 = 150,000 บาท 

 

จากข้อมูลต้นทุนที่จัดสรรให้กับผลิตภัณฑ์ร่วมแต่ละชนิด สามารถแสดงรายได้จากการ
ขายผลิตภัณฑ์ร่วมแต่ละชนิดและผลิตภัณฑ์พลอยได้ในงบก าไรขาดทุน โดยถือว่ารายได้จาก
การขายผลิตภัณฑ์พลอยได้เป็นรายได้จากการขายสินค้า กิจการสามารถแสดงรายการได้ดังนี้  

งบก าไรขาดทุน 

รายไดจ้ากการขาย : 
     ผลิตภัณฑ์หลกั     460,000 

  ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได ้      25,000 485,000 

หัก ต้นทนุขาย        250,000 

ก าไรขัน้ต้น        235,000 

หัก คา่ใช้จ่ายในการด าเนนิงาน        85,000 

ก าไรจากการด าเนินงาน       150,000 

1.2 รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้แสดงเป็นรายได้อื่นๆ 
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                   จากข้อมูลในตัวอย่างที่ 10.6  การแสดงรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์
ร่วมแต่ละชนิดและผลิตภัณฑ์พลอยได้ ในงบก าไรขาดทุน และถือว่ารายได้จากการขาย
ผลิตภัณฑ์พลอยได้เป็นรายได้อื่นๆ  สามารถแสดงรายการได้ดังนี้  

งบก าไรขาดทุน 

รายไดจ้ากการขายผลิตภัณฑ์หลัก     460,000 

หัก ต้นทนุขาย        250,000 

ก าไรขัน้ต้น        210,000 

หัก คา่ใช้จ่ายในการด าเนนิงาน        85,000 

ก าไรจากการด าเนินงาน       125,000 

บวก รายได้อื่นๆ: 

   รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ผลพลอยได ้      25,000 

ก าไรสุทธ ิ        150,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบก าไรขาดทุน 

รายไดจ้ากการขายของผลิตภัณฑ์หลัก     xxx 

หัก ต้นทนุขาย        xxx 

ก าไรขัน้ต้น        xxx 

หัก คา่ใช้จ่ายในการด าเนนิงาน      xxx 

ก าไรจากการด าเนินงาน       xxx 

บวก รายได้อื่น : 
       รายได้จากการขายของผลิตภัณฑ์ผลพลอยได ้   xxx 

ก าไรสุทธ ิ        xxx 
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1.3 รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้แสดงเป็นรายได้หักออกจาก
ต้นทุนขายของผลิตภัณฑ์หลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         จากข้อมูลในตัวอย่างที่ 10.6  ข้างต้น การแสดงรายได้จากการขาย
ผลิตภัณฑ์ร่วมแต่ละชนิดและผลิตภัณฑ์พลอยได้ ในงบก าไรขาดทุน และถือว่ารายได้จากการ
ขายผลิตภัณฑ์พลอยได้หักออกจากต้นทุนขายของผลิตภัณฑ์หลัก สามารถแสดงรายการได้
ดังนี้  

งบก าไรขาดทุน 

รายไดจ้ากการขายของผลิตภัณฑ์หลัก     460,000 

หัก ต้นทนุขาย      250,000 

      หัก รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้    25,000 225,000 

ก าไรขัน้ต้น         235,000 

หัก คา่ใช้จ่ายในการด าเนนิงาน       85,000

ก าไรจากการด าเนินงาน            150,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบก าไรขาดทุน 

รายไดจ้ากการขายของผลิตภัณฑ์หลัก     xxx 

หัก ต้นทนุขาย       xxx 

     หัก รายได้จากการขายของผลิตภัณฑ์ผลพลอยได ้  xxx xxx 

ก าไรขัน้ต้น        xxx 

หัก คา่ใช้จ่ายในการด าเนนิงาน      xxx 

ก าไรสุทธ ิ             xxx 
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1.4 รายไดจ้ากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้แสดงเปน็รายได้หักออกจาก
ต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์ในงวดบัญชีนั้นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากข้อมูลในตัวอย่างที ่10.6  ข้างต้น การแสดงรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ร่วมแต่ละ
ชนิดและผลิตภัณฑ์พลอยได้ ในงบก าไรขาดทุน และถือว่ารายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอย
ได้แสดงเป็นรายได้หักออกจากต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์ในงวดบัญชีนั้นๆ สามารถแสดง
รายการได้ดังนี้  

งบก าไรขาดทุน 

รายไดจ้ากการขายของผลิตภัณฑ์หลัก     460,000 

หัก ต้นทนุขาย :       

         ต้นทุนการผลิตระหว่างงวด    250,000 

           หัก รายได้จากการขายของผลิตภัณฑพ์ลอยได ้   25,000 

        225,000 

      หัก สนิค้าคงเหลอืปลายงวด (500 หน่วย x 90(1))   45,000 180,000 
ก าไรขัน้ต้น         280,000 

หัก คา่ใช้จ่ายในการด าเนนิงาน        85,000

ก าไรจากการด าเนินงาน            195,000 

 

(1) ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย = 225,000 บาท / 2,500 หน่วย  
 = 90 บาทต่อหน่วย 

งบก าไรขาดทุน 

รายไดจ้ากการขายของผลิตภัณฑ์หลัก     xxx 

หัก ต้นทนุขาย : 

     สินค้าส าเร็จรูปคงเหลือต้นงวด               xxx 

     บวก ต้นทุนการผลิต                   xxx 
            หัก รายได้จากการขายของผลิตภัณฑ์พลอยได ้    (xxx)  xxx 

   ต้นทุนสนิคา้ที่มไีว้เพื่อขาย                xxx 
     หกั สนิค้าส าเร็จรูปคงเหลือปลายงวด                xxx xxx 

ก าไรขัน้ต้น        xxx 

หัก คา่ใช้จ่ายในการด าเนนิงาน      xxx 

ก าไรสุทธ ิ             xxx 
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กรณีท่ี 2 : เมื่อมีการผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้ต่อ หรือ มีต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่าย
จากการด าเนินงานจากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้เพิ่มเติม  

การแสดงรายการรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ สามารถแสดงรายการในงบ
ก าไรขาดทุนได้ทั้ง 4 วิธี เช่นเดียวกับกรณีที่ 1 เพียงแต่เพิ่มต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นจากการ
ผลิตต่อ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายจากการด าเนนิงานต่างๆ สามารถน าข้อมูลค่าใช้จ่ายดังกล่าว ไปหัก
ออกจากรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ผลพลอยได ้โดยแสดงเป็นรายได้สุทธิ ในงบก าไรขาดทุน 

 

ตวัอย่างท่ี 10.7 

จากตัวอย่าง 10.6 ถ้าบริษัท สยามเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด มีการเสียค่าใช้จ่ายในการขาย
และบรรจุหีบห่อเพิ่มเติมอีก จ านวน 10,000 บาท การแสดงรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ร่วม
แต่ละชนิดและผลิตภัณฑ์พลอยได้ ในงบก าไรขาดทุน และถือว่ารายได้จากการขายผลิตภัณฑ์
พลอยได้หักออกจากต้นทุนขายของผลิตภัณฑ์หลัก สามารถแสดงรายการได้ดังนี้ 

งบก าไรขาดทุน 

รายไดจ้ากการขายผลิตภัณฑ์หลัก     460,000 

หัก ต้นทนุขาย        250,000 

ก าไรขัน้ต้น        210,000 

หัก คา่ใช้จ่ายในการด าเนนิงาน        85,000 

ก าไรจากการด าเนินงาน       125,000 

บวก รายได้อื่นๆ: 

   รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได ้(25,000 -10,000
(1)

)    15,000 

ก าไรสุทธ ิ        140,000 

 

(1) ค่าใช้จ่ายในการขายและบรรจุหีบห่อเพิ่มเติมจากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ 
จ านวน 10,000 บาท 
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แนวคิดท่ี 2 : การบนัทึกบญัชีผลิตภณัฑ์พลอยได้ โดยมีการจดัสรรต้นทุนการ
ผลิตร่วมให้กบัผลิตภณัฑพ์ลอยได้ 

การบันทึกบัญชีตามแนวคิดนี้ เป็นการจัดสรรต้นทุนการผลิตร่วมให้กับผลิตภัณฑ์พลอย
ได้ ซึ่งถือว่าผลิตภัณฑ์พลอยได้เหมือนผลิตภัณฑ์ร่วมชนิดหนึ่ง ดังนั้น การจัดสรรต้นทุนให้กับ
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ จึงใช้เกณฑ์ในการจัดสรรคล้ายกับการจัดสรรต้นทุนร่วมให้กับผลิตภัณฑ์
ร่วม ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จะใช้เกณฑ์ใดในการจัดสรรก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัท
หรือโรงงานนั้นๆ การจัดสรรต้นทุนการผลิตร่วมให้กับผลิตภัณฑ์พลอยได้สามารถแสดงดังภาพ
ที่ 10.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10.4 แสดงลักษณะการจัดสรรต้นทุนการผลิตร่วมให้แก่ผลิตภัณฑ์พลอยได้ 
 

ส าหรับการบันทึกบัญชีต้นทุนการผลิตที่ได้รับการจัดสรรต้นทุนร่วมให้กับผลิตภัณฑ์
พลอยได้ จะบันทึกเข้าบัญชี “ผลิตภัณฑ์พลอยได้” ซึ่งจะถือว่าเป็นสินค้าคงเหลือชนิดหนึ่งของ
บริษัท ดังนั้น เมื่อมีการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ จะลดยอดบัญชีผลิตภัณฑ์พลอยได้ เสมือนเป็น
สินค้าคงเหลือของกิจการเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ร่วมรายการอื่นๆ ซึ่งการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ สามารถบันทึกบัญชี ได้ดังนี้  
 

 

 

 

 

  

 

ต้นทุนการผลิตร่วม 

ผลิตภัณฑ์หลัก 

ผลิตภัณฑ์ร่วม A 

 

ผลิตภัณฑ์ร่วม B 

ผลิตภัณฑ์พลอยได ้
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2.1  เมื่อมีการจดัสรรต้นทุนร่วมให้กบัผลิตภณัฑพ์ลอยได้  
 

 

 

 

 

 

 

2.2 เมื่อมีการผลิตผลิตภณัฑพ์ลอยได้ต่อ มีการใช้ต้นทุนการผลิตเพ่ิมขึน้ 

 

 

 

 

 

 

2.3 เมื่อมีการขายผลิตภณัฑพ์ลอยได้  
   ราคาที่ขายได้อาจจะขายเท่ากับราคาทุน หรืออาจจะสูงหรือต่ ากว่าราคาทุน ถ้า
ขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ในราคาสูงหรือต่ ากว่าราคาทุน จะท าให้มีก าไรหรือขาดทุนจากการขาย
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ สามารถบันทึกบัญชีของแต่ละกรณี ได้ดังนี้ 

กรณีที่ 1  ขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ ราคาขายเทา่กับราคาทุน 

 

 

 
 

กรณีที่ 2  ขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ ราคาขายต่ ากว่าราคาทุน 

 

 

 

 

 

 

 

เดบิต ผลิตภัณฑ์ร่วม – A      xxx 

        ผลิตภัณฑ์ร่วม – B      xxx 

        ผลิตภัณฑ์พลอยได ้     xxx  

        เครดิต งานระหว่างท า      xxx 

        (จัดสรรต้นทุนการผลิตร่วมให้กับผลิตภัณฑ์ร่วม และผลิตภัณฑ์พลอยได้
ตามเกณฑ์สัดส่วนการจัดสรรต้นทุนร่วมให้กับผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิด) 

เดบิต ผลิตภัณฑ์พลอยได ้     xxx  

        เครดิต วัตถุดิบ        xxx 

                  ค่าแรงงาน      xxx 

                  ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร     xxx 

 

เดบิต เงินสด      xxx 

        เครดิต ผลิตภัณฑ์พลอยได ้        xxx 

เดบิต เงินสด      xxx 

   ขาดทุนจากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้   xxx 

         เครดิต ผลิตภัณฑ์พลอยได ้    xxx 
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กรณีที่ 3  ขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ ราคาขายสูงกว่าราคาทุน 

 

 

 

 

 

     ในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้นั้น ถ้าหากมีก าไรหรือ
ขาดทุนจากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ เราสามารถที่จะน าก าไรหรือขาดทุนจากการขาย
ผลิตภัณฑ์พลอยได้แสดงในงบก าไรขาดทุน ในหัวข้อรายได้อื่น หรือค่าใช้จ่ายอื่น แล้วแต่ว่าจะ
เกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุใด หรือในบางครั้งถ้าการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์พลอยได้มิได้
เกิดขึ้นเป็นประจ า ก็อาจจะแสดงในหัวข้อรายการพิเศษ นอกจากนี้ เราก็อาจจะน าผลก าไรหรือ
ขาดทุนที่ได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้นี้ไปเพิ่มหรือลดต้นทุนการผลิตในส่วนของ
ผลิตภัณฑ์หลักก็ได้เช่นกัน 

 

ตวัอย่างท่ี 10.8 

บริษัท สยามเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด เปน็บริษัทที่ท าการผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ มี
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์หลัก 2 ชนิด คือ เก้าอีไ้ม้ และโต๊ะไม้ และมีผลิตภัณฑ์พลอยได้ คือ 
เศษไม้ ในระหว่างปี 25X1 บริษัทมีต้นทุนการผลิตร่วมเกิดขึ้นรวม 250,000 บาท ประกอบดว้ย 
วัตถุดิบทางตรง 100,000 บาท ค่าแรงงานทางตรง 80,000 บาท และค่าใช้จ่ายการผลิต 70,000 

บาท ข้อมูลเกีย่วกับผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ มีดังนี ้ 
         ผลิตภณัฑ ์ ปริมาณการผลิต ปริมาณการขาย ราคาขายต่อหน่วย 

เก้าอี้ไม้      1,000        800   200 

โต๊ะไม้      1,500     1,200   250 

เศษไม้        500       500     50 

 

นอกจากนี้ บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานระหว่างปี 25X1 ทั้งสิ้น 85,000 บาท 
และบริษัทมีนโยบายที่จะไม่จัดสรรต้นทุนร่วมให้กับผลิตภัณฑ์พลอยได้ ส่วนการจัดสรรต้นทุน
การผลิตร่วมให้กับผลิตภัณฑ์ร่วม จัดสรรโดยใช้ปริมาณการผลิตเป็นเกณฑ์ในการจัดสรร  

จากข้อมูลข้างต้น การจัดสรรต้นทุนการผลิตร่วมให้กบัผลิตภัณฑ์ร่วมแต่ละชนิด ได้ดังนี้  
 

 

 

 

เดบิต เงินสด      xxx 

        เครดิต ผลิตภัณฑ์พลอยได ้    xxx 

        ก าไรจากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้  xxx 
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ผลิตภณัฑ ์ ปริมาณ 

การผลิต 

สดัส่วนของ
ปริมาณการ

ผลิต(1) 

ต้นทุนการ
ผลิตร่วม 

ต้นทุนท่ี
จดัสรรให้

ผลิตภณัฑแ์ต่
ละชนิด(2) 

ต้นทุนต่อ
หน่วย(3) 

เก้าอี้ไม้ 1,000 0.33 250,000  82,500 82.50 

โต๊ะไม้ 1,500 0.50 250,000 125,000 82.50 

เศษไม้     500 0.17 250,000  42,500 82.50 

 3,000 1.00  250,000  

 

แสดงการค านวณ 

(1) สัดส่วนของปริมาณการผลิต 

เก้าอีไ้ม ้= 1,000/3,000 = 0.33   

โต๊ะไม ้ = 1,500/3,000 = 0.50   

เศษไม ้ = 500/3,000   = 0.17   

 

(1) ต้นทุนที่จัดสรรให้ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด  
เก้าอีไ้ม ้= 250,000 x 0.33  = 82,500 บาท 

โต๊ะไม ้ = 250,000 x 0.50  = 125000 บาท 

เศษไม ้ = 250,000 x 0.17  = 42,500 บาท 

 

(2) ต้นทุนต่อหน่วย 

เก้าอีไ้ม ้= 82,500/1,000  = 82.50 บาทต่อหน่วย 

โต๊ะไม ้ = 125000/1,500 = 82.50 บาทต่อหน่วย 

เศษไม ้ = 42,500/500   = 82.50 บาทต่อหน่วย 
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บทสรปุ 

 กรณีที่กิจการผลิตสินค้าได้หลายชนิดจากกระบวนการผลิตร่วมกัน สินค้าดังกล่าวอาจ
จัดอยู่ในลักษณะของผลิตภัณฑ์ร่วม ผลิตภัณฑ์หลักหรือผลิตภัณฑ์พลอยได้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
จะมีประเด็นของการค านวณต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นร่วมกัน ซึ่งอาจมีผลท าให้ต้นทุนการผลิต
ต้องได้รับการปันส่วนจากกระบวนการผลิตร่วมกัน ดังนั้น เพื่อให้ต้นทุนมีความถูกต้องจึงต้องใช้
หลักการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้  
 การบัญชีส าหรับผลิตภัณฑ์ร่วม คือ ผลิตภัณฑ์ที่จ าเป็นต้องผลิตจากกระบวนการผลิต
ร่วมกัน และผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดต่างมีมูลค่าเท่าเทียมกัน ท าให้เกิดปัญหาในการจัดสรรต้นทุน
ร่วมว่าควรจะใช้เกณฑ์ใดในการปันส่วนแล้วแต่ว่าเกณฑ์ใดเหมาะสมที่สุด 

การบัญชีที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลอยได้มีหลายวิธี การจะใช้วิธีปฏิบัติวิธีใดนั้นจะขึ้นอยู่
กับปริมาณและและมูลค่าของผลิตภัณฑ์พลอยได้ และนโยบายของฝ่ายบริหารว่าเป็นเช่นไร 
เนื่องจากผลิตภัณฑ์พลอยได้บางชนิดไม่สามารถผลิตต่อ หรือบางชนิดต้องการเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จ าเป็นต้องผลิตต่อแล้วสามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้น โดยต้องน าเอา
ต้นทุนในการผลิตเพิ่มเติมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลอยได้มาประกอบการ
พิจารณา และน าไปใช้ในการบันทึกบัญชี 

แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าหากไม่มีวิธีการจัดสรรต้นทุนร่วมวิธีใดที่จะให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและ
เป็นจริง เพราะโดยลักษณะของต้นทุนร่วมไม่สามารถจะแบ่งได้ โดยปกติการปันส่วนต้นทุนร่วม
มีประโยชน์ต่อการค านวณเพื่อตีราคาสินค้าคงเหลือ และจัดท างบการเงินประจ างวดเท่านั้น 
หากมีปัญหาใดๆ ที่จะต้องเลือกตัดสินใจว่าจะเพิ่มหรือลดจ านวนสินค้าที่ขายของสินค้าประเภท
ใดและจะขายสินค้าราคาเท่าใด จะต้องน าเทคนิคการวิเคราะห์ต้นทุนส่วนเพิ่มน ามาใช้เป็น
เครื่องมือในการตัดสินใจ  
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แบบฝึกหดัท้ายบท 

ข้อ 1. ในการผลิตสินค้า A ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของกิจการแห่งหนึ่ง จะได้สินค้า B เป็น 

ผลิตภัณฑ์พลอยได้  โดยมีปริมาณมากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละเดือน  ส าหรับรายละเอียด
การผลิตและขายในเดือนกุมภาพันธ์  25X2  แสดงดังต่อไปนี้ 

   สินค้า A  สินค้า B 

ปริมาณผลิต 10,000  กก. 1,000  กก. 
ปริมาณขาย   8,000  กก. 1,000  กก. 
ราคาขายต่อหน่วย    20  บาท ขึ้นอยู่กับทางเลือก 

 

1.ต้นทุนในการผลิตร่วมก่อนจุดแยกตัว ประกอบด้วย 

 วัตถุดิบทางตรง  32,000 บาท 

 ค่าแรงทางตรง  20,000 บาท 

 ค่าใช้จ่ายการผลิต 30,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสินค้าทั้ง  2  ชนิด  เท่ากับ  25%  ของค่าขาย 

 2. กิจการมีทางเลือกในการผลิตและขายสินค้า B ดังนี้ 
     2.1 น าไปหมุนเวียนเป็นเชื้อเพลิงใช้ในโรงงาน ผู้จัดการโรงงานตั้งใจจะใช้ราคา
ทดแทนเชื้อเพลิงกิโลกรัมละ  5  บาท  เป็นมูลค่าของสินค้า B  ซึ่งจะน าไปลดต้นทุนของสินค้า  
A ในแต่ละงวด 

     2.2 ก าหนดสินค้า  B  เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้  และยังไม่ตีราคาจนกว่าจะขายได้  
ปรากฏว่ากิจการสามารถขายสินค้า  B  ได้ในวันสิ้นงวดในราคากิโลกรัมละ  5.60  บาท  โดย
ขายเป็นเงินสด 

    2.3 น าสินค้า B  ไปผลิตต่อ  โดยเสียต้นทุนเพิ่มเติมหลังจุดแยกตัวดังนี้คือ  วัตถุดิบ
ทางตรง  3,000  บาท ค่าแรงทางตรง 2,000  บาท  และค่าใช้จ่ายการผลิต 2,000  บาท  และ
ได้ขายสินค้า B  ทั้งหมดในวันสิ้นเดือนในราคากิโลกรัมละ  12  บาท  เป็นเงินสด 

    2.4  แผนกบัญชีได้บันทึกต้นทุนก่อนจุดแยกตัวของสินค้า  บี  ณ  จุดแยกตัว  โดย
ใช้ราคาตลาด ณ จุดแยกตัวของสินค้าทั้ง  2  ชนิด  เป็นเกณฑ์ในการปันส่วน  ทั้งนี้ราคาตลาด  
ณ จุดแยกตัวของสินค้า B  เท่ากับ  5  บาท  ต่อกิโลกรัม  และต่อมากิจการได้น าสินค้า  B ไป
ผลิตเพิ่มเติม  โดยเสียต้นทุนเพิ่มเติมเท่ากับ  7,000  บาท  (รายละเอียดในข้อ  2.3)  และได้
ขายสินค้า Bไปทั้งหมด  เป็นเงินสด  ในราคาหน่วยละ  12  บาท  
 3. แผนกบัญชีปิดบัญชีทุกสิ้นเดือน  เพื่อประมวลผลการด าเนินงานของกิจการ 
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ให้ท า  

1. ให้ท่านบันทึกรายการเฉพาะผลิตภัณฑ์พลอยได้  ภายใต้ทางเลือกต่างๆ  (2.1 - 2.4)  
รวมทั้งแสดงการปิดบัญชีไปบัญชีก าไรขาดทุนในวันสิ้นงวด 

2. ค านวณต้นทุนต่อหน่วยของสินค้า A ภายใต้ทางเลือกต่างๆ  (2.1 - 2.4) 
3. แสดงงบก าไรขาดทุนของกิจการ  ภายใต้ทางเลือกและข้อก าหนดต่อไปนี้ 

3.1 ภายใต้ทางเลือก 2.2 ให้แสดงรายได้สุทธิจากการขายสินค้า B เป็นรายได้อื่นๆ ใน
งบก าไรขาดทุน 

3.2 ภายใต้ทางเลือก  2.2  ให้แสดงรายได้สุทธิจากการขายสินค้า B  เป็นรายการหัก
ต้นทุนขายของสินค้า A  ในงบก าไรขาดทุน 

3.3 ภายใต้ทางเลือก  2.2  ให้แสดงรายได้สุทธิจากการขายสินค้า B  เป็นรายการหัก
ต้นทุนการผลิตของสินค้า A  ในงบก าไรขาดทุน 

 

ข้อ 2. บริษัท  นานาผลิตภัณฑ์  จ ากัด  ผลิตสินค้า  ก  เป็นผลิตภัณฑ์หลัก  และสินค้า  ข.  
เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้  ส าหรับข้อมูลการผลิตและการขายในปี  25X1  ซึ่งเป็นเดือนแรกของ
การด าเนินงาน  แสดงดังนี้ 
  ปริมาณการผลิต - สินค้า ก   100,000  ปอนด์ 
       สินค้า ข     50,000  ปอนด์ 
  ต้นทุนและค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 

   ต้นทุนก่อนจุดแยกตัว   320,000  บาท 

   ต้นทุนหลังจุดแยกตัว - สินค้า ก   80,000  บาท 

   ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  30%  ของค่าขายสินค้า  ก 

 ในระหว่างเดือนกิจการได้ขายสินค้า  ก  80 ,000  ปอนด์  ในราคา  8  บาท/ปอนด์  
เป็นเงินเชื่อ  และกิจการปิดบัญชีทุกสิ้นเดือน  เพื่อประมวลผลการด าเนินงานของกิจการ 

 

ให้ท า  

1. บันทึกรายการข้างต้นในสมุดรายวันทั่วไป  ภายใต้กรณีต่างๆ  ดังนี้ 
 1.1  สมมติว่าสินค้า ข ไม่มีต้นทุนก่อนแยกตัว  และกิจการจะบันทึกค่าขายสินค้า  ข  
เป็นรายได้จากผลิตภัณฑ์พลอยได้ต่อเมื่อขายได้  และกิจการสามารถขายสินค้า ข จ านวน  
40,000  ปอนด์  เป็นเงินสด  ในราคาปอนด์ละ 0.60  บาท  ในวันสิ้นงวด  และในการขายสินค้า  
ข  กิจการเสียค่าใช้จ่ายในการขายสินค้า ข. เท่ากับ  10%  ของค่าขาย  ซึ่ง แผนกบัญชีจะน าไป
หักจากรายได้จากการขายสินค้า ข. 
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  1.2  สมมติว่าสินค้า ข  มีความส าคัญกับบริษัท และกิจการได้น าสินค้า ข ไป
ผลิตเพิ่มเติมหลังจุดแยกตัว โดยมีต้นทุนเพิ่มเติมหลังจุดแยกตัว 20 ,000 บาท แผนกขาย
ประมาณว่าราคาขายของสินค้า  ข  หลังจุดแยกตัวเท่ากับ  0.80  บาทต่อปอนด์  และกิจการ
ต้องการค านวณต้นทุนสินค้า ข  ก่อนแยกตัว ทั้งนี้กิจการได้ประมาณอัตราค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร  และอัตราก าไรสุทธิที่ต้องการของสินค้า  ข  เท่ากับ  10%  และอัตรา  25%  ของ
ค่าขายตามล าดับ 

2. ค านวณต้นทุนต่อหน่วยของสินค้า ก ภายใต้กรณีที่  1.1  และ  1.2 

3. แสดงงบก าไรขาดทุน  ภายในกรณีที่  1.1  ทั้งนี้กิจการต้องการแสดงรายได้สุทธิจาก
การขายสินค้า  ข  เป็นรายได้จากการขายในงบก าไรขาดทุน 

4. แสดงงบก าไรขาดทุนแยกตามประเภทสินค้า ภายใต้กรณีที่ 1.2 (กิจการให้ความส าคัญ
แก่สินค้า ข เช่นเดียวกับสินค้า ก) 
 

ข้อ 3. บริษัท เคมีภัณฑ ์ จ ากัด  ผลิตสารเคมี  3  ชนดิ  คือ  คาร์บอน  โบรอน  และอาร์กอน  
2  ชนิดแรก  เป็นผลิตภัณฑ์หลัก ส่วนชนิดหลงัเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้  บริษทัมีแผนกผลิต  4  
แผนก  แผนกที่  1  เป็นแผนกสกัดสารเคมีแตล่ะชนิดจากสินแร่ที่น าเข้าตอนต้นของแผนก  ซึง่
จะได้สารเคมทีั้ง  3  ชนดิพร้อมกัน  หลังจากนัน้จะน าสารเคมีแต่ละชนิดไปแปรสภาพเป็นสินค้า
ส าเร็จรูปต่อไป  โดยคาร์บอนจะถูกน าไปผลิตในแผนกที่ 2  โบรอนจะส่งไปผลิตในแผนกที ่  3  
และอาร์กอนจะน าไปผลิตในแผนกที ่ 4 รายละเอียดในการผลิตประจ าเดอืนพฤศจกิายน  25X4  
มีดังนี ้
                  วตัถดิุบ         ต้นทุนแปรสภาพ 

 แผนกที่  1   30,750 บาท  20,000 บาท 

 แผนกที่  2    -  12,000 บาท 

 แผนกที่  3    -    8,000 บาท 

 แผนกที่  4    -    1,000 บาท 

 

ผลิตภัณฑ์ ปริมาณผลิต 

(ปอนด์) 
ปริมาณขาย 

(ปอนด์) 
ราคาขาย 

ต่อปอนด์ (บาท) 
ร้อยละของค่าใช้จา่ย

ด าเนินงาน 

ต่อค่าขาย  (%) 

คาร์บอน 3,000 2,500 20 20 

โบรอน 4,000 3,800 10 20 

อาร์กอน 1,000 1,000 5 15 

(ไม่มีงานระหว่างท าต้นงวดหรอืปลายงวด) 
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 บริษัทตีราคาอาร์กอนโดยประมาณว่าจะมีก าไรสุทธิ  10%  ของค่าขาย  ส่วนการปัน
ส่วนต้นทุนร่วมของคาร์บอนและโบรอน  ค านวณตามเกณฑ์ค่าขาย 

 

ให้ท า  

1. งบก าไรขาดทนุประจ าเดือนพฤศจิกายน  25X4 

2. สมมติว่า อาร์กอนเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมเช่นเดียวกับคาร์บอนและโบรอน  จงค านวณ 

ต้นทุนต่อหน่วยของสารเคมทีั้ง 3 ชนิด โดยแบ่งต้นทุนร่วมตามเกณฑ์คา่ขาย 

 

ข้อ 4. บริษัท แร่ธรรมชาติ จ ากัด  เป็นบริษัทขุดเจาะแร่เพื่อสังเคราะห์เป็นสารเคมีชนิดต่างๆ  
ในระหว่างเดอืนกรกฎาคม  มีขอ้มูลในการผลิตดังต่อไปนี ้
 แผนก ก  ขุดเจาะแร่ปริมาณ  80 ,000  ปอนด์  ณ  จุดแยกตัวของแผนก ก และได้
สารเคมีต่อไปนี้ 
  สาร  A  80% 

  สาร  B  15% 

  สาร  C   5% 

 กิจการถือว่าสาร  C  เป็นเศษวัสดุเพราะมีจ านวนน้อยซึ่งจะตีราคาต่อเมื่อขายสาร  C  

ได้  จึงบันทึกเฉพาะจ านวนเท่านั้น  ส่วนสาร  B  เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้  ซึ่งจะไปผลิตต่อใน
แผนก  ข  ส าหรับสาร  A  จะถูกขายไปทันทีที่ผลิตเสร็จจากแผนก  ก. 
  ปริมาณขาย (ตามสัดส่วนของหน่วยที่ผลิตได้) 
    สาร  A  70%  ของหน่วยที่ผลิตได ้

    สาร  B  100%  ของหน่วยที่ผลิตได ้

ต้นทุนการผลิต  (บาท)  แผนก  ก   แผนก  ข 

วัตถุดิบ    50,000    7,750 

ค่าแรง    26,000    6,000 

ค่าใช้จ่ายการผลิต  17,500    3,250 

ส าหรับข้อมูลในการขายและการบริหาร  มดีังนี้ 
      สาร  A   สาร  B 

ราคาขายต่อปอนด์  (บาท)      6    1.95  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  (บาท) 19,500   2,500 
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ให้ท า  

1. งบก าไรขาดทนุตามสมมติฐานเกี่ยวกับสาร  B  ดังต่อไปนี ้
     1.1. รายได้สุทธิจากการขายสาร  B  เป็นรายได้อื่นๆ 

     1.2. รายได้สุทธิจากการขายสาร  B  เป็นรายการหักจากต้นทุนขายของสาร  A 

     1.3. ใช้วิธี Reversal Cost ในการค านวณต้นทุนรวมของสาร B 

     1.4. สมมติกิจการถือว่าสาร  A  และสาร  B  เป็นผลิตภัณฑ์ร่วม  ให้แบ่งต้นทุนร่วม
ให้สาร  A  และสาร  B  ตามเกณฑ์ค่าขาย  ณ  จุดแยกตัว  (Sales  Value  Method) 

 

ข้อ 5. บริษัท ทวีภัณฑ์  จ ากดั ผลิตสินคา้ได ้ 3 ชนิด จากกระบวนการผลิตร่วมกันคือ  สินคา้  
ก.  ข.  และ  ค.  ซึ่งฝ่ายบริหารไดก้ าหนดใหส้นิค้าทั้ง  3  ชนดิ  เป็นผลิตภัณฑ์ร่วม 

 

สินค้า หน่วยท่ีผลิต (หน่วย) น ้าหนัก (กก.) ราคาขายต่อหน่วย  (บาท) 
ก. 400 10 50 

ข. 100 15 120 

ค. 100 21 360 

 

 ต้นทุนร่วมในการผลิตประกอบด้วย  วัตถุดิบ  12,000  บาท  คา่แรง  8,000  บาท  
ค่าใช้จ่ายในการผลิต  10,000  บาท 

 

ให้ท า  

1. แสดงการค านวณต้นทุนตอ่หน่วยของสินคา้ ก ข และ ค  โดยใช้เกณฑ์การแบ่งต้นทนุ
ร่วมแบบถัวเฉลี่ย แบบถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก และแบบมูลค่าขายสุทธิ ทัง้นี้คา่ใช้จ่ายด าเนนิงาน
เท่ากับ  10%  ของค่าขาย 

2. ถ้าสินค้า ก. เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ โดยบริษทับันทึกรายได้ทัง้หมดจากการขายสนิคา้  
ก  เป็นรายได้อื่นๆ  จงค านวณหาต้นทุนตอ่หน่วยของสินค้า ข และสินค้า ค โดยใช้วิธีมูลค่า
ขายเป็นเกณฑ์ในการแบ่งต้นทุนร่วม 

3. กิจการควรจะแบ่งต้นทุนร่วมวิธีใดจึงจะเหมาะสม โปรดอธิบาย 
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ข้อ 6. บริษัท เจริญทรัพย์ ผลิตสินค้า  3  ชนิด คือ สินค้า ก  และ ข  เป็นผลิตภัณฑ์ร่วม  และ
สินค้า  ค  เป็นผลิตพลอยได้  บริษัทตีราคาผลิตภัณฑ์พลอยได้แบบ  Reversal  Cost  ส่วนการ
แบ่งต้นทุนร่วมแบ่งให้ ก  และ ข  ตามเกณฑ์ค่าขาย ณ จุดแยกตัวต่อไปนี้เป็นข้อมูลการผลิตใน
เดือนกุมภาพันธ์  25X9 
รายละเอียดสินค้าคงคลงั    สินค้า  ก     สินค้า  ข 

  1  ก.พ.  25X9 6,500  หน่วย  (13,000 บาท) 10,000 หน่วย (15,000 บาท) 
    29  ก.พ.  25X9     8,500  หน่วย        6,000  หน่วย 

 ส่วนสินคา้  ค.  ไม่มีหน่วยคงเหลือทั้งตน้งวดและปลายงวด  และบริษัทตีราคาสินค้าคง
คลังแบบ  FIFO 

ต้นทุนการผลิตประจ าเดือน 

  ต้นทุนกอ่นแยกตัว    21,200 บาท 

  ต้นทุนหลังจดุแยกตัว  

   สินค้า  ก      6,000 บาท 

   สินค้า  ข      2,000 บาท 

   สินค้า  ค      1,200 บาท 

รายละเอียดการขายระหวา่งเดือน 

  สินค้า  ก 8,000  หน่วย ในราคาหน่วยละ      3  บาท 

  สินค้า  ข 9,000  หน่วย ในราคาหน่วยละ      2  บาท 

  สินค้า  ค 2,400  หน่วย ในราคาหน่วยละ      1  บาท 

 

ให้ท า  

1. ค านวณต้นทุนตอ่หน่วยของสินคา้ทั้ง  3  ชนิด 

2. งบก าไรขาดทนุ (บางส่วน) ประจ าเดอืนกมุภาพันธ์  25X9 
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ข้อ 7. บริษัท ร่วมผลิตภัณฑ์  จ ากัด  ผลิตสินค้า  3  ชนิด  จากกระบวนการผลิตร่วม  คือ
สินค้า  M N  และ P  ส าหรับข้อมูลการผลิตและขายในเดือนมีนาคม  25X3  ปรากฏดังนี้ 
 1. ต้นทุนการผลิตประกอบด้วย  วัตถุดิบทางตรง  80 ,000  บาท  ค่าแรงทางตรง  
40,000  บาท  และค่าใช้จ่ายการผลิต  60,000  บาท  และในเดือนนี้ไม่มีของคงเหลือในตอนต้น
งวด 

 2. รายละเอียดในการผลิตสนิค้าทั้ง  3  ชนิด  แสดงดังนี้ 
 

สินค้า ปริมาณผลิต 

(หน่วย) 
น้ าหนกัต่อหน่วย 

(กก.) 
ปริมาณขาย 

(หน่วย) 
ราคาตลาดตอ่หน่วย 

(บาท) 
M 2,000   4 กก. 1,600 20 
N 4,000 2.5 กก. 3,200 30 
P 6,000   3 กก. 5,000 40 

  

3. กิจการน าสินค้าทั้ง  3  ชนิดออกขายทันที  ณ จุดแยกตัว  โดยมีอัตราค่าใช้จ่ายใน
การขายและบริหารเท่ากับ  25%  ของค่าขาย 

 

ให้ท า  

1. ถ้าสินค้า  M, N  และ  P  เป็นผลิตภัณฑ์ร่วม  ให้แสดงการค านวณต้นทุนต่อหน่วยของ
สินค้าทั้ง  3  ชนิดตามวิธ ี

  1.1  ถัวเฉลี่ยด้วยปริมาณผลิต 

  1.2  มูลค่าขายทีค่าดว่าจะได้รับ โดยใช้ราคาตลาด ณ จุดแยกตัว 

2. ถ้าสินค้า  M  เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้  โดยกิจการก าหนดมูลค่าผลิตภัณฑ์พลอยได้
จากราคาตลาด  ณ  จุดแยกตัว  และน ามูลคา่นี้ไปหกัจากตน้ทุนการผลิตร่วม  และน าตน้ทนุ
ร่วมสุทธิไปแบ่งให้ผลิตภัณฑ์ร่วมที่เหลือ  (สินค้า  N  และ  P)  โดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยด้วยน้ าหนัก 
ให้ค านวณ 

  2.1 ต้นทุนต่อหน่วยของสินค้า  N  และ  P 

  2.2 จัดท างบก าไรขาดทุนประจ าเดือนมีนาคม 25X3 ในกรณีกิจการประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการให้กับสนิค้า N และ P เท่านั้น เพราะในการขายสินค้า M ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์พลอยได้นั้นกิจการไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารแต่ประการใด 
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ข้อ 8. บริษัท  เจริญผลิตภัณฑ์  จ ากัด  ผลิตสินค้า  4  ชนิดคือ  ก  ข  ค  และ  ง   จาก
กระบวนการผลิตร่วมในแผนกเตรียม  จากประสบการณ์ที่ผ่านมา  บริษัทพอจะประมาณได้ว่า
อัตราก าไรขั้นต้นต่อค่าขายโดยถั่วเฉลี่ยรวมของกิจการ  =  30%  ของค่าขาย  ดังนั้นกิจการจึง
น าอัตราส่วนนี้ไปค านวณหาต้นทุนต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ในแต่ละเดือนตลอดมา   
 ส าหรับในเดอืนสิงหาคม  25X3  ไดน้ าวัตถุดิบเข้าผลิตจ านวน  10,000  หน่วย  
รายละเอียดเกี่ยวกับการผลิตและขายสินค้าต่างๆ  แสดงดังนี้ 

 สินค้า  ก สินค้า  ข สินค้า  ค สินค้า  ง 

ปริมาณผลิต  (หน่วย) 2,000 2,500 2,000 2,500 
ปริมาณขาย  (หน่วย) 1,700 2,000 1,400 2,200 
ราคาตลาดตอ่หน่วย 15 บาท 20  บาท 18 บาท 22 บาท 

     

ต้นทุนเพ่ิมเติมหลงัจดุแยกตวั  (บาท)  

วัตถุดิบ - 7,500 6,000 9,500 
ต้นทุนแปรสภาพ 6,000 5,000 6,200 9,500 
 สมมติว่าไม่มงีานระหว่างท าทั้งตน้งวดและปลายงวด  จงค านวณต้นทุนรวม  และ
ต้นทุนกอ่นแยกตัวของสนิค้าทั้ง  4  ชนิดในเดอืนสิงหาคม  25X8 
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