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หน่วยที่ 1 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน 

หัวข้อเรื่อง 

     1. ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชีต้นทุน 
     2. ต้นทุนการผลิต (Manufacturing Cost) 
     3. งบการเงินทางธุรกิจอุตสาหกรรม 
สาระส าคัญ 
          การบัญชีต้นทุนเป็นพื้นฐานของการเรียนบัญชีชั้นสูง การบัญชีบริหาร การบัญชีเพื่อการจัดการโดย
การเรียนในหน่วยที่1นี้จะเป็นการทบทวนความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชีต้นทุน การจ าแนกต้นทุน 
ต้นทุนการผลิต งบการเงินทางธุรกิจอุตสาหกรรม  
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. อธิบายความหมายของการบัญชีต้นทุนได้อย่างถูกต้อง 
2. อธิบายวัตถุประสงค์ของการท าบัญชีต้นทุนไว้อย่างถูกต้อง 
3. จ าแนกประเภทของต้นทุนได้ถูกต้อง 
4. อธิบายถึงความสัมพันธ์ของบัญชีต้นทุน บัญชีบริหาร และบัญชีการเงินได้ 
5. อธิบายความหมายของต้นทุนการผลิตได้ 
6. บอกส่วนประกอบของต้นทุนการผลิตได้ 
7. บอกสินค้าคงเหลือของธุรกิจอุตสาหกรรมได้ 
8. ค านวณต้นทุนการผลิตได้ 
9. ค านวณต้นทุนสินค้าส าเร็จรูปได้ 
10. ค านวณต้นทุนขายได้ 
11. ค านวณต้นทุนการผลิตต่อหน่วยได้ 
12. บอกส่วนประกอบของงบการเงินทางธุรกิจอุตสาหกรรมได้ 
13. บอกข้อแตกต่างระหว่างงบการเงินธุรกิจพาณิชยกรรมและธุรกิจอุตสาหกรรมได้ 
14. ท างบการเงินของธุรกิจอุตสาหกรรมได้ 
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1. ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชีต้นทุน 

1.1  ความหมายของการบัญชีต้นทุน 

ดวงมณี โกมารทัต ให้ความหมายการบัญชีต้นทุน (Cost Accounting) เป็นการบัญชีที่บันทึกและ
จัดท ารายงานการวัดค่าของต้นทุนในการผลิตสินค้าและการให้บริการ ขอบเขตงานของการบัญชีต้นทุนจึง
ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลต้นทุน บันทึกแยกประเภท แบ่งสรร หรือ ปันส่วน สะสม และจัดท ารายงาน เกี่ยวกัน
ต้นทุนในลักษณะต่างๆ ตามความประสงค์ของฝ่ายจัดการ 

สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ ให้ความหมายการบัญชีต้นทุน (Cost Accounting) จัดเป็นวิธีการทาง
บัญชีที่จะท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลทางด้านต้นทุนของธุรกิจ ประเภทอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์พื้นฐานใน
การจัดท ารายงานทางการเงิน ตลอดจนวิเคราและจ าแนกข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารต้นทุน ( Cost 
Management) ตามความต้องการของผู้บริหาร 

คณะอนุกรรมการบัญญัติศัพท์บัญชีได้ให้ค านิยาม ของการบัญชีต้นทุน (Cost Accounting)  
ไว้ว่า การบัญชีต้นทุน เป็นสาขาหนึ่งของการบัญชีเกี่ยวกับการจ าแนก การบันทึก การปันส่วน การสรุป และ
การรายงาน การประมาณการต้นทุนหรือต้นทุนที่คาดไว้ และยังรวมถึงวิธีการออกแบบ และจัดระบบต้นทุน 
การแบ่งแยกต้นทุน การเปรียบเทียบต้นทุน และการเสนอ และให้ความหมายของข้อมูลแก่ผู้บริหารเพื่อใช้เป็น
เครื่องช่วยในการควบคุม การปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบัน และอนาคต 

สรุป“การบัญชีต้นทุน” หมายถึง การบัญชีที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการสะสม รวบรวม จ าแนก วิเคราะห์ 
และจัดระบบข้อมูลด้านต้นทุน ทั้งที่เกดขึ้นในอดีต ปัจจุบัน รวมทั้งการคาดการณ์ ต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน
อนาคต 

1.2  วัตถุประสงค์ของการบัญชีต้นทุน 

1. ใช้ในการค านวณต้นทุนสินค้าหรือบริการ 
2. ใช้ในการวัดผลการด าเนินงานประจ างวด 
3. ใช้ในการตั้งราคาขายสินค้าหรือบริการ 
4. ใช้ในการวางแผนการควบคุมการด าเนินธุรกิจ 
5. ใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
6. ใช้ในการประเมินผลการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน 

จากความหมายและวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการบัญชีต้นทุนเป็นการบัญชี ที่
เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลด้านต้นทุน (Cost data base) ที่สนับสนุนทั้งบัญชีบริหารและบัญชีการเงิน คือ ข้อมูล
ด้านต้นทุนจ าเป็นทั้งต่อการจัดท างบการเงินเพื่อเสนอบุคคลภายนอก และจ าเป็นต่อการท าข้อมูลไปใช้ในด้าน
การบริหารและจัดการ ดังรูปภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 1-1 แสดงความสัมพันธ์ของการบัญชีต้นทุนกับการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ 
 

การบัญชีการเงิน (Financial Accounting) 

เป็นการบัญชีที่จัดท าขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลทางการเงินของธุรกิจที่เกิดขึ้นแล้ว โดยบันทึกตาม
มาตรฐานการบัญชี เพื่อรายงานต่อบุคคลภายนอก ผู้ที่มีส่วนได้เสียในกิจการ น าเสนอข้อมูลในรูปของรายงาน
ทางการเงินได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด นโยบายการบัญชี และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 

 
การบัญชีบริหาร หรือ การบัญชี เพื่อการจัดการ (Managerial Accounting) 

เป็นการจัดท าบัญชีเพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอต่อผู้ใช้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารทุกระดับ เพื่อใช้ในการ
วางแผน และควบคุมการด าเนินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ข้อมูลที่
เสนอนั้นบางส่วนมาจากบัญชีการเงิน หรือข้อมูลอ่ืนๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ข้อมูลดังกล่าวนี้
ผู้บริหารสามารถน าไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาในหน่วยงาน 

 
1.3  การจ าแนกประเภทต้นทุน 

สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ ให้ความหมายของต้นทุน (Cost) หมายถึงมูลค่าของทรัพยากรที่สูญเสียไป  
เพื่อให้ได้สินค้าหรือบริการ โดยมูลค่านั้นจะต้องสามารถวัดได้เป็นหน่วยเงินตรา ซึ่งเป็นลักษณะของการลดลง
ในสินทรัพย์ หรือ เพิ่มขึ้น ในหนี้สิน ต้นทุนที่เกิดขึ้น อาจจะให้ประโยชน์ในปัจจุบัน หรือในอนาคตก็ได้ เม่ือ
ต้นทุนใดที่เกิดขึ้นและกิจการได้ใช้ประโยชน์ไปท้ังสิ้นแล้วต้นทุนนั้นจะถือเป็นค่าใช้จ่าย (Expense)  
ดังนั้น ค่าใช้จ่ายจึงหมายถึง ต้นทุนที่ได้ให้ประโยชน์และกิจการได้ใช้ประโยชน์ทั้งหมดไปแล้วในขณะนั้น และ
ส าหรับต้นทุนที่กิจการสูญเสียไปแต่จะให้ประโยชน์แก่กิจการในอนาคต เรียกว่า สินทรัพย์ (Assets) 

ต้นทุนมีมากมายหลายชนิด ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การน าไปใช้ การจัดแบ่งประเภทต้นทุนจะช่วยให ้
กิจการสามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น การจัดแบ่งประเภทต้นทุนตามแต่ลักษณะ 
และวัตถุประสงค์ การน าไปใช้สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. การจ าแนกต้นทุนการผลิตและต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต 
2. การจ าแนกต้นทุนในงบการเงิน 

บญัชี           บญัชี 

บริหาร     ต้นทนุ 

           บญัชี 

     การเงิน 
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3. การจ าแนกต้นทุนตามพฤติกรรม 
4. การจ าแนกต้นทุนเพื่อการวางแผนและควบคุม 
5. การจ าแนกต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ 

 
1. การจ าแนกต้นทุนการผลิต และต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต 

1.1 ต้นทุนการผลิต (Manufacturing cost) หมายถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตสินค้า  
ประกอบด้วย 

1.1.1 วัตถุดิบทางตรง (Direct Materials) ศัพท์บัญชีได้ให้ความหมายไว้ว่า “มูลค่าของ 
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าโดยตรง และเป็นส่วนส าคัญที่สามารถคิดเข้าเป็นต้นทุนของหน่วยที่ผลิตได้
โดยง่าย” ดังนั้นวัตถุดิบทางตรง หมายถึง วัตถุดิบ (Raw Material) ที่เป็นส่วนประกอบหลักของการผลิต
สินค้าส าเร็จรูป และสามารถวัดมูลค่าของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าส าเร็จรูปแต่ละหน่วยได้โดยง่าย เช่น 
ผ้า เป็นวัตถุดิบหลักของการผลิตเสื้อส าเร็จรูป และทราบจ านวนที่ต้องใช้ผลิตแน่นอนว่า เสื้อแขนสั้น แขนยาว 
ใช้ผ้ากี่เมตรต่อตัว 

1.1.2 ค่าแรงงานทางตรง (Direct labor) ศัพท์บัญชีได้ให้ความหมายไว้ว่า “ค่าแรงงานที่ใช้ 
ในการผลิตสินค้าโดยตรงและสามารถคิดเข้าเป็นต้นทุนของหน่วยที่ผลิตได้ง่าย”  ดังนั้น แรงงานทางตรงจึง
หมายถึง แรงงานหลักท่ีใช้ในการผลิตสินค้าโดยตรง และสามารถวัดจ านวนชั่วโมงที่ใช้ในการผลิตสินค้าแต่ละ
หน่วยได้ไม่ยาก เช่น ช่างเย็บผ้า สามารถระบุเวลาที่ใช้ในการตัดเสื้อหนึ่งตัวกี่ชั่วโมงหรือกี่วัน 

1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการผลิต (Manufacturing Overhead) ศัพท์บัญชีได้ให้ความหมายไว้ว่า  
“ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้า แต่ไม่รวมถึงวัตถุดิบทางตรง และค่าแรงงานทางตรง ” ดังนั้น ค่าใช้จ่าย
ในการผลิตจึงหมายถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตต่างๆ ยกเว้น วัตถุดิบทางตรง และค่าแรงทางตรงโดยปกติ
รายการต้นทุนที่รวบรวมไว้ในรายการค่าใช้จ่ายผลิต ได้แก่ 

1. วัตถุดิบทางอ้อม วัสดุโรงงาน น้ ามันหล่อลื่น จาระบี ฯลฯ 
2. ค่าแรงงานทางอ้อม  เงินเดือนผู้จัดการโรงงาน  ค่าจ้างแม่บ้านท าความสะอาดโรงงาน   

เงินเดือนพนักงานจัดซื้อ  ยาม  ผู้ควบคุมงาน ฯลฯ 
3. ค่าสาธารณูปโภคโรงงาน 
4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่ เช่น ค่าเช่า  ค่าซ่อมแซม  ค่าเบี้ยประกันภัย     

ค่าภาษีทรัพย์สิน  ค่าเสื่อมราคาอาคารโรงงาน 
5. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ เช่น ค่าเช่า  ค่าซ่อมแซม  ค่าเสื่อมราคา 
6. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ในโรงงาน 

 
ต้นทุนการผลิตทั้ง 3 ชนิด สรุปได้ดังภาพ ท่ี 1-2 ดังนี้ 
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ภาพที่ 1-2 แสดงส่วนประกอบต้นทุนการผลิต 

 ส่วนประกอบท้ัง 3 ชนิดนั้น ถ้ารวมต้นทุนวัตถุดิบทางตรงกับค่าแรงงานทางตรง เรียกว่า ต้นทุนขั้นต้น 
(prime Cost) ถ้ารวมต้นทุนค่าแรงทางตรงกับ ค่าใช้จ่ายในการผลิต เรียกว่า ต้นทุนแปลงสภาพ 
(Conversion Cost)  ต้นทุนทั้ง 2 ชนิดสรุปได้ดังภาพที่ 1-3 ดังนี้ 

  
 

 

 

  

ภาพที่ 1-3 แสดงส่วนประกอบต้นทุนขั้นต้นและต้นทุนแปลงสภาพ 

 1.2  ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต (Non-Manufacturing Costs) 
  ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการผลิตสินค้า เช่น ค่าใช้จ่าย
การด าเนินงาน (Operating Expenses) ซึ่งประกอบด้วย 2 ชนิดคือ 
  1.2.1  ค่าใช้จ่ายในการขาย (Selling Expenses)  หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก
การส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการ หรือ เพื่อให้ได้ค าสั่งซื้อจากลูกค้าเพิ่มเช่น ค่านายหน้าพนักงานขาย ค่า
โฆษณา เงินเดือนพนักงานขาย ค่าขนส่งสินค้าให้ลูกค้า ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะพนักงานขาย ค่าเสื่อมราคา
คลังสินค้า เป็นต้น 
  1.2.2  ค่าใช้จ่ายการบริหาร (Administrative Expense) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการ
บริหารกิจการโดยรวม ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในส านักงาน เช่น เงินเดือนส านักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่า
ประกันภัย ค่าสอบบัญชี ค่าภาษี ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ใช้ในส านักงาน เป็นต้น 
 

2.  การจ าแนกต้นทุนในงบการเงิน สามารถจ าแนกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
2.1 ต้นทุนผลิตภัณฑ์  หมายถึง ต้นทุนที่ใช้ในการผลิตสินค้าให้เป็นสินค้าส าเร็จรูป ประกอบด้วย 

2.1.1 วัตถุดิบทางตรง 

ต้นทุนการผลิต 

ค่าใช้จ่ายในการ
ผลิต 

ค่าแรงทางตรง วัตถุดิบทางตรง 

ต้นทุนการผลิต 

ค่าใช้จ่ายในการ
ผลิต 

ค่าแรงทางตรง วัตถุดิบทางตรง 

ต้นทุนขั้นต้น ต้นทุนแปลง
สภาพ 
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2.1.2 ค่าแรงทางตรง 
2.1.3 ค่าใช้จ่ายในการผลิตหรือค่าใช้จ่ายโรงงานหรือโสหุ้ยการผลิต 

 ต้นทุนดังกล่าวข้างต้นจะสะสมอยู่ในตัวสินค้า จัดเป็นสินทรัพย์ในงบดุล เม่ือสินค้าถูกจ าหน่ายไปจะ
กลายเป็นค่าใช้จ่ายประจ างวดในรูปของต้นทุนขาย (Cost Of Goods Sold)  ในงบก าไรขาดทุน 
 การค านวณต้นทุนการผลิตของกิจการอุตสาหกรรมมีสูตรค านวณดังนี้  
 ต้นทุนการผลิต = วัตถุดิบทางตรง+ค่าแรงงานทางตรง+ค่าใช้จ่ายผลิต 

2.2 ต้นทุนตามงวดเวลา (Period Costs) หมายถึงต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า เป็น 
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชี เช่น เงินเดือนฝ่ายขาย และฝ่ายบริหาร ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่า
โฆษณา 

3. การจ าแนกต้นทุนตามพฤติกรรม จ าแนกออกได้เป็น 4 ประเภทคือ  
3.1 ต้นทุนคงท่ี (Fixed Costs) หมายถึงต้นทุนที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกิจกรรมหรือก าลังการ 

ผลิต ณ ระดับหนึ่ง จะมีต้นทุนรวมเท่ากันตลอดช่วงการผลิต ต้นทุนคงที่ได้แก่ เงินเดือนผู้จัดการโรงงาน ค่า
เช่า ค่าเสื่อมราคาอาคารโรงงาน ค่าเบี้ยประกันภัย 
 ต้นทุนคงท่ีต่อหน่วยจะเพิ่มข้ึนเมื่อก าลังผลิตเพิ่มขึ้น และถ้าก าลังการผลิตลดลงต้นทุนคงที่ต่อหน่วยจะ
เพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น กิจการจ่ายค่าเช่าโกดังสินค้าปีละ 10,000 บาท โดยโกดังสินค้าบรรจุสินค้าได้สูงสุดไม่
เกิน 50,000 บาท / หน่วย 
   ค่าเช่าโกดัง   จ านวนหน่วยสินค้า  ค่าเช่าโกดังต่อหน่วย 
 100,000 บาท      5,000  หน่วย          20  บาท  
 100,000 บาท    10,000  หน่วย          10  บาท  
 100,000 บาท    20,000  หน่วย            5  บาท  
 100,000 บาท    50,000  หน่วย            2  บาท  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

125,00
0 

100,00
0 
75,000 

50,000 

0 

25,000 

5,00
0 

10,00
0 

20,000 30,000 40,00
0 

50,000 

จ านวนสินค้า 
(หน่วย) 

ต้นทุนคงท่ี 

ค่าเช่า (บาท) 
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ภาพที่ 1-4 แสดงต้นทุนคงท่ี 

 

3.2 ต้นทุนผันแปร (Variable Cost) หมายถึงต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงเป็นสัดส่วนโดยตรงตามระดับ 
กิจกรรมหรือก าลังการผลิต ก าลังการผลิตเพิ่มขึ้นต้นทุนเพิ่ม แต่ถ้าก าลังการผลิตลดลงต้นทุนจะลดลง ต้นทุน
ผันแปร ได้แก่ วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงทางตรง วัสดุสิ้นเปลืองบางอย่าง ค่าโทรศัพท์ทางไกล ตัวอย่างเช่น 
โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าส าเร็จรูป ใช้ผ้าตัดเย็บเสื้อสุภาพสตรี ตัวละ 2 เมตร ถ้าเมตรละ 100 บาท 

 

 จ านวนเสื้อ (ตัว)   จ านวนผ้าที่ใช้ (เมตร)  จ านวนเงิน (บาท) 
       500 ตัว        1,000  เมตร     100,000  บาท 
  
 1,000 ตัว 2,000  เมตร 200,000  บาท 
 1,500 ตัว 3,000  เมตร 300,000  บาท 
 2,000 ตัว 4,000  เมตร 400,000  บาท 
 3,000 ตัว 6,000  เมตร 600,000  บาท 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1-5 แสดงต้นทุนผันแปร 

500,00
0 

400,00
0 
300,00

0 
200,00

0 

0 

100,00
0 

500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 

จ านวนเสื้อ (ตัว) 

ต้นทุนผันแปร 
จ านวนเงิน (บาท) 

600,00
0 
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 3.3  ต้นทุนผสมหรือต้นทุนกึ่งผันแปร (Mixed Cost / Semi variable Cost) หมายถึง ต้นทุนผสม
ระหว่างต้นทุนคงท่ีกับต้นทุนผันแปร ส่วนที่เป็นต้นทุนคงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกิจกรรม ส่วนที่เย็นต้นทุน
ผันแปรจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นสัดส่วนโดยตรงกับกิจกรรมที่ก าลังการผลิต ต้นทุนกึ่งผันแปรได้แก่ ค่าตอบแทน
พนักงานขาย เป็นรายเดือน ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนคือ เงินเดือน เป็นต้นทุนคงที่ ค่านายหน้าในการขาย
สินค้าที่คิดเป็นเปอร์เซนต์หรือเป็นจ านวนชิ้น เป็นต้นทุนผันแปร 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1-6 แสดงต้นทุนกึ่งผันแปร 

 

3.3 ต้นทุนกึ่งคงที่หรือต้นทุนขั้น (Semi Fixed Cost/ Step Cost) หมายถึงต้นทุนที่คงท่ีในช่วง 
ระดับกิจกรรมช่วงหนึ่ง แต่ถ้าระดับกิจกรรมเปลี่ยนไปอีกระดับหนึ่ง ต้นทุนก็จะเปลี่ยนไปตามระดับกิจกรรม
หนึ่ง ก าลังการผลิตเปลี่ยนไป ต้นทุนกึ่งคงท่ีจะมีลักษณะเหมือนขั้นบันได ตัวอย่าง เช่น เงินเดือนผู้ควบคุมงาน 
5,000 บาท ควบคุมคนงานได้ 1-10 คน ผลิตสินค้าได้ 1,000 หน่วย แต่ถ้ากิจการมีค าสั่งซื้อเพิ่ม 1,500 หน่วย 
จะต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีก 1 คน โดยจะต้องจ่ายเงินเดือนผู้ควบคุมงานอีก 5,000 บาท 
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จ านวนหน่วยขาย 

ค่านายหน้าพนักงานขาย 
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ภาพที่ 1-7  แสดงต้นทุนกึ่งคงท่ี 

การจ าแนกต้นทุนเพื่อการวางแผนและควบคุม  แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 
3.4 ต้นทุนทางตรง (Direct Cost) หมายถึงต้นทุนที่สามารถจัดสรรเป็นต้นทุนการผลิตไดง้่ายและ 

ชัดเจน ตัวอย่างเช่น ผ้าเป็นต้นทุนทางตรงที่ใช้ในการผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป หรือ ค่าแรงคนงานที่แผนก
ประกอบรถยนต์ก็เป็นต้นทุนทางตรงของโรงงานผลิตรถยนต์ 

3.5 ต้นทุนทางอ้อม (Indirect Cost)  หมายถึง ต้นทุนที่ไม่สามารถจัดสรรเป็นต้นทุนการผลิตได้ง่าย 
และชัดเจน ซึ่งปกติจะต้องใช้วิธีการปันส่วน หรือ จัดสรรต้นทุนทางอ้อมให้หน่วยวัดต้นทุนตัวอย่างเช่น 
โรงงานผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปมีการแบ่งแผนกต่างๆ เช่น แผนกตัด แผนกเย็บ แผนกตกแต่ง 

- ถ้าก าหนดให้หน่วยวัดต้นทุน คือตัวสินค้า ต้นทุนทางตรงคือ ผ้าและค่าแรง คนงานที่ใช้ใน 
การตัดเย็บ ส่วนต้นทุนทางอ้อม คือ ค่าเช่าโรงงาน ค่าเสื่อมราคาโรงงาน เงินเดือนผู้ควบคุมงาน 

- ถ้าก าหนดให้หน่วยวัดต้นทุน คือแผนกต่างๆ ต้นทุนทางตรงคือ ผ้า ค่าแรง และค่าเสื่อมราคา 
เครื่องจักรที่ใช้ในแผนกตัดเย็บ ส่วนต้นทุนทางอ้อม คือ ค่าเสื่อมราคาโรงงาน ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย 

3.6 ต้นทุนที่ควบคุมได้ (Controllable Cost) หมายถึง ต้นทุนที่สามารถระบุได้ว่าแผนกใด หรือ 
หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง และผู้บริหารหน่วยงานนั้นมีอ านาจตัดสินใจเพิ่มหรือลด 

ต้นทุนในหน่วยงานนั้นได้ ตัวอย่างเช่น แผนกผลิต ผู้จัดการฝ่ายผลิตมีอ านาจตัดสินใจเกี่ยวกับวัสดุสิ้นเปลือง
ในแผนก หรือค่าล่วงเวลาของพนักงานในแผนก 

3.7 ต้นทุนที่ควบคุมไม่ได้ (Non controllable Cost) หมายถึง ต้นทุนที่หัวหน้าแผนกหรือผู้จัดการ 
แผนกไม่มีอ านาจตัดสินใจ ลด หรือ เพิ่มต้นทุนประเภทนี้ เพราะต้นทุนเหล่านี้อยู่ภายใต้อ านาจการตัดสินใจ
ของผู้บริหารระดับสูง ตัวอย่าง เช่น ค่าเช่าโรงงาน ค่าเสื่อมราคาโรงงาน ค่าสาธารณูปโภคโรงงาน 
 

4. การจ าแนกต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ 
4.1 ต้นทุนที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ หมายถึง ต้นทุนที่ผู้บริหารจะต้องเลือกตัดสินใจในทางเลือกใด 

ทางเลือกหนึ่งท่ีให้ประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ ต้นทุนที่เกี่ยวกับการตัดสินใจแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 
4.1.1 ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) หมายถึงผลตอบแทนที่กิจการต้องสูญเสีย 

ไปจากการตัดสินใจเลือกทางเลือกอ่ืน ตัวอย่าง เช่น กิจการมีอาคารส านักงาน 1 คูหาในย่านธุรกิจ โดยกิจการ
มีทางเลือกอยู่ 2 ทางคือ 
  ทางเลือกท่ี 1 กิจการให้เช่าท าธุรกิจจะได้รับค่าเช่าปีละ 360,000 บาท 
  ทางเลือกท่ี 2 กิจการน าไปใช้ท าธุรกิจโดยเป็นคลังสินค้าส าหรับรองรับสินค้าที่ผลิตเสร็จพร้อม
ที่จะจ าหน่าย โดยคาดว่าจะท าให้ลดต้นทุนการผลิตลงปีละ 500,000 บาท 

0 
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  ในกรณีที่กิจการเลือกทางเลือกที่ 2 ก็ท าให้กิจการเสียโอกาสที่จะได้รับค่าเช่าอาคารปีละ 
360,000 บาท 

4.1.2 ต้นทุนส่วนแตกต่าง (Differential Cost) หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนหรือ 
ลดลงอันเนื่องจากผลการตัดสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารก าลังตัดสินใจยกเลิก
รถยนต์เก่า เนื่องจากเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมปีละ 50,000 บาท ท าให้กิจการประหยัดค่าใช้จ่ายลง 
50,000 บาท 

4.1.3 ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ (Avoidable Cost) หมายถึงต้นทุนที่ประหยัดได้ ถ้ายกเลิก 
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เช่น กิจกรรมยุบสาขาปิดโรงงานในต่างจังหวัด สามารถประหยัดต้นทุนวัตถุดิบ
ทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายผลิตได้ 

4.2 ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวกับการตัดสินใจ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่มีผลต่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ไม่ว่า 
กิจการจะตัดสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ  

4.2.1 ต้นทุนหลีกเลี่ยงไม่ได้ (Unavoidable Cost) หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการ 
ตัดสินใจของผู้บริหาร เว้นแต่ว่าผู้บริหารจะตัดสินใจขายกิจการไป ตัวอย่างเช่น กิจการจ่ายเงินเดือนผู้จัดการ
โรงงานเดือนละ 15,000 บาท โดยรับผิดชอบ 2 สาขา ถ้ากิจการยุบให้เหลือเพียงสาขาเดียว กิจการก็ยังคง
จ่ายเท่าเดิม หรือค่าภาษีทรัพย์สินของโรงงาน ถ้าตัดสินใจปิดโรงงาน เหลือเพียงสาขาเดียวก็ยังคงต้องจ่ายเท่า
เดิม เว้นแต่ว่ากิจการจะขายโรงงานที่ตัดสินใจปิดโรงงานไป 
 

4.2.2 ต้นทุนจม (Sank Cost) หมายถึง ต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตไม่ส่งผลกระทบต่อการ 
ตัดสินใจของผู้บริหารในปัจจุบัน ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ เช่น สัญญาเช่าระยะยาว 
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร เป็นต้น 
1.1 ระบัญชีต้นทุน 

ระบบบัญชีต้นทุนเป็นระบบการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนซึ่งประกอบด้วย  
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1.2.1 การรวบรวมและสะสมต้นทุน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในกิจการทั้งที่เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัว
เงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ใบส่งของ ใบก ากับภาษี ใบเสร็จรับเงิน จ านวนวัตถุดิบเบิกใช้ ทะเบียนคุมค่าแรงงาน 
ปริมาณการผลิต จ านวนชั่วโมงเครื่องจักร เป็นต้น 
 1.2.2 การบันทึกบัญชีต้นทุน หลังจากที่ได้รวบรวมและสะสมต้นทุน อย่างครบถ้วน ปิดบัญชีต้นทุน 
จะบันทึกรายการดังกล่าวลงในสมุดบัญชีตามระบบบัญชีที่ได้จัดท าไว้ 
 1.2.3 การวิเคราะห์ต้นทุน ผู้บริหารต้องการทราบข้อมูลต้นทุนเพื่อใช้ในการวางแผนและควบคุม 
ประกอบการตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 1.2.4 การรายงานต้นทุน หัวใจส าคัญของการท าบัญชีต้นทุนก็คือ การรายงานต้นทุนเพื่อให้ทราบผล
การด าเนินงานของกิจการ รายงานต้นทุนประกอบด้วย งบต้นทุนการผลิต งบก าไรขาดทุน และงบแสดงฐานะ
การเงิน 
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 ปัจจุบันการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตมีความหลากหลายตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงธุรกิ จ
ขนาดใหญ่ กระบวนการผลิตมีความซับซ้อนแตกต่างกันออกไป ท าให้ระบบบัญชีต้นทุนของธุรกิจแต่ละแห่งมี
ความซับซ้อน แต่ไม่ว่าระบบบัญชีแต่ละแห่งมีความแตกต่างกันไป แต่ก็มีจุดมุ่งหมาย คือ ความต้องการข้อมูล
ต้นทุนที่ถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนและควบคุม ระบบบัญชีต้นทุนที่
ธุรกิจจะน าไปใช้จึงมีความแตกต่างหลากหลาย พอสรุปได้ดังนี้ 

1. ระบบสะสมต้นทุน แบ่งเป็น 2 วิธี คือ 
1. ระบบสะสมต้นทุนแบบส้ินงวด (Periodic Cost Accumulation System) 
2. ระบบสะสมต้นทุน แบบต่อเนื่อง (Perpetual Cost Accumulation System) 

2. ลักษณะของกระบวนการผลิต แบ่งเป็น 2 ระบบ คือ 
1. ระบบต้นทุนงานสั่งท า (Job Order Cost System) 
2. ระบบต้นทุนกระบวนการ (Process Cost System) 

3. การคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น 3 ระบบ คือ 
1. ระบบต้นทุนเต็ม (Absorption Costing System) 
2. ระบบต้นทุนผันแปร (Variable Costing SYstem) 
3. ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity-basal costing) 

4. ชนิดของต้นทุน แบ่งเป็น 3 ชนิด คือ 
1. ต้นทุนจริง 
2. ต้นทุนปกติ 
3. ต้นทุนมาตรฐาน 

2. ต้นทุนการผลิต (Manufacturing Cost) 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. อธิบายความหมายของต้นทุนการผลิตได้ 
2. บอกส่วนประกอบของต้นทุนการผลิตได้ 
3. บอกสินค้าคงเหลือของธุรกิจอุตสาหกรรมได้ 
4. ค านวณต้นทุนการผลิตได้ 
5. ค านวณต้นทุนสินค้าส าเร็จรูปได้ 
6. ค านวณต้นทุนขายได้ 
7. ค านวณต้นทุนการผลิตต่อหน่วยได้ 

ต้นทุนการผลิต หมายถึง ต้นทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมดในการผลิตสินค้าให้เป็นสินค้าส าเร็จรูป 

 2.1 ส่วนประกอบของต้นทุนการผลิต ประกอบด้วย 3 ประเภท คือ 

  2.1.1 วัตถุดิบทางตรง (Direct Materials) 
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  2.1.2 ค่าแรงทางตรง (Direct Lab our) 
  2.1.3 ค่าใช้จ่ายผลิต (Manufacturing Overhead) 
วัตถุดิบทางตรง หมายถึง วัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบหลักของการผลิตสินค้าให้เป็นสินค้าส าเร็จรูป และ
สามารถวัดมูลค่าของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าส าเร็จรูปแต่ละหน่วยได้โดยง่าย เช่น ผ้าเป็นวัตถุดิบหลัก
ของการผลิตเสื้อส าเร็จรูป และทราบจ านวนที่ต้องใช้ผลิตแน่นอนว่า เสื้อแขนสั้นใช้ผ้ากี่เมตร/ตัว เสื้อแขนยาว
ใช้ผ้ากี่เมตร/ตัว 
 
ค่าแรงทางตรง หมายถึง แรงงานหลักที่ใช้ในการผลิตสินค้าโดยตรง หรือแรงงาน คนงานที่ใช้ควบคุม
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ผลิตสินค้าโดยตรง และสามารถวัดจ านวนชั่วโมงที่ใช้ในการผลิตสินค้าแต่ละหน่วย
ได้ไม่ยาก เช่น ค่าแรงช่างเย็บผ้า สามารถรวมเวลาที่ใช้ในการตัดเสื้อ 1 ตัว กี่ช่ัวโมง หรือกี่วัน 
 
ค่าใช้จ่ายในการผลิต  หมายถึงต้นทุนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า ยกเว้นวัตถุดิบทางตรง และ
ค่าแรงงานทางตรง เช่น วัตถุดิบทางอ้อม ค่าแรงทางอ้อม ค่าสาธารณูปโภคโรงงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร
โรงงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตสินค้า ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดโรงงาน 
  
การค านวณต้นทุนผลิตและต้นทุนขายของธุรกิจอุตสาหกรรม มีสูตรดังนี้ 
ต้นทุนการผลิต = วัตถุดิบทางตรง + ค่าแรงทางตรง + ค่าใช้จ่ายในการผลิต 
ต้นทุนสินค้าที่ผลิต = ต้นทุนการผลิต + งานระหว่างท าต้นงวด – งานระหว่างท าปลายงวด 
ต้นทุนขาย = ต้นทุนสินค้าส าเร็จรูป + สินค้าส าเร็จรูปต้นงวด – สินค้าส าเร็จรูปปลายงวด 
ซื้อ = ซื้อวัตถุดิบ + ค่าขนส่งเข้า – ส่งคืน – ส่วนลดรับ 
วัตถุดิบใช้ไป = วัตถุดิบต้นงวด+ ซื้อวัตถุดิบสุทธิ – วัตถุดิบปลายงวด 
วัตถุดิบทางตรงใช้ไป = วัตถุดิบต้นงวด+ ซื้อวัตถุดิบสุทธิ – วัตถุดิบปลายงวด – วัตถุดิบทางอ้อมใช้ไป  
ก าไรจากการด าเนินงาน = ขาย – ต้นทุนขาย – ค่าใช้จ่ายขายและบริการ 
 
 2.2 สินค้าคงเหลือของกิจการอุตสาหกรรม 
  สินค้าคงเหลือของกิจการอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
  2.2.1 วัตถุดิบคงเหลือ (Material) หมายถึง วัตถุดิบหรือวัสดุโรงงานที่ยังไม่เบิกไปใช้ในการ
ผลิต และคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด 
  2.2.2 งานระหว่างท าคงเหลือ หรือ สินค้าระหว่าผลิต (Work in Process / Goods in 
Process) หมายถึง สินค้าที่ผ่านกระบวนการผลิตแต่ยังผลิตไม่เสร็จ และยังไม่พร้อมที่จะจ าหน่าย 
ประกอบด้วยวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงทางตรง และค่าใช้จ่ายผลิต 
  2.2.3 สินค้าส าเร็จรูป (Finished Goods) หมายถึง สินค้าที่ผ่านกระบวนการผลิตเสร็จ
สมบูรณ์ และอยู่ในสภาพพร้อมที่จะขายได้ สินค้าคงเหลือมีวิธีการบันทึกบัญชี 2 วิธี คือ 
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   1. บันทึกสินค้าคงเหลือแบบวันสิ้นงวด (Periodic Inventory Method) วิธีนี้ไม่มี
บันทึกสินค้า เม่ือมีการซื้อขายเบิกใช้ แต่จะมีการบันทึกสินค้าคงเหลือเม่ือมีการตรวจนับ ณ วันสิ้นงวด และ
ค านวณต้นทุนขายเมื่อมีการขายสินค้า 
   2. บันทึกสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง (Perpetual Inventory Method) เป็นวิธี
บันทึกความเคลื่อนไหวของสินค้าตลอดเวลา เม่ือมีการซื้อ ขาย เบิกใช้ ตลอดเวลาและทราบยอดสินค้า
คงเหลือ จากบัญชีแยกประเภทสินค้าคงเหลือ และบันทึกบัญชีต้นทุนขายทุกครั้งที่มีการจ าหน่าย แสดงการ
เปรียบเทียบทั้ง 2 วิธี ดังนี้ 
 

วิธีบันทึกสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด วิธีบันทึกสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง 
สินค้าคงเหลือ 

ทราบยอดสินค้าคงเหลือจากการตรวจนับ 
- วัตถุดิบคงเหลือปลายงวด 
- งานระหว่างท าปลายงวด 
- สินค้าส าเร็จรูปปลายงวด 

ทราบยอดสินค้าคงเหลือจาก 
- บัญชีคุมยอดวัตถุดิบ 
- บัญชีคุมงานระหว่างท า 
- บัญชีคุมสินค้าส าเร็จรูป 

วัตถุดิบใช้ไป 
ทราบยอดวัตถุดิบใช้ไปจากการค านวณดังนี้ 
   วัตถุดิบคงเหลือต้นงวด                  xx 
บวก ซื้อวัตถุดิบสุทธิ                       xx 
วัตถุดิบที่มีเพื่อใช้ในการผลิต               xx 
หัก  วัตถุดิบปลายงวด                     xx 
วัตถุดิบใช้ไปในการผลิต                    xx 
 

ทราบยอดวัตถุดิบใช้ไปจากการบันทึกบัญชีเบิกใช้
วัตถุดิบในระหว่างงวด 

ต้นทุนขาย 
ทราบต้นทุนขายได้จากการค านวณดังนี้ 
   สินค้าส าเร็จรูปต้นงวด                 xx 
บวก ต้นทุนสินค้าที่ผลิต                  xx 
สินค้าส าเร็จรูปที่มีเพื่อขาย               xx 
หัก สินค้าส าเร็จรูปปลายงวด            xx 
ต้นทุนขาย                                xx 

ทราบต้นทุนขายได้จากการบันทึกบัญชีต้นทุนขาย
ระหว่างงวด 

 
ตัวอย่างท่ี 1-1 การค านวณต้นทุนการผลิต 
 ต่อไปนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตของบริษัท ดอยตุงอุตสาหกรรม จ ากัด ประจ างวด 1 ปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 25x1 
        1 ม.ค. 25x1 (บาท)                      31 ธ.ค. 25x1 (บาท) 
วัตถุดิบ     20,000      25,500 
งานระหว่างท า    32,000      28,000 



14 
 

สินค้าส าเร็จรูป    16,500      21,000 
ซื้อวัตถุดิบ       92,000   
ส่งคืนวัตถุดิบ        5,000 
ส่วนลดรับ        7,500 
ค่าแรงทางตรง       46,000 
ค่าแรงทางอ้อม        9,500 
ค่าไฟฟ้าโรงงาน       24,000 
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร      14,000 
ค่าเสื่อมราคา – อาคารโรงงาน     38,000 
ค่าเสื่อมราคา – เครื่องจักร     20,000 
ค่าประกันภัยโรงงาน      18,000 
ค่าขนส่งเข้า        1,200 
 
ให้ท า 1. ค านวณซื้อวัตถุดิบสุทธิ 
 2. ค านวณวัตถุดิบใช้ไป 
 3. ค านวณค่าใช้จ่ายผลิต 
 4. ค านวณต้นทุนผลิต 
 5. ค านวณต้นทุนสินค้าที่ผลิต 
 6. ค านวณต้นทุนขาย 
 7. ค านวณต้นทุนผลิตต่อหน่วย สมมุติผลิตสินค้าได้ 1,000 หน่วย 
 
ค านวณซื้อวัตถุดิบสุทธิ 
 ซื้อวัตถุดิบสุทธิ = ซื้อวัตถุดิบ + ค่าขนส่งเข้า – ส่งคืน – ส่วนลดรับ 
   = 92,000 + 1,200 – 5,000 – 7,500 
   = 80,700 
 
ค านวณวัตถุดิบใช้ไป 
 วัตถุดิบใช้ไป = วัตถุดิบต้นงวด+ ซื้อวัตถุดิบสุทธิ – วัตถุดิบปลายงวด 
   = 20,000+ 80,700 – 25,500 
   = 75,200 
 
ค านวณค่าใช้จ่ายในการผลิต = 9,500 + 24,000 + 14,000 + 38,000 + 20,000 +18,000 
    = 123,500 
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ค านวณต้นทุนการผลิต  = วัตถุดิบใช้ไป + ค่าแรงทางตรง + ค่าใช้จ่ายในการผลิต 
    = 75,200 + 46,000 + 123,500 
    = 244,700 
 
ค านวณต้นทุนสินค้าที่ผลิต = ต้นทุนการผลิต + งานระหว่างท าต้นงวด – งานระหว่างท าปลาย
งวด 
    = 244,700 + 32,000 – 28,000 
    = 248,700 
 
ต้นทุนขาย  = ต้นทุนสินค้าส าเร็จรูป + สินค้าส าเร็จรูปต้นงวด – สินค้าส าเร็จรูปปลายงวด 
   = 248,700 + 16,500 – 21,000 
   = 244,200 
 
ต้นทุนผลิตต่อหน่วย  = ต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ 
      จ านวนหน่วยที่ผลิต 
    = 248,700 
      1,000 
    = 248.70 บาท ต่อหน่วย 
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3.งบการเงินทางธุรกิจอุตสาหกรรม 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. บอกส่วนประกอบของงบการเงินทางธุรกิจอุตสาหกรรมได้ 
2. บอกข้อแตกต่างระหว่างงบการเงินธุรกิจพาณิชยกรรมและธุรกิจอุตสาหกรรมได้ 
3. ท างบการเงินของธุรกิจอุตสาหกรรมได้ 

งบการเงินธุรกิจประเภทพาณิชยกรรม 

 งบการเงินของธุรกิจซื้อขายสินค้า จัดท าขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินได้ทราบผลการด าเนินงานและฐานะ
การเงินของกิจการ งบการเงินของกิจการซื้อขายสินค้าประกอบด้วย 

1. งบก าไรขาดทุน 
2. งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินทางธุรกิจซื้อขายสินค้าคล้ายคลึงกับธุรกิจอุตสาหกรรม เพียงแค่ธุรกิจซื้อขายสินค้าไม่ต้อง
ท างบ 

ต้นทุนการผลิต สามารถเปรียบเทียบงบการเงินของธุรกิจพาณิชยกรรมและธุรกิจอุตสาหกรรม ดังนี้ 
 

ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจอุตสาหกรรม 
งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุน 

ขาย xx ขาย xx 
หัก   ต้นทุนขาย :                      
xx  

 หัก   ต้นทุนขาย :                           
xx  

 

       สินค้าคงเหลือต้นงวด           
xx 

        สินค้าส าเร็จรูปต้นงวด               
xx 

 

       บวก  ซื้อสุทธิ                    
xx 

        บวก  ต้นทุนสินค้าที่ผลิต            
xx 

 

       สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย             
xx        

        ต้นทุนสินค้าที่มีไว้เพื่อขาย          
xx        

 

       หัก  สินค้าคงเหลือปลายงวด  
xx 

xx        หัก  สินค้าคงส าเร็จรูปปลายงวด   
xx 

xx 

ก าไรขั้นต้น xx ก าไรขั้นต้น xx 
หัก   ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน :  หัก   ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน :  
       ค่าใช้จ่ายในการขาย            
xx 

        ค่าใช้จ่ายในการขาย                 
xx 

 



17 
 

       ค่าใช้จ่ายบริหาร                xx xx        ค่าใช้จ่ายบริหาร                     
xx 

xx 

ก าไรสุทธิ xx ก าไรสุทธิ xx 
งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) 

สินทรัพย์ สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 
   เงินสด 

 
xx 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
   เงินสด 

 
xx 

   หลักทรัพย์ในความต้องการทาง
ตลาด 

xx    หลักทรัพย์ในความต้องการทางตลาด xx 

   ลูกหนี้ xx    ลูกหนี้ xx 

   สินค้าคงเหลือ xx    สินค้าคงเหลือ :                             
            วัตถุดิบ                             

xx 
 

            งานระหว่างท า                    
xx 

 

            สินค้าส าเร็จรูป                    
xx 

xx 

   xx 
 
งบการเงินธุรกิจอุตสาหกรรม 
 จุดประสงค์ของธุรกิจอุตสาหกรรมคือการจัดท างบการเงิน เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึง 
ต้นทุนสินค้าที่ผลิต ต้นทุนผลิตสินค้าต่อหน่วย ผลการด าเนินงาน และฐานะการเงินของกิจการ งบการเงินของ
ธุรกิจอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 

1. งบต้นทุนการผลิต  (Cost Of Goods Manufactured Statement) 
2. งบก าไรขาดทุน (Income Statement) 
3. งบแสดงฐานะการเงิน (Balance Statement) 

 
ตัวอย่างงบการเงินของธุรกิจอุตสาหกรรม 

บริษัท xxx จ ากัด 
งบต้นทุนผลิต 

ส าหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 
(หน่วย : บาท) 

วัตถุดิบทางตรงใช้ไป :     
     วัตถุดิบคงเหลือต้นงวด   xx  
     ซื้อวัตถุดิบ xx    
     บวก   ค่าขนส่งเข้า xx    
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รวม   xx  
     หัก   ส่งคืนวัตถุดิบ xx    
            ส่วนลดรับ xx  xx  
            ซื้อวัตถุดิบสุทธิ   xx  
     วัตถุดิบท่ีมีเพื่อใช้ในการผลิต   xx  
     หัก   วัตถุดิบคงเหลือปลายงวด   xx  
   xx  
     หัก   วัตถุดิบทางอ้อม   xx  
     วัตถุดิบทางตรงใช้ไปในการผลิต   xx  
ค่าแรงงานทางตรง   xx  
ค่าใช้จ่ายในการผลิต :     
     วัตถุดิบทางอ้อม xx    
     ค่าแรงทางอ้อม xx    
     วัสดุโรงงานใช้ไป xx    
     เงินเดือนผู้ควบคุมงาน xx    
     ค่าสาธารณูปโภคโรงงาน xx    
     ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรและอุปกรณ์ xx    
     ค่าประกันภัย xx    
     ค่าใช้จ่ายผลิตอ่ืนๆ xx  xx  
ต้นทุนการผลิตทั้งสิ้น   xx  
บวก งานระหว่างท าต้นงวด   xx  
   xx  
หัก งานระว่างท าปลายงวด   xx  
ต้นทุนสินค้าส าเร็จรูป   xx  
 
 
 
 

บริษัท xxx จ ากัด 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 
(หน่วย : บาท) 

ขาย   xx  
     หัก   ต้นทุนขาย :     
            สินค้าส าเร็จรูปคงเหลือต้นงวด xx    
            บวก  ต้นทุนสินค้าส าเร็จรูป xx  xx  
            สินค้าส าเร็จรูปที่มีไว้เพื่อขาย   xx  
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            หัก  สินค้าส าเร็จรปูคงเหลือปลายงวด   xx  
ก าไรขั้นต้น   xx  
     หัก   ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน :     
            ค่าใช้จ่ายในการขาย xx    
            ค่าใช้จ่ายบริหาร xx  xx  
ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน   xx  
รายได้และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ :     
            ดอกเบี้ยจ่าย   xx  
ก าไรสุทธิ   xx  
 
 

 

บริษัท xxx จ ากัด 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 
(หน่วย : บาท) 

สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
 เงินสด   xx  
 หลักทรัพย์ในความต้องการตลาด   xx  

 ลูกหน้ี (สุทธิ)   xx  
 สินค้าคงเหลือ :     
  สินค้าส าเร็จรูป xx    
  งานระหว่างท า xx    
  วัตถุดิบ xx    
 ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า   xx  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   xx  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
 ที่ดิน    xx  
 อาคาร  xx    
 หัก   ค่าเส่ือมราคาสะสม xx    
 เครื่องจักร  xx    
 หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม xx  xx  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   xx  
รวมสินทรัพย์   xxx  

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หน้ีสินหมุนเวียน     
 เจ้าหน้ี  xx    
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 ค่าแรงงานค้างจ่าย xx    
 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย xx    
 หน้ีสินระยะยาวถึงก าหนดช าระคืนภายใน 1 ปี xx    

รวมหน้ีสินหมุนเวียน   xx  
หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
 เงินกู้จ านอง xx    
 ตั๋วเงินจ่ายระยะยาว xx    

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน   xx  
รวมหน้ีสิน   xx  

ส่วนของผู้ถือหุ้น     
 หุ้นสามัญ  xx    
 ก าไรสะสม  xx    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   xx  
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น   xxx  

 

ค าศัพท์ท้ายบทที่ควรทราบ 
Cost Accounting   = การบัญชีต้นทุน 
Cost Management   = การบริหารต้นทุน 
Managerial Accounting   = การบัญชีเพื่อการจัดการ 
Manufacturing Cost   = ต้นทุนการผลิต 
Direct Materials    = วัตถุดิบทางตรง 
Direct Labor    = ค่าแรงงานทางตรง 
Manufacturing Overhead  = ค่าใช้จ่ายในการผลิต 
Indirect Materials   = วัตถุดิบทางอ้อม 
Indirect Labor    = ค่าแรงทางอ้อม 
Operating Expense   = ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
Selling Expense    = ค่าใช้จ่ายในการขาย 
Administrative Expense   = ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
Prime Cost    = ต้นทุนขั้นต้น 
Conversion Cost   = ต้นทุนแปลงสภาพ 
Cost Of Goods Sold   = ต้นทุนขาย 
Period Cost    = ต้นทุนตามงวดเวลา 
Fixed Cost    = ต้นทุนคงที่ 
Variable Cost    = ต้นทุนผันแปร 
Mixed Cost    = ต้นทุนผสม 
Semi Mixed Cost   = ต้นทุนกึ่งคงที ่
Direct Cost    = ต้นทุนทางตรง 
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Indirect Cost    = ต้นทุนทางอ้อม 
Controllable Cost   = ต้นทุนควบคุมได้ 
Non-Controllable Cost   = ต้นทุนควบคุมไม่ได ้
Opportunity Cost   = ต้นทุนค่าเสียโอกาส 
Sunk Cost    = ต้นทุนจม 
Differential Cost   = ต้นทุนส่วนแตกต่าง 
Avoidable Cost    = ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได ้
Job Order Cost System   = ระบบต้นทุนงานสั่งท า 
Periodic Cost Accumulation System = ระบบสะสมต้นทุน แบบสิ้นงวด 
Perpetual Cost Accumulation System = ระบบสะสมต้นทุน แบบต่อเนื่อง 
Absorption Costing System  = ระบบต้นทุนเต็ม 
Variable Costing System   = ระบบต้นทุนผันแปร 
Activity-based Costing   = ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม 

แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

15. อธิบายความหมายของการบัญชีต้นทุนได้อย่างถูกต้อง 
16. อธิบายวัตถุประสงค์ของการท าบัญชีต้นทุนไว้อย่างถูกต้อง 
17. จ าแนกประเภทของต้นทุนได้ถูกต้อง 
18. อธิบายถึงความสัมพันธ์ของบัญชีต้นทุน บัญชีบริหาร และบัญชีการเงินได้ 
19. อธิบายความหมายของต้นทุนการผลิตได้ 
20. บอกส่วนประกอบของต้นทุนการผลิตได้ 
21. บอกสินค้าคงเหลือของธุรกิจอุตสาหกรรมได้ 
22. ค านวณต้นทุนการผลิตได้ 
23. ค านวณต้นทุนสินค้าส าเร็จรูปได้ 
24. ค านวณต้นทุนขายได้ 
25. ค านวณต้นทุนการผลิตต่อหน่วยได้ 
26. บอกส่วนประกอบของงบการเงินทางธุรกิจอุตสาหกรรมได้ 
27. บอกข้อแตกต่างระหว่างงบการเงินธุรกิจพาณิชยกรรมและธุรกิจอุตสาหกรรมได้ 
28. ท างบการเงินของธุรกิจอุตสาหกรรมได้ 
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ตอนที่ 1 เลือกค าตอบที่ถูกต้องท่ีสุด 

ข้อ 1.  ข้อใดจัดเป็นวัตถุดิบทางตรงของโรงานผลิตผลไม้กระป๋อง 
ก.  สี 
ข. สารกันบูด 
ค. เนื้อผลไม้ 
ง. เครื่องปรุงรส 

ข้อ 2.  ข้อใดหมายถึงความหมายของการบัญชีต้นทุน 
ก. การจดบันทึก รวบรวมข้อมูล และสรุปผล เพื่อเสนอฝ่ายบริหาร 
ข. เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องในกิจการที่เป็นเอกสารทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน 
ค. เป็นต้นทุนที่ผู้บริหารจะต้องเลือกตัดสินใจในทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ 
ง. เป็นต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงเป็นสัดส่วนโดยตรงตามระดับกิจกรรมหรือก าลังการผลิต 

ข้อ 3.  ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการบัญชีต้นทุน 
ก. ใช้ในการค านวณต้นทุนสินคา้หรือบริการ 
ข. ใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ค. ใช้ในการตั้งราคาขายสินค้าหรือบริการ 
ง. ใช้ในการวิเคราะห์โครงการลงทุน 

ข้อ 4.  ข้อมูลของบัญชีต้นทุนใช้เป็นฐานข้อมูลสนับสนุนบัญชีใดเพื่อใช้เป็นข้อมูลน าเสนอต่อบุคคลภายนอก 
ก. บัญชีชั้นสูง 
ข. บัญชีบริหาร 
ค. วิเคราะห์รายงานทางการเงิน 
ง. การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ 
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ข้อ 5.  ข้อใดเป็นทั้งต้นทุนขั้นต้นและต้นทุนแปลงสภาพ 
ก. วัตถุดิบทางตรง 
ข. ค่าแรงงานทางตรง 
ค. ค่าใช้จ่ายในการผลิต 
ง. ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 

ข้อ 6.  ข้อใดจัดเป็นต้นทุนงวดเวลา 
ก. เงินเดือนฝ่ายบริหาร 
ข. ค่าแรงงานทางตรง 
ค. ค่าใช้จ่ายในการผลิต 
ง. ค่าประกันภัย 

 
ข้อ 7.  ส่วนประกอบต้นทุนการผลิต คือ ข้อใด 

ก. ค่าใช้จ่ายโรงงาน 
ข. ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้ส านักงาน 
ค. เงินเดือนส านักงาน 
ง. ค่าโฆษณา 

ข้อ 8.  ข้อใดไม่ใช่สินค้าคงเหลือของธุรกิจอุตสาหกรรม 
ก. วัตถุคงเหลือ 
ข. สินค้าส าเร็จรูป 
ค. วัสดุโรงงานใช้ไป 
ง. งานระหว่างท า 

ข้อ 9.  ข้อใดเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิต 
ก. เงินเดือนส านักงาน 
ข. เงินเดือนพนักงานขาย 
ค. เงินเดือนผู้ควบคุมงาน 
ง. ค่านายหน้าพนักงานขาย 

ข้อ 10.  ต้นทุนการผลิตค านวณได้จากข้อใด 
ก. ซื้อ + ค่าขนส่งเข้า – ส่งคืน – ส่วนลดรับ 
ข. งานระหว่างท าต้นงวด + ต้นทุนการผลิต – งานระหว่างท าปลายงวด 
ค. สินค้าส าเร็จรูปต้นงวด + ต้นทุนการผลิต – สินค้าส าเร็จรปูปลายงวด 
ง. วัตถุดิบทางตรง + ค่าแรงงานทางตรง + ค่าใช้จ่ายผลิต 

ข้อ 11.  ต้นทุนสินค้าส าเร็จรูป ค านวณได้ตามข้อใด 
ก. ซื้อ + ค่าขนส่งเข้า – ส่งคืน – ส่วนลดรับ 
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ข. งานระหว่างท าต้นงวด + ต้นทุนการผลิต – งานระหว่างท าปลายงวด 
ค. สินค้าส าเร็จรูปต้นงวด + ต้นทุนการผลิต- สินค้าส าเร็จรูปปลายงวด 
ง. วัตถุดิบทางตรง + ค่าแรงงานทางตรง + ค่าใช้จ่ายผลิต 

 
 
 
 
 
 
จากโจทย์ต่อไปนี้ใช้ตอบค าถามข้อ 12 – 17 
 ยอดคงเหลือบางส่วนของ หจก. สหไพบูลย์ มีดังนี้ 
  วัตถุดิบทางตรงใช้ไป     12,000 บาท 
  วัตถุดิบทางอ้อม        3,000 บาท 
  ซื้อวัตถุดิบ      30,000 บาท 

ค่าขนส่งเข้า          500 บาท 
ค่าแรงทางตรง                 8,000 บาท 
ค่าแรงทางอ้อม        2,500 บาท 

  ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร       1,200 บาท 
  ค่านายหน้าพนักงานขาย     14,000 บาท 
  ส่งคืนวัตถุดิบ        4,500 บาท 
  งานระหว่างท าต้นงวด       6,000 บาท 
  งานระหว่างท าปลายงวด       4,000 บาท 
  สินค้าส าเร็จรูปต้นงวด     18,000 บาท 
  สินค้าส าเร็จรูปปลายงวด     15,000 บาท 
  ค่าขนส่งออก        1,000 บาท 
  ส่วนลดจ่าย          800 บาท 
 
ข้อ 12.  ซื้อวัตถุดิบสุทธิ มีจ านวนเท่าใด 

ก. 25,000  บาท 
ข. 26,000  บาท 
ค. 27,000  บาท 
ง. 28,000  บาท 

ข้อ 13.  ค่าใช้จ่ายผลิตมีจ านวนเท่าใด 
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ก. 1,600  บาท 
ข. 6,100  บาท 
ค. 6,700  บาท 
ง. 7,600  บาท 

ข้อ 14.  ต้นทุนการผลิตมีจ านวนเท่าใด 
ก. 26,700  บาท 
ข. 27,600  บาท 
ค. 28,700  บาท 
ง. 29,500  บาท 

ข้อ 15.  ต้นทุนสินค้าส าเร็จรูปมีจ านวนเท่าใด 
ก. 26,700  บาท 
ข. 27,600  บาท 
ค. 28,700  บาท 
ง. 31,700  บาท 

ข้อ 16.  ต้นทุนขายมีจ านวนเท่าใด 
ก. 26,700  บาท 
ข. 27,600  บาท 
ค. 28,700  บาท 
ง. 31,700  บาท 

ข้อ 17.  สมมติผลิตสินค้าส าเร็จรูปได้ 2,500 หน่วย ต้นทุนสินค้าส าเร็จรูป ต่อหน่วยเท่ากับ 
ก. 10.68  บาท 
ข. 11.04  บาท 
ค. 11.48  บาท 
ง. 12.68  บาท 

ข้อ 18.  ต้นทุนในข้อใดที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิต 
ก. วัตถุดิบทางตรง  
ข. ค่าเช่าโรงาน  
ค. เงินเดือนผู้ควบคุมงาน 
ง. ค่าประกันภัย 

ข้อ 19.  ข้อใดคือต้นทุนงวดเวลา 
ก. ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร 
ข. ค่าเสื่อราคาอาคารโรงงาน 
ค. ค่าแรงทางอ้อม 
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ง. เงินเดือนพนักงานขาย 
ข้อ 20.  ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ก. ต้นทุนขั้นต้น = วัตถุดิบทางตรง + ค่าใช้จ่ายผลิต 
ข. ต้นทุนแปลงสภาพ = ค่าแรงทางตรง + ค่าใช้จ่ายผลิต 
ค. ต้นทุนคงท่ี เป็นต้นทุนเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิต 
ง. ต้นทนุจม เป็นต้นทนุท่ีเกิดขึน้ในอดีต และสง่ผลกระทบตอ่การตดัสนิใจของผู้บริหา 

 
 
ตอนที่ 2  ให้จับคู่ข้อที่มีความหมายสัมพันธ์กัน 
 

A    วัตถุดิบทางตรง + ค่าแรงทางตรง 
B    ค่าแรงทางตรง + ค่าใช้จ่ายในการผลิต 
C    วัตถุทางตรง + ค่าใช้จ่ายในการผลิต 
D    ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงเป็นสัดส่วนโดยตรงตามระดับกิจกรรมหรือก าลังการผลิต 
E    ต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้บริหารในปัจจุบัน 
F    ต้นทุนที่ประหยัดได้ถ้ายกเลิกกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง 
G    ผลตอบแทนที่ก่อการต้องสูญเสียไปจากการตัดสินใจเลือกทางเลือกอ่ืน 
H    ต้นทุนผสมระหว่างต้นทุนคงท่ีกับต้นทุนผันแปร 
I     ต้นทุนที่สามารถจัดสรรเป็นต้นทุนการผลิตได้ง่ายและชัดเจน 
K    ต้นทุนที่สามารถระบุได้ว่าแผนกใดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง 
M   ต้นทุนที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามระดับกิจกรรมหรือก าลังการผลิต 
 
_______ 1. Sunk Cost 
_______  2. Direct Cost 

 _______  3. Avoidable Cost 
 _______  4. Fixed Cost 
 _______  5. Convertion Cost 
 _______  6. Mixed Cost 
 _______  7. Controllable Cost 
 _______  8. Prime Cost 
 _______ 9. Opportunity Cost 
 _______  10. Variable Cost 
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ตอนที่ 3  แบบฝึกทักษะปฏิบัติ 
ข้อ 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงรายงานผ้า ด าเนินธุรกิจผลิตชุดกีฬาตามแบบท่ีลูกค้าต้องการ ในระหว่างงวดมี
รายการเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตหลายรายการ ให้นักศึกษาจ าแนกประเภทต้นทุนที่เกิดขึ้นเป็นต้นทุนประเภทใด 
โดยเขียนเครื่องหมาย   ในตาราง 
 

รายการต้นทุนที่เกิดขึ้น 
วัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย ต้นทุน 
ทางตรง ทางตรง ในการผลิต ในการขาย ในการบริหาร งวดเวลา 

1. ค่าแรงานคนเย็บผ้า       
2. ค่าซ่อมแซมจักรเย็บผ้า       
3. ค่าสาธารณูปโภคโรงงานและ
ส านักงาน 

      

4. ต้นทุนผ้าที่ใชใ้นการผลิตชดุกีฬา       
5. ค่าโฆษณาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น       
6. เงินเดือนผู้จัดการห้าง       
7. เงินเดือนพนักงานขาย       
8. ค่าขนส่งสินค้าให้ลูกค้า       
9. ค่าเบี้ยประกันภัยโรงงาน       
10. ค่าสอบบัญชี       

 
ข้อ 2.  บริษัท สหไพบูลย์  จ ากัด  มียอดคงเหลือ (บางส่วน)  ณ วันสิ้นงวด ดังนี้ 
  ค่าแรงทางตรง      40,000 บาท 
  เงินเดือนผู้ควบคุมงาน     25,000 บาท 
  ค่าแรงทางอ้อม        7,000 บาท 
  วัตถุดิบทางตรงใช้ไป     30,000 บาท 
  ค่านายหน้าพนักงานขาย     50,000 บาท 
  ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร       4,500 บาท 
  ค่าสาธารณูปโภคโรงงาน       6,000 บาท 
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  ค่าใช้จ่ายบริหาร      48,000 บาท 
  ค่าโฆษณา        5,000 บาท 
  ค่าเสื่อมราคาอาคารโรงงาน    70,000 บาท 
  ค่าขนส่งสินค้าให้ลูกค้า       2,200 บาท 
  ค่าเช่าอาคารส านักงาน     20,000 บาท 
ให้ท า ค านวณต้นทุนต่างๆ ต่อไปนี้ 

2.1  ต้นทุนขั้นต้น  2.4  ต้นทุนงวดเวลา 
2.2  ต้นทุนแปลงสภาพ  2.5  ต้นทุนทางตรง 
2.3  ต้นทุนการผลิต  2.6  ต้นทุนทางอ้อม 

ข้อ 3.  ให้ค านวณตัวเลขที่หายไปซ่ึงระบุไว้เป็นอักษร ในแต่กรณีเป็นอิสระต่อกัน 
 
       กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 3 

วัตถุดิบทางตรงใช้ไป      4,000    5,000    

ค่าแรงทางตรง      10,000    8,000    9,000 

ค่าใช้จ่ายการผลิต       12,000  10,000 

ต้นทุนการผลิต      20,000    27,000 

งานระหว่างท าต้นงวด        -0-      500    2,000 

งานระหว่างท าปลายงวด      1,000    1,500   

สินค้าส าเร็จรูปคงเหลือต้นงวด     6,000    4,000    3,000 

สินค้าส าเร็จรูปคงเหลือปลายงวด     2,500      5,000 

ต้นทุนสินค้าที่ขาย       26,000  32,000 

ก าไรขั้นต้น        30,000 

ขาย       50,000    45,000 
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ข้อ 4  บริษัท บ้านรองเท้า จ ากัด เป็นผู้ผลิตรองเท้าหนัง ยอดคงเหลือในบัญชีต่างๆ ส าหรับงวด 1 ปี สิ้นสุด
วันที่        
         31 ธันวาคม 255x ดังนี้ 
 สินค้าคงเหลือ 1 ม.ค. 255x 
  วัตถุดิบ       200,000 บาท 
  งานระหว่างท า        40,000 บาท 
  สินค้าส าเร็จรูป (500 คู่)       75,000 บาท 
ซื้อวัตถุดิบ         
ค่าแรงงานทางตรง       450,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการผลิต         50,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย      150,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายบริหาร        120,000 บาท 
ขาย (4,000 คู่)        750,000 บาท 
สินค้าคงเหลือ 31 ธ.ค. 255x 
  วัตถุดิบ         57,000 บาท 
  งานระหว่างท า        30,000 บาท 
  สินค้าส าเร็จรูป (1,500 คู)่       25,000 บาท 
 
ให้ท า 1.  ค านวณต้นทุนสินค้าผลิตเสร็จในปี 255x 
 2.  ค านวณจ านวนรองเท้าที่ผลิตได้ในปี 255x 
 3.  ค านวณต้นทุนต่อหน่วยของรองเท้าที่ผลิตได้ 
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ข้อ 5.  จากยอดคงเหลือ (บางส่วน)  ของบริษัท แสงไพบูลย์ จ ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 
                หน่วย : บาท 
  ซื้อวัตถุดิบ       400,000 
  ค่าขนส่งวัตถุดิบ          8,000 
  ค่าแรงทางตรง       300,000 
  ค่าแรงทางอ้อม       150,000 
  เงินเดือนผู้ควบคุมโรงงาน        50,000 
  ค่าไฟฟ้าก าลัง (ปันส่วนให้โรงงาน 40%)      40,000 
  ส่วนลดรับ          6,000 
  ค่าซ่อมแซมอาคารโรงงาน        35,000 
  ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร         4,000 
  วัตถุทางอ้อม         20,000 
  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดโรงงาน         5,000 
  ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้ส านักงาน       10,000 
  ค่าเสื่อมราคาอาคารโรงงาน       40,000 
  สินค้าคงเหลือ :      1 ม.ค.     31 ธ.ค. 
   วัตถุดิบ     80,000     110,000 
   งานระหว่างท า    60,000       90,000 
   สินค้าส าเร็จรูป    50,000       60,000 
 
ให้ท า 1.  ซื้อวัตถุดิบสุทธิ 
 2.  วัตถุดิบทางตรงใช้ไป 
 3.  ต้นทุนการผลิต 
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 4.  ต้นทุนสินค้าส าเร็จรูป 
 5.  ต้นทุนขาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 6.  ต่อไปนี้เป็นยอดคงเหลือบางบัญชีของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอดิสัน ซึ่งประกอบธุรกิจซื้อ – ขาย สินค้า 
 
                หน่วย : บาท 
  ซื้อสินค้า       725,000 
  ค่าขนส่งเข้า          8,000 
  ค่าขนส่งออก          1,500 
  ส่วนลดรับ          3,000 
  ส่งคืนสินค้า          2,000 
  ค่าสาธารณูปโภคส านักงาน       30,000 
  ค่าใช้จ่ายในการขาย        65,000 
  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร        80,000 
  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดส านักงาน       12,500   
  ขาย               1,324,000 
  รับคืนสินค้า          6,000 
  ส่วนลดจ่าย         20,000 
  สินค้าคงเหลือต้นงวด        50,000 
  สินค้าคงเหลือปลายงวด      220,000 
 
ให้ท า 1.  ค านวณยอดซ้ือสุทธิ 
 2.  ค านวณยอดขายสุทธิ 
 3.  ค านวณต้นทุนขาย 
 4.  ค านวณก าไรสุทธิ (อัตราภาษี 25%) 
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ข้อ 7.  บริษัท ผ้าไทย จ ากัด เป็นผู้ผลิตชุดผ้าไทยส าเร็จรูป จ าหน่ายท้ังขายส่งและขายปลีก ข้อมูลการผลิต  
         ประจ าเดือน ตุลาคม 25x1 ดังนี้ 
          หน่วย : บาท 
        1 ต.ค.   31 ต.ค 
 สินค้าคงเหลือ :  
  วัตถุดิบทางตรง    18,000   25,000 
  งานระหว่างท า      5,000   68,000 
  สินค้าส าเร็จรูป    45,000   60,000 
 ซื้อผ้า           200,000 
 ค่าด้าย กระดุม ซิป            3,500 
 ค่าแรงทางตรง          120,000 
 เงินเดือนผู้ควบคุมงาน           20,000 
 ค่าเช่าโรงงาน            25,000 
 ค่าสาธารณูปโภค (ปันส่วนให้ส านักงาน 30%)         3,600 
 ค่าเบี้ยประกันภัยโรงงาน            2,000 
 ค่าขนส่งสินค้าให้ลูกค้า            1,200 
 เงินเดือนพนักงานขาย           40,000 
 ค่าโฆษณา            15,000 
 ค่าเสื่อมราคา เครื่องจักร           17,500 
 ค่าเสื่อมราคาอาคารส านักงาน          30,000 
 ค่าใช้จ่ายบริหาร            50,000 
 รายได้จากการขาย         720,000 
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ให้ท า 1.  งบต้นทุนผลิต 
 2.  งบก าไรขาดทุน (อัตราภาษีเงินได้ 30%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 8.  งบทดลองก่อนปิดบัญชีของบริษัทเชียงรายอุตสาหกรรม จ ากัด ปรากฏดังนี้ 

บริษัทเชียงรายอุตสาหกรรม จ ากัด 
งบทดลอง 

31ธันวาคม 25x1 
                       เดบิต                            เครดิต 
เงินสด                                            65,000 
วัตถุดิบคงเหลือ 1 ม.ค.                         25,000   
สินค้าส าเร็จรูปคงเหลือ 1ม.ค                  32,000 
เครื่องจักรและอุปกรณ์                                125,000 
ค่าเสื่อมราคาสะสม                                                                   25,000 
เจ้าหนี้                                                                                  20,000 
หุ้นกู้                                                                                     50,000 
หุ้นทุน                                                                                         200,000 
ก าไรสะสม                                                                              72,500 
ขาย                                                                                             250,000 
ชื้อวัตถุดิบ                                                132,500 
แรงงานทางตรง                                   50,000 
แรงงานทางอ้อม                                  21,000 
ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรและอุปกรณ์           12,500 
ค่าประกันภัยเครื่องจักรและอุปกรณ์            6,500 
ไฟแสงสว่างและไฟก าลัง                          3,250 
ค่าใช้จ่ายการผลิตอื่น                                3,000 
ค่าใช้จ่ายในการขาย                              75,000 
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร                           62,500                              _______                               
        617,500                              617,500 
 
สินค้าเหลือ ณ  31 ธันวาคม  25x1   มีดังนี้ วัตถุดิบ 32,500  บาท  งานระหว่างท า  7,500  บาท 
สินค้าส าเร็จรูป  75,000  บาท 
ให้ท า 1. งบต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ 
 2. งบต้นทุนสินค้าที่ขาย 
 3. งบก าไรขาดทุน 
 4. งบแสดงฐานะการเงิน  
 
ข้อ 9.                                ต่อไปนี้เป็นงบทดลองของบริษัท ดอยตุง จ ากัด 

บริษัท ดอยตุง  จ ากัด 
งบทดลอง 

วันที่  31  ธันวาคม 25X1 
                                                             (หน่วย: บาท) 
 
เงินสดและเงินฝากนาคาร      46,600 
ลูกนี้        68,000 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ         2,400 
สินค้าส าเร็จรูป       35,000 
งานระหว่างท า       31,000 
วัตถุดิบ        28,000 
วัตถุโรงงาน         5,000 
รถบรรทุก       62,400 
ค่าเสื่อมราคาสะสม-รถบรรทุก        9,460 
เครื่องจักร               150,000 
ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องจักร                15,000 
เจ้านี ้                   26,000 
เงินกู้ธนาคาร 6%ต่อปี                 50,000 
ทุนหุน้สามัญ                 300,000 
ก าไรสะสม                  11,890 
ขายสินค้า                 335,250 
รับคืนสินค้า           400 
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ชื้อวัตถุดิบ       15,600 
ค่าขนส่งเข้า         1,250 
ค่าแรงงานทางตรง              122,000 
ค่าแรงงานทางอ้อม        7,580 
เงินเดือนผู้ควบคุมงาน        8,400 
ค่าซ่อมแซมอาคารโรงงาน        2,300 
เงินเดือนแผนกขาย      24,000 
ค่าโฆษณา         1,300 
ค่าใช่จ่ายเบ็ดเตล็ดแผนกขาย         420 
เงินเดือนส านักงาน      30,000 
ค่าไฟฟ้าโรงงาน          7,000 
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดส านักงาน        1,100 
ดอกเบี้ยจ่าย          2,000 
ค่าใช่จ่ายเบ็ดเตล็ดโรงงาน           650                      

          750,000          750,000 
 
  รายละเอียดเพิ่มเติม 

1.  สินค้าคงเหลือปลายวดมีดังนี้ 
  สินค้าส าเร็จรูป      38,000 บาท 
         สินค้าระหว่างผลิต     25,000 บาท 
  วัตถุดิบ       32,000 บาท 

2.  วัสดุโรงงานใช้ไป        2,200 บาท 
3.  ค่าแรงทางตรงค้างจ่าย        3,000 บาท 
4.  คิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ในอัตราดังนี้ 

    รถบรรทุก   20% ต่อปี 
    เครื่องจักร   10% ต่อปี 
ให้ท า 1. บันทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไป 

2. งบต้นทุนสินค้าที่ผลิต 
3.งบก าไรขาดทุน 
4.งบแสดงฐานะการเงิน 
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ข้อ 10.  บริษัท ดอยช้างอุตสาหกรรม จ ากัดเป็นบริษัทผู้ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งซ่ึงบริษัทได้
จัดเก็บงบทดลองตลอดปี 
 

บริษัท ดอยช้างอุตสาหกรรม 
งบทดลอง 

วันที่31ธันวาคม 25x1 
เงินสด        642,000 
ตัวเงินรับ       108,000 
ลูกหนี้        486,000 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ         26,400 
สินค้าส าเร็จรูป       249,600 
งานระหว่างผลิต       166,800 
วัตถุดิบ        384,000 
วัสดุโรงงาน        55,200 
ที่ดิน        150,000 
อาคารโรงงาน              1,308,000 
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารโรงงาน                191,400 
เครื่องจักร       868,800 
ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องจักร                290,400 
เครื่องใช้ส านักงาน        81,000 
ค่าเสื่อราคาสะสม-เครื่องใช้ส านักงาน        49,200 
สิทธิบัตร         51,000 
เจ้าหนี้                    165,000 
หุ้นกู้ 10%          600,000 
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หุ้นสามัญ (ราคาตามมูลค่าหุ้นละ100บาท)              
1,800,000 
ก าไรสะสม          421,440 
ขาย                  7,416,000 
ชื้อวัตถุดิบ               3,786,000 
ค่าขนส่งเข้า         35,040 
ค่าแรงงานทางตรง      975,000 
ค่าแรงงานทางอ้อม      291,000 
ค่าซ่อมแช่มอาคารโรงงาน        43,200 
ค่าซ่อมแช่มเครื่องจักร        31,200 
ค่าไฟฟ้า          49,200 
ค่าขนส่งออก         39,000 
เงินเดือนพนักงาน      258,000 
ค่าพาหนะ         14,400 
โฆษณา        102,000 
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดแผนกขาย       48,600 
เงินเดือนทั่วไป       534,000 
หนี้สูญ          15,000 
ค่าใช้จ่ายส านักงาน        28,800 
ค่าเบี้ยประกัน         13,800 
ค่ารับรอง         24,000 
ค่าใช่จ่ายเบ็ดเตล็ดทั่วไป      118,800 
ดอกเบี้ยจ่าย          2,400 
             10,959,840               10,959,840 
 
ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม 

1. สินค้าคงเหลือสิ้นปีตีราคาทุนเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) มีสินค้าส าเร็จรูป 136,200 บาท งาน 
 ระหว่างผลิต 180,600 บาท และวัตถุดิบ 396,600 บาท 

2. วัสดุโรงงานคงเหลือสิ้นปี 10,500 บาท 
3. ให้ตัดสิบัตรเป็นค่าใช้จ่ายโรงงาน 13,800 บาท 
4. ค่าเสื่อมราอาคาร 5% ของราคาทุนเครื่องจักร 20% ของราคาทุน และเครื่องใช้ส านักงาน 

10% 
ของราคาทุน 
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5. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายสิ้นปีมีค่าแรงทางตรง 36,000 บาท แรงงานทางอ้อม 15,000 บาทและค่า
โฆษณา 

 33,000 บาท 
6. จัดสรรค่าไฟฟ้าเป็นของโรงงาน 75% และของส านักงาน 25% 
7. ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญให้เป็น 7% ของลูกนี้การค้าในวันสิ้นงวด 
8. ประมาณภาษีเงินได้นิติบุคคล 30% ของก าไรสุทธิ 

 
ให้ท า  1.  บันทึกรายการปรับปรุงละปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป 

2.  งบต้นทุนการผลิต งบก าไรขาดทุน และงบก าไรสะสม25x1 
3.  วันที่31ธันวาคม 25x1         

       
 
ข้อ 11.   Wongpaitoon Company a manufacturer of Footwear, had the full inventory 
balances at    
             the beginning and end of 2012 
 
Inventory Classification        January 1,2012      December 31,2012 
Raw material……………………….   $ 30,000   $ 40,000 
Work in process……………………     90,000     75,000 
Finished goods……………………..    120,000    105,000 
 

During 2012, the company purchased$200,000 of raw material and spent $350,000 
on direct labor. Manufacturing overhead costs were as follows: 
 
Indirect material………………………………………………………………….. $20,000 
Indirect Labor…………………………………………………………………………  35,000 
Depreciation on plant and equipment……………………………….  80,000 
Utilities……………………………………………………………………………………  25,000 
Other……………………………………………………………………………………….  30,000 
  

Sales revenue was $1,465,000 for the year. Selling and administrative expenses for 
the year amounted to $100,000. The firm’s tax is 40 percent. 
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REQUIRED:  
    1. Prepare a schedule of cost of goods manufactured. 

2. Prepare a schedule of cost of goods sold. 
    3. Prepare are income statement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 12. Selected data concerning the past year’s operations of the Textile Manufacturing    
Company are follows: 
       Inventories 
     Beginning   Ending 
Raw materials……………………………. $80,000   $92,000 
Work in process…………………………   90,000     40,000 
Finished goods………………………….. 100,000   120,000 
 
Other data 
Direct materials used……………………………………………………. 358,000 
Total manufacturing costs charged to production during the year (includes direct material, 
direct labor, and manufacturing overhead applied at a rate of 60% of direct labor 
costs)………..$780,000 
Cost of goods available for sale…………………………………………….  825,000 
Selling and administrative expenses……………………………………..    36,000 
 
REQUIRED : 
 1.  What was the cost of raw materials purchased during the year? 
 2.  What was the direct labor cost charged to production during the year? 
 3.  What was the cost of goods manufactured during the year? 
 4.  What was the cost of goods during the year? 


