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หน่วยที ่2 

การบัญชีเกีย่วกบัวตัถุดบิ 

 

เน้ือหาสาระ 

1. ความหมายและประเภทของวตัถุดิบ 

2. ขั้นตอนการรับ จ่าย วตัถุดิบ 

3. การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัวตัถุดิบ 

4. การค านวณตน้ทุนวตัถุดิบที่ใชใ้นการผลิต 

5. การตีราคาวตัถุดิบคงเหลือ 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายและประเภทของวตัถุดิบได ้

2. บอกขั้นตอนการรับ จ่าย วตัถุดิบได ้

3. บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัวตัถุดิบได ้

4. ค านวณตน้ทุนวตัถุดิบที่ใชใ้นการผลิตได ้

5. ตีราคาวตัถุดิบคงเหลือได ้

6. ปฏิบติังานที่ไดรั้บมอบหมายอยา่งมีความรับผดิชอบ มีระเบียบ ละเอียดรอบ มีความสนใจใฝ่รู้ 

และมีการแสดงสมัมาคาราวะต่อครู-อาจารย ์อยา่งสม ่าเสมอ 

สาระส าคญั 

      วตัถุดิบเป็นส่วนประกอบที่ส าคญัในการผลิตสินคา้ โดยแบ่งเป็น วตัถุดิบทางตรง และวตัถุดิบ

ทางอ้อม กระบวนการที่เก่ียวข้องกับวตัถุดิบมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องและมี

ประสิทธิภาพ โดยเร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนการรับ จ่ายวตัถุดิบ การบนัทึกบญัชีทั้งแบบต่อเน่ือง และแบบส้ินงวด 

จนถึงการตีราคาวตัถุดิบโดยวธีิต่าง ๆ   เพือ่ไม่ใหเ้กิดการทุจริตและสามารถค านวณตน้ทุนวตัถุดิบได ้

อยา่งถูกตอ้ง 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 

หน่วยที ่2 เร่ือง การบัญชีเกีย่วกบัวตัถุดบิ 

ค าช้ีแจง :  จงเลือกค าตอบที่ถูกตอ้งที่สุดเพยีงขอ้เดียว โดยท าเคร่ืองหมาย  ลงในกระดาษค าตอบ 

1. ขอ้ใดเป็นวตัถุดิบทางตรงในการผลิตกระจก 

ก. ทราย       ข. สารเคมี 

ค. ยางพารา                                        ง.  น ้ ายาเคลือบ 

2. ขอ้ใดเป็นวตัถุดิบทางออ้มในการผลิตรองเทา้ 

ก. หนงั                                 ข. สีน ้ ามนั 

 ค. ผา้                    ง. กาว 

3. แผนกใดมีหนา้ที่ท  าใบสัง่ซ้ือ 

 ก. แผนกจดัซ้ือ                                        ข. แผนกขาย 

 ค. แผนกการเงิน                                      ง. แผนกคลงัสินคา้/คลงัวตัถุดิบ 

4. การเก็บรักษาวตัถุดิบ และควบคุมวตัถุดิบ จะจดบนัทึกในแอกสารใด 

 ก. ใบเบิกวตัถุดิบ     ข. บตัรวตัถุดิบ 

 ค. ใบรายงานการตรวจรับวตัถุดิบ    ง. ใบรายงานการรับของ 

5.  ซ้ือวตัถุดิบเป็นเงินเช่ือ บนัทึกบญัชีโดยวธีิ สินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ือง จะบนัทึกบญัชีอยา่งไร  

 ก. เดบิต วตัถุดิบ        xx                      ข. เดบิต ซ้ือวตัถุดิบ xx 

              เครดิต เจา้หน้ีการคา้     xx                                        เครดิต เจา้หน้ีการคา้  xx 

ค. เดบิต วตัถุดิบ     xx                        ง. เดบิต ซ้ือวตัถุดิบ      xx 

    เครดิต เจา้หน้ีการคา้       xx                        เครดิต เจา้หน้ีการคา้   xx 

                ภาษีซ้ือ          xx     ภาษีซ้ือ               xx 
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6. กิจการที่ใชว้ธีิบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบส้ินงวด  จะท าการบนัทึกรายการส่งคืนวตัถุดิบทางออ้มที่

เบิกเพือ่ไปใชใ้นการผลิตอยา่งไร 

 ก. ไม่ตอ้งบนัทกึ     ข.  เดบิตงานระหวา่งท า   xx 

        เครดิต วตัถุดิบ    xx 

 ค.  เดบิตงานระหวา่งท า  xx   ง.  เดบิต ค่าใชจ่้ายในการผลิต  xx 

        เครดิต ค่าใชจ่้ายในการผลิต     xx   เครดิต วตัถุดิบ    xx 

7. กิจการที่ใชว้ธีิบนัทึกสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ือง จะบนัทึกรายการส่งคืนวตัถุดิบที่ซ้ือเป็นเงินเช่ือใน 

     ระบบภาษีมูลค่าเพิม่ อยา่งไร 

ก. เดบิต เจา้หน้ี         xx                              ข. เดบิต เจา้หน้ี  xx 

 ภาษีซ้ือ  xx    ภาษีซ้ือ  xx 

 เครดิต ส่งคืน  xx   เครดิต วตัถุดิบ  xx 

ค. เดบิต เจา้หน้ี         xx                              ง. เดบิต เจา้หน้ี  xx 

 เครดิต ส่งคืน  xx   เครดิต วตัถุดิบ  xx 

            ภาษีซ้ือ  xx    ภาษีซ้ือ  xx 

8.  การตีราคาวตัถุดิบในวนัส้ินงวด สามารถตีราคาโดยใชว้ธีิใด 

 ก. ราคาทุน   

ข. ราคาตลาด 

 ค. ราคาทุนหรือราคาตลาดที่ต  ่ากวา่  

ง. ราคาทุนหรือราคาตลาดที่สูงกวา่ 
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9. เม่ือวนัที่ 1 มกราคม 25X9 กิจการผลิตแห่งหน่ึง ซ้ือวตัถุดิบระหวา่งปี 35,000 บาท จ่ายค่าขนส่งเขา้ 900 

บาท ต่อมาส่งคืนวตัถุดิบราคา 1,900 บาท และไดรั้บส่วนลดจากการช าระหน้ี จ  านวน 800 บาท ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 25X9 ซ่ึงเป็นวนัปิดบญัชี กิจการไดท้  าการตรวจนบัและค านวณตน้ทุนวตัถุดิบคงเหลือปลายงวด 

ปรากฏวา่ยอดคงเหลือมีมูลค่านอ้ยกวา่วตัถุดิบคงเหลือยกมาจ านวน 1,100 บาท อยากทราบวา่วตัถุดิบใชไ้ป

ในการผลิตเท่ากบัเท่าใด 

ก.  32,100 บาท                                                   ข.  34,300 บาท 

ค.  36,200  บาท                                                  ง.  37,000  บาท 

10. บริษทัไมไ้ทย จ ากดั มีการซ้ือและเบิกวตัถุดิบ ดงัน้ี 

 ม.ค. 1 วตัถุดิบคงเหลือ 500 หน่วย ๆ ละ 5 บาท 

มี.ค. 8  ซ้ือคร้ังที่ 1 800 หน่วย ๆ ละ 7 บาท 

เม.ย. 20  ซ้ือคร้ังที่ 2 1,200 หน่วย ๆ ละ 8 บาท 

พ.ค.  25  ซ้ือคร้ังที่ 3  900   หน่วย ๆ ละ 10 บาท 

 

วตัถุดิบคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม มีจ  านวน 1,200 หน่วย อยากทราบวา่ ตน้ทุนวตัถุดิบใชใ้นการ

ผลิตมีจ านวนเท่าใด ถา้ใชว้ิธีถวัเฉล่ียอยา่งง่าย 

ก. 8,600  บาท     ข. 9,432  บาท 

 ค. 16,500  บาท     ง.  17,292  บาท 
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 วตัถุดิบเป็นส่วนประกอบที่ส าคญัของตน้ทุนการผลิต ซ่ึงในการผลิตสินคา้นั้นจะมีตน้ทุนของ

วตัถุดิบเป็นส่วนส าคญั   ดงันั้นกระบวนการเก่ียวกบัวตัถุดิบจึงตอ้งมีความรัดกุม และประสิทธิภาพ 

 

   ความหมายและประเภทของวัตถุดิบ 

 วตัถุดิบ (Materials)  หมายถึง ส่วนประกอบส าคญัที่ใชใ้นการผลิตและจะเปล่ียนสภาพเป็นสินคา้

ส าเร็จรูป โดยวตัถุดิบของสินคา้แต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างกนัไปขึ้นอยูก่บัลกัษณะและการออกแบบ

สินคา้ชนิดนั้น สินคา้ส าเร็จรูปชนิดหน่ึง อาจจะเป็นวตัถุดิบของสินคา้อีกชนิดหน่ึง 

 ยกตวัอยา่งเช่น  ออ้ยเป็นวตัถุดิบในการผลิตน ้ าตาล ซ่ึงจะไดน้ ้ าตาลเป็นสินคา้ส าเร็จรูป แต่น ้ าตาล

เป็นวตัถุดิบในการผลิตน ้ าผลไม ้

     ในการผลิตสินคา้แต่ละชนิด  อาจจะประกอบด้วยวตัถุดิบหลายชนิดรวมกัน เช่น ในการผลิต

กระเป๋าหนงั วตัถุดิบที่จะใชใ้นการผลิตประกอบดว้ย หนัง ผา้ ซิป ดา้ย เป็นตน้ ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัการออกแบบ

ของกระเป๋าชนิดนั้น ๆ  ดงันั้น วตัถุดิบหลายชนิดที่ใชใ้นการผลิตสินคา้ ไดแ้บ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

1. วตัถุดิบทางตรง  (Direct Materials) เป็นวตัถุดิบหลกัที่ใชใ้นการผลิต โดยสามารถระบุไดว้า่ 

ใชใ้นการผลิตสินคา้เป็นปริมาณเท่าใด และค านวณตน้ทุนที่ใชใ้นการผลิตไดอ้ยา่งชดัเจน เช่น ใชผ้า้จ  านวน  

ก่ีหลาในตดัเยบ็เส้ือ 1 ตวั ใชไ้มจ้  านวนก่ีแผน่ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ 

2. วตัถุดิบทางออ้ม (Indirect Materials) เป็นวตัถุดิบที่ใชใ้นการผลิตสินคา้ แต่ใชใ้นปริมาณ 

ไม่มาก และค านวณตน้ทุนไดค้่อนขา้งยาก จึงถือเป็นค่าใชจ่้ายในการผลิต เช่น ดา้ยที่ใชใ้นการเยบ็ผา้ น๊อต 

ตะปู ที่ใชใ้นการท าเฟอร์นิเจอร์ 
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        ขั้นตอนการรับ จ่าย วัตถุดิบ 

  

ขั้นตอนในการรับจ่ายวตัถุดิบ เพือ่ใชใ้นการผลิตสินคา้ มีดงัน้ี 

1.   การขอซ้ือ   แผนกคลงัวตัถุดิบที่มีความตอ้งการใชว้ตัถุดิบจะจดัท าใบขอซ้ือ (Purchase Requisition /PR) 

เพือ่ส่งไปยงัฝ่ายจดัซ้ือหลงัจากตรวจนบัวตัถุดิบแลว้วา่อยูใ่นระดบัต ่ากวา่ปริมาณขั้นต ่าที่ก  าหนดไว ้

การจดัท าเอกสารใบขอซ้ือจะตอ้งระบุรายละเอียด ชนิด ประเภท และจ านวนของวตัถุดิบ วนัเวลาที่

ตอ้งการใชใ้หค้รบถว้น โดยจะจดัท าอยา่งนอ้ย 3 ฉบบั คือ 

ฉบบัที่ 1 ส่งใหแ้ผนกจดัซ้ือ (ตน้ฉบบั) 

ฉบบัที่ 2 ส่งใหแ้ผนกบญัชี (ส าเนา)  

ฉบบัที่ 3 เก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน (ส าเนา) 

ผังทางเดินเอกสาร :  ใบขอซ้ือ 

 

            

 

 

         ภาพที่ 2.1 ผงัทางเดินเอกสารใบขอซ้ือ 

 

 

 

 

แผนกบัญชี 

 
ใบขอซ้ือ 

(แผนกคลังวัตถุดิบ) 

ใบขอซ้ือ 

(แผนกจัดซ้ือ) 
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ตัวอย่างใบขอซ้ือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2 ใบขอซ้ือ 

ที่มา http://www.prosoftwinspeed.com/ArticleInfo.aspx, 2560 : (Online) 

 

 

 

 

http://www.prosoftwinspeed.com/ArticleInfo.aspx
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          2.   การสัง่ซ้ือ เม่ือฝ่ายจดัซ้ือไดรั้บเอกสารใบขอซ้ือวตัถุดิบจากแผนกคลงัวตัถุดิบแลว้ จะตรวจสอบ 

ปริมาณการซ้ือที่เหมาะสม เปรียบเทียบคุณภาพ ราคา และเง่ือนไขในการสัง่ซ้ือจากผูข้ายหลายราย หลงัจาก

นั้นจึงด าเนินการจดัซ้ือจากผูข้ายที่ผา่นการคดัเลือกแลว้ โดยจดัท าเอกสารใบสัง่ซ้ือ (Purchase Order /PO) 

อยา่งนอ้ย 5 ฉบบั  

ฉบบัที่ 1 ส่งให้ผูข้าย (ตน้ฉบบั)  

ฉบบัที่ 2 ส่งใหแ้ผนกบญัชี (ส าเนา)  

ฉบบัที่ 3 ส่งใหแ้ผนกรับสินคา้ (ส าเนา)  

ฉบบัที่ 4 ส่งใหแ้ผนกคลงัสินคา้ (ส าเนา)  

ฉบบัที่ 5 เก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน (ส าเนา) 

ผังทางเดินเอกสาร : ใบสัง่ซ้ือ 

 

 

 

 

   

 

    

            

ภาพที่ 2.3  ผงัทางเดินเอกสารใบสัง่ซ้ือ 

 

 

 

แผนกคลังวัตถุดิบ 

 แผนกรับสินค้า 

 แผนกบัญชี 

 ใบส่ังซ้ือ 

(ฝ่ายจัดซ้ือ) 

ใบส่ังซ้ือ 

(ผู้ขาย) 
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ตัวอย่างใบส่ังซ้ือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.4 ใบสัง่ซ้ือ 

                                                   ที่มา  http://www.prosoftmyaccount.com , 2560 : (Online) 

 

 

http://www.prosoftmyaccount.com/
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3. การตรวจรับวตัถุดิบ   แผนกตรวจรับจะตรวจรับวตัถุดิบวา่มีคุณภาพ ปริมาณ ชนิด ตรงกบั 

ใบสั่งซ้ือหรือไม่ ซ่ึงในการตรวจรับจะท าเอกสาร คือ ใบตรวจรับวตัถุดิบ (Receiving Report/RR) โดย       

จดรายละเอียดของวตัถุดิบและเปรียบเทียบกบัใบก ากบัสินคา้ที่ผูข้ายส่งมาใหว้า่ตรงกนัหรือไม่ 

 ในการจดัท าใบตรวจรับวตัถุดิบ ควรจดัท าอยา่งนอ้ย 4 ฉบบั  ไดแ้ก่ 

ฉบบัที่ 1 แผนกตรวจรับเก็บไว ้(ตน้ฉบบั)  

ฉบบัที่ 2 ส่งใหแ้ผนกคลงัวตัถุดิบพร้อมสินคา้ (ส าเนา)  

ฉบบัที่ 3 ส่งใหแ้ผนกบญัชี (ส าเนา)  

ฉบบัที่ 4 ส่งใหแ้ผนกจดัซ้ือ (ส าเนา) 

ผังทางเดินเอกสาร : ใบตรวจรับวตัถุดิบ 

 

   

 

  

     

 

 

 

ภาพที่ 2.5  ผงัทางเดินเอกสารใบตรวจรับวตัถุดิบ 

 

 

 

 

แผนกจัดซ้ือ 

 
แผนกบัญชี 

 ใบตรวจรับวัตถุดิบ 

(แผนกตรวจรับ) 
ใบตรวจรับวัตถุดิบ 

(แผนกคลังวัตถุดิบ) 
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ตัวอย่างใบตรวจรับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.6   ใบตรวจรับ 

                                                    ที่มา  http://www.prosmes.com , 2560:  (Online) 

 

http://www.prosmes.com/ArticleInfo.aspx?ArticleTypeID=349&ArticleID=898
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4. การเก็บรักษาและควบคุมวตัถุดิบ  เม่ือแผนกคลงัวตัถุดิบไดรั้บวตัถุดิบจากแผนกตรวจรับ    

พร้อมใบรายงานการรับของแลว้ จะท าการตรวจสอบรายการวตัถุดิบที่ไดรั้บวา่ถูกตอ้งหรือไม่ หากถูกตอ้ง   

ก็จะบนัทึกรายละเอียดวตัถุดิบที่รับมาในบตัรวตัถุดิบ (Stock Card) และด าเนินการจดัเก็บพร้อมส าหรับส่ง

ใหแ้ผนกผลิตต่อไป 

ตัวอย่างบัตรวัตถุดิบ 

บัตรวัตถุดิบ 

หน่วยนับ :                                            รหัส :                                        จุดส่ังซ้ือ: 

พ.ศ. ซ้ือ เบิกใช้ คงเหลือ 

เดือน วนัที่ 
จ านวน
หน่วย 

ตน้ทุนต่อ
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

จ านวน
หน่วย 

ตน้ทุน
ต่อ

หน่วย 

จ านวน
เงิน 

จ านวน
หน่วย 

ตน้ทุน
ต่อ

หน่วย 

จ านวน
เงิน 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 

ภาพที่ 2.7  บตัรวตัถุดิบ 
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5. การเบิกวตัถุดิบ  เม่ือแผนกผลิตตอ้งการเบิกวตัถุดิบเพือ่น าไปใชใ้นการผลิต แผนกคลงัวตัถุดิบ 

ก็จะจดัเตรียมวตัถุดิบพร้อมกับเอกสารการเบิกใช้วตัถุดิบ ซ่ึงจะระบุรายละเอียดเก่ียวกับแผนกที่ขอเบิก 

ปริมาณที่ขอเบิก เอกสารการขอเบิกใชว้ตัถุดิบควรจดัท าอยา่งนอ้ย 3 ฉบบั  ไดแ้ก่   

ฉบบัที่ 1 แผนกคลงัวตัถุดิบ (ตน้ฉบบั)  

ฉบบัที่ 2 ส่งใหแ้ผนกผลิตพร้อมวตัถุดิบ (ส าเนา)  

ฉบบัที่ 3 ส่งใหแ้ผนกบญัชี (ส าเนา)  

 

ผังทางเดินเอกสาร  :   ใบเบิกวตัถุดิบ 

 

 

                        

                                                   

 

 

 

ภาพที่ 2.8  ผงัทางเดินเอกสารใบเบิกวตัถุดิบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกบัญชี 

 
ใบเบิกวัตถุดิบ 

(แผนกคลังวัตถุดิบ) 

ใบเบิกวัตถุดิบ 

(แผนกผลิต) 
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ตัวอย่างใบเบิกวัตถุดิบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  ภาพที่ 2.9 ใบเบิกวตัถุดิบ   
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http://www.prosoftwinspeed.compx/?ArticleTypeID=660&ArticleID=10130
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6. การจ่ายช าระค่าวตัถุดิบ  ในกรณีที่ซ้ือวตัถุดิบเป็นเงินเช่ือ แผนกการเงินและบญัชีจะตอ้งตรวจ 

เง่ือนไขการช าระ ส่วนลดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารทั้งหมดที่เก่ียวขอ้ง รวมทั้งกรณีมีการ

ส่งคืนวตัถุดิบ เพือ่เตรียมจ่ายช าระหน้ีภายในระยะเวลาที่ก  าหนดไวใ้นใบก ากบัสินคา้ของผูข้าย 

 

 

การบันทึกรายการวัตถุดิบ 

 วตัถุดิบเป็นสินคา้คงเหลืออีกประเภทหน่ึงของกิจการผลิต ดงันั้นการบนัทึกบญัชีเหมือนกบัการ

บนัทึกรายการสินคา้คงเหลือของกิจการซ้ือขายสินคา้ มี 2 วธีิ 

1. วธีิบนัทึกบญัชีวตัถุดิบคงเหลือแบบต่อเน่ือง (Perpetual Inventory Method) การบนัทึกวตัถุดิบ 

วิธีน้ีจะมีการเคล่ือนไหวของวตัถุดิบตลอดเวลา  ทั้งการซ้ือ การเบิกวตัถุดิบไปใช้ผลิต รวมถึงการส่งคืน   

การรับคืนวตัถุดิบที่เหลือจากการผลิต ดงันั้นกิจการจะทราบยอดคงเหลือของวตัถุดิบไดใ้นทนัทีและเม่ือ    

ท  าการตรวจนบัก็จะตรงกบัยอดคงเหลือในบญัชีวตัถุดิบ 

2. วธีิบนัทึกบญัชีวตัถุดิบแบบส้ินงวด (Periodic Inventory Method) การบนัทึกวตัถุดิบวธีิน้ีจะ 

ไม่ทราบการเคล่ือนไหวของวตัถุดิบ ดงันั้นเม่ือตอ้งการทราบยอดคงเหลือ ณ วนัใดวนัหน่ึง จึงตอ้งใช ้

การตรวจนบั และค านวณตน้ทุนวตัถุดิบคงเหลือในวนัส้ินงวด 
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ตวัอยา่งที่ 2.1       แสดงการบนัทึกรายการวตัถุดิบตามวธีิวตัถุดิบคงเหลือแบบต่อเน่ือง และแบบส้ินงวด 
 

ที่ รายการ 
บนัทึกบญัชีวตัถุดิบคงเหลือแบบ

ส้ินงวด  
(Periodic  Inventory Method) 

บนัทึกบญัชีวตัถุดิบแบบ 
ต่อเน่ือง 

(Perpetual  Inventory Method) 

1 ซ้ือวตัถุดิบเป็นเงินสด 10,000 บาท 
ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

เดบิต ซ้ือวตัถุดิบ  10,000 
          ภาษีซ้ือ            700 
          เครดิต  เงินสด           10,700 

เดบิต วตัถุดิบ        10,000 
          ภาษีซ้ือ            700 
          เครดิต  เงินสด           10,700 

2 จ่ายค่าขนส่งเขา้ 1,200 บาท เดบิต  ค่าขนส่งเขา้     1,200 
           เครดิต                         1,200 

เดบิต  วตัถุดิบ          1,200 
           เครดิต                         1,200 

3 ซ้ือวตัถุดิบเป็นเงินเช่ือ 8,000 บาท 
ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

เดบิต ซ้ือวตัถุดิบ    8,000 
          ภาษีซ้ือ            560 
          เครดิต  เจา้หน้ี           8,560 

เดบิต วตัถุดิบ             8,000 
          ภาษีซ้ือ               560 
          เครดิต  เจา้หน้ี           8,560 

4 ส่งคืนวตัถุดิบที่ซ้ือเป็นเงินเช่ือ 1,000 
บาท ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

เดบิต เจา้หน้ี             1,070 
            เครดิต  ส่งคืน             1,000 
                         ภาษีซ้ือ              70 

เดบิต เจา้หน้ี                  1,070 
            เครดิต  วตัถุดิบ          1,000 
                         ภาษีซ้ือ              70 

5 จ่ายช าระหน้ีค่าวตัถุดิบที่ซ้ือเป็นเงิน
เช่ือ ไดส่้วนลดเงินสด 10% 

เดบิต เจา้หน้ี     7,490         
            เครดิต  ส่วนลดรับ      749        
                         เงินสด         6,741      

เดบิต เจา้หน้ี                   7,490 
            เครดิต  วตัถุดิบ            749     
                         เงินสด           6,741   

6 เบิกวตัถุดิบทางตรงไปใชใ้นการผลิต 
จ านวน 5,000 บาท 

ไม่บนัทึกบญัชี เดบิต งานระหว่างท า      5,000 
           เครดิต  วตัถุดิบ            5,000 

7 เบิกวตัถุดิบทางออ้มไปใชใ้นการผลิต 
800 บาท 

ไม่บนัทึกบญัชี เดบิต ค่าใชจ่้ายในการผลิต   800 
           เครดิต วตัถุดิบ                800 

8 ส่งวตัถุดิบทางตรงคืนคลงัวตัถุดิบ 
1,000 บาท 

ไม่บนัทึกบญัชี เดบิต  วตัถุดิบ                1,000 
          เครดิต งานระหว่างท า  1,000 

9 ส่งวตัถุดิบทางออ้มคืนคลงั 100 บาท ไม่บนัทึกบญัชี เดบิต  วตัถุดิบ                  100 
   เครดิต ค่าใชจ่้ายในการผลิต   100 
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   การค านวณต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 

  

ในการผลิตสินคา้นั้น องคป์ระกอบที่ส าคญัในตน้ทุนการผลิตคือวตัถุดิบที่เบิกไปใชใ้นการผลิต 

สินคา้ชนิดนั้น  ดงันั้นในการค านวณหาวตัถุดิบที่น าไปใชใ้นการผลิตจึงถือวา่มีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่  

ซ่ึงในการค านวณตน้ทุนวตัถุดิบที่ใชใ้นการผลิตนั้น หากกิจการบนัทึกบญัชีวตัถุดิบแบบต่อเน่ืองก็จะทราบ

ตน้ทุนวตัถุดิบที่เบิกไปใชไ้ดท้นัที แต่ถา้บนัทึกบญัชีวตัถุดิบแบบส้ินงวดก็จะทราบเม่ือมีการตรวจนบัและ 

ตีราคาวตัถุดิบคงเหลือเพือ่ค  านวณหาตน้ทุนที่ใชใ้นการผลิต ซ่ึงสามารถค านวณไดโ้ดย 

 

 วตัถุดิบที่ใชใ้นการผลิต =  วตัถุดิบคงเหลือตน้งวด + ซ้ือสุทธิ* – วตัถุดิบปลายงวด 

                                       *  ซ้ือสุทธิ  = ซ้ือวตัถุดิบ + ค่าขนส่งเขา้ –ส่งคืนวตัถุดิบ – ส่วนลดรับ 

 

 

ตวัอยา่งที่ 2.2        เม่ือวนัที่  1  มกราคม  25X6 กิจการผลิต มีวตัถุดิบคงเหลือยกมา 10,000 บาท ในระหวา่ง

ปี ซ้ือวตัถุดิบ 30,000 บาท จ่ายค่าขนส่งเขา้ 1,200 บาท ต่อมามีการส่งคืนวตัถุดิบ 500 บาท และในวนัส้ินงวด

บญัชีไดท้  าการตรวจนบัและตีราคาวตัถุดิบคงเหลือจ านวน 6,000 บาท 

 

ให้ท า ค านวณหาตน้ทุนวตัถุดิบที่ใชใ้นการผลิต 

   ซ้ือสุทธิ  =   ซ้ือวตัถุดิบ + ค่าขนส่งเขา้ –ส่งคืนวตัถุดิบ – ส่วนลดรับ 

     =   30,000 + 1,200 – 500 

     =   30,700  บาท 

 วตัถุดิบที่ใชใ้นการผลิต    =   วตัถุดิบคงเหลือตน้งวด + ซ้ือสุทธิ – วตัถุดิบปลายงวด 

                 =   10,000 + 30,700 – 6,000 

                 =  34,700  บาท 
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ในการค านวณวตัถุดิบที่ใชใ้นการผลิตถือเป็นส่วนหน่ึงในงบตน้ทุนผลิต สามารถแสดงในรูป  

ตน้ทุนผลิตได ้ดงัน้ี 

วตัถุดิบทางตรงใชใ้นการผลิต  :    
     วตัถุดิบตน้งวด  10,000 บาท 
       บวก  ซ้ือวตัถุดิบสุทธิ :    
              ซ้ือวตัถุดิบ 30,000  บาท 
               บวก  ค่าขนส่งเขา้ 1,200  บาท 
 31,200  บาท 
               หกั  ส่งคืน 500 30,700 บาท 
     วตัถุดิบที่มีอยูท่ ั้งส้ิน  40,700 บาท 
     หกั  วตัถุดิบปลายงวด  6,000 บาท 
วตัถุดิบทางตรงใชใ้นการผลิต    34,700 บาท 

 

     การบนัทึกตน้ทุนวตัถุดิบที่ซ้ือมาในระหว่างงวดจะมีราคาแตกต่างกนั การค านวณจึงตอ้งเลือก

วธีิการที่เหมาะสมกบักบัลกัษณะของวตัถุดิบนั้น ๆ  วิธีการที่นิยมในการค านวณตน้ทุนของวตัถุดิบ มีหลาย

วธีิ แต่ในที่น้ีจะยกตวัอยา่ง ดงัน้ี 

1. วธีิเจาะจง (Specific Identification)  วธีิน้ีจะค านวณราคาทุนวตัถุดิบคงเหลือและตน้ทุนวตัถุดิบ 

ที่ใช ้โดยใชร้าคาทุนจริง วตัถุดิบจึงสามารถแยกไดช้ดัเจนวา่ซ้ือมาเม่ือใด เหมาะส าหรับวตัถุดิบที่มีปริมาณ

ไม่มาก และมีมูลค่าสูง และทราบราคาต้นทุนในการซ้ือที่แทจ้ริงได้ง่าย เน่ืองจากในการซ้ือแต่ละคร้ังมี

จ านวนไม่มาก 

2. วธีิเขา้ก่อน-ออกก่อน (First In – First Out  -  FIFO ) เหมาะส าหรับกิจการที่ซ้ือวตัถุดิบที่ 

เส่ือมสภาพหรือ ลา้สมยัไดง่้าย โดยจะน าวตัถุดิบที่ซ้ือมาก่อนน าออกไปผลิตก่อน ดงันั้นวตัถุดิบคงเหลือจึง

มาจากการซ้ือในคร้ังหลงั 

3. วธีิถวัเฉล่ีย  ( Average  Method)  เหมาะส าหรับกิจการที่ซ้ือวตัถุดิบในปริมาณมากและมีมูลค่า 

ไม่สูงมาก โดย กิจการที่บนัทึกบญัชีแบบส้ินงวด จะใชว้ธีิถวัเฉล่ียอยา่งง่าย (Simple Average Method) แต่ถา้

กิจการบนัทึกบญัชีแบบต่อเน่ืองก็จะใชว้ธีิถวัเฉล่ียเคล่ือนที่   (Moving Average Method ) 
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ตวัอยา่ง 2-3          กิจการแห่งหน่ึงมีรายการเก่ียวกบัวตัถุดิบในเดือน มกราคม ดงัน้ี 
 

วันที ่ รายการ 
ต้นทุน/
หน่วย 

ปริมาณ (กิโลกรัม) 

รับ จ่าย คงเหลือ 
ม.ค.1 ยอดยกมา 20 1,000  1,000 
ม.ค. 5 ซ้ือ 22 3,000  4,000 
ม.ค. 9 เบิกใช ้   1,500 2,500 
ม.ค. 15 ซ้ือ 25 2,000  4,500 
ม.ค. 20 ซ้ือ 22 1,000  5,500 
ม.ค. 25 เบิกใช ้   2,000 3,500 
ม.ค. 31 ซ้ือ 23 1,500  5,000 
 

ข้อมูลเพิ่มเติม       วิธีเจาะจง  :  วตัถุดิบที่เบิกในวนัที่ 9 ม.ค. มาจากยอดยกมา 1,000 กิโลกรัม และ 

                              วนัที่ 5 ม.ค. 500 กิโลกรัม   วตัถุดิบที่เบิกในวนัที่ 25 ม.ค. มาจากวนัที่ 15 ม.ค. 

 

1. วธีิเจาะจง ทั้งแบบต่อเน่ืองและแบบส้ินงวด 
 

วันที ่ รายการ 
ปริมาณ 
(กิโลกรัม) 

ต้นทุน/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงินรวม 
(บาท) 

ม.ค. 9 เบิกใช ้(จากยอดยกมา) 1,000 20 20,000 
       เบิกใช ้(วนัที่ 5 ม.ค.) 500 22 11,000 

25 เบิกใช ้(วนัที่ 15 ม.ค.) 2,000 25 50,000 
      วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต                                                3,500 81,000 
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2. วธีิเขา้ก่อน-ออกก่อน (First in – First Out)  การเบิกวตัถุดิบไปใชใ้นการผลิตจะเบิกจากการซ้ือ 

ในคร้ังแรก 

วธีิบนัทึกบญัชีแบบส้ินงวด   
 

วันที ่ รายการ 
ปริมาณ 
(กิโลกรัม) 

ต้นทุน/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงินรวม 
(บาท) 

ม.ค. 9 เบิกใช ้(จากยอดยกมา) 1,000 20 20,000 
       เบิกใช ้(วนัที่ 5 ม.ค.) 500 22 11,000 

25 เบิกใช ้(วนัที่ 5 ม.ค.) 2,000 22 44,000 
      วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 3,500  75,000 

 

 

 

                วธีิบนัทึกบญัชีแบบต่อเน่ือง 

วนัที่ รายการ 
รับ จ่าย คงเหลือ 

ปริมาณ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

ปริมาณ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

ปริมาณ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

ม.ค.1 ยอดยกมา 1,000 20 20,000    1,000 20 20,000 
           
5 ซ้ือ 3,000 22 66,000    1,000 20 20,000 
        3,000 22 66,000 
           
9 เบิกใช ้    1,000 20 20,000    
     500 22 11,000 2,500 22 55,000 
           
15 ซ้ือ 2,000 25 50,000    2,500 22 55,000 
        2,000 25 50,000 
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วนัที่ รายการ 
รับ จ่าย คงเหลือ 

ปริมาณ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

ปริมาณ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

ปริมาณ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

20  ซ้ือ 1,000 22 22,000    2,500 22 55,000 
        2,000 25 50,000 
        1,000 22 22,000 
           
25 เบิกใช ้    2,000 22 44,000 500 22 11,000 
        2,000 25 50,000 
        1,000 22 22,000 
31 ซ้ือ 1,500 23 34,500    500 22 11,000 
        2,000 25 50,000 
        1,000 22 22,000 
        1,500 23 34,500 
     3,500  75,000 5,000  117,500 
 

วตัถุดิบที่ใชใ้นการผลิต 3,500 หน่วย  เป็นเงิน  75,000   บาท 

3.   วธีิถวัเฉล่ีย 

3.1  วธีิถวัเฉล่ียอยา่งง่าย 

บนัทึกบญัชีแบบส้ินงวด 

ตน้ทุนถวัเฉล่ียต่อหน่วย  = ตน้ทุนต่อหน่วยยกมา + ตน้ทุนต่อหน่วยที่ซ้ือระหวา่งงวด 

                จ  านวนคร้ัง 

     =    20 + 22 + 25 + 22 + 23 

                5 คร้ัง 

     =  22.40  บาทต่อหน่วย 

 ตน้ทุนวตัถุดิบที่ใชใ้นการผลิต =  3,500 หน่วย  x 22.40   =  78,400   บาท 
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3.2 วธีิถวัเฉล่ียเคล่ือนที่ 

 

      บนัทึกบญัชีแบบต่อเน่ือง 

วนัที่ รายการ 
รับ จ่าย คงเหลือ 

ปริมาณ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

ปริมาณ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

ปริมาณ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

ม.ค.1 ยอดยกมา 1,000 20 20,000    1,000 20 20,000 
5 ซ้ือ 3,000 22 66,000    4,000 21.50 86,000 
           
9 เบิกใช ้    1,500 21.50 32,250 2,500 21.50 53,750 
           
15 ซ้ือ 2,000 25 50,000    4,500 23.06 103,750 
           
20  ซ้ือ 1,000 22 22,000    5,500 22.86 125,750 
           
25 เบิกใช ้    2,000 22.86 45,720 3,500 22.86 80,010 
           
31 ซ้ือ 1,500 23 34,500    5,000 22.90 114,510 
           
     3,500  77,970 5,000  114,510 

       

         วตัถุดิบที่ใชใ้นการผลิต 3,500 หน่วย  เป็นเงิน       77,970  บาท 
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การตีราคาวัตถุดิบคงเหลือ 

  

 การตีราคาวตัถุดิบเป็นส่ิงที่จ  าเป็น ไม่ว่าจะบนัทึกบญัชีดว้ยวิธีบนัทึกวตัถุดิบ ณ วนัส้ินงวด หรือวิธี

บันทึกวตัถุดิบแบบต่อเน่ือง  อาจใช้วิธีใดวิธีหน่ึงที่ เหมาะสม และ กรณีที่ มีการเก็บวตัถุดิบที่ มีราคา

เปล่ียนแปลง ท าให้ราคาตลาดกบัราคาทุนที่ซ้ือมีความแตกต่างกนั จึงท าให้กิจการตอ้งเลือกใชร้าคาทุนหรือ

ราคาตลาดแลว้แต่วา่ราคาใดจะต ่ากวา่ 

 วิธีราคาทุนหรือราคาตลาดที่ต ่ากว่า (Lower of Cost of Market Inventory Method – LCM)  

    เป็นการตีราคาวตัถุดิบ โดยแสดงดว้ยราคาทุนเดิมหรือราคาตลาดที่ต  ่ากว่า ซ่ึงก าหนดให้รับรู้ผล

ขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นในงบการเงินแต่ไม่รับรู้รายไดท้ี่ยงัไม่เกิดขึ้น โดยวตัถุดิบคงเหลือให้บนัทึกดว้ยราคา

ทุนหรือราคาตลาดที่ต  ่า กวา่ ซ่ึงพิจารณาจากวตัถุดิบแต่ละราย แต่ละชนิด หรือดว้ยยอดรวม และราคาตลาด

ตอ้งไม่สูงกว่าราคาเพดาน (มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะขายได ้คือ ราคาขาย หักดว้ยตน้ทุนส่วนเพิ่มที่จะใชใ้น  

การผลิตใหเ้สร็จและค่าใชจ่้ายที่จ  าเป็นตอ้งจ่ายเพือ่ขายสินคา้นั้นได ้

ราคาตลาด (Market Price)  หมายถึง  มูลค่าที่พจิารณาจากราคาที่เป็นผลจากการต่อรองโดยปกติทาง

ธุรกิจระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้ายที่เป็นอิสระไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกนั 

เม่ือส้ินงวดบญัชี กิจการจะตอ้งมีการเปรียบเทียบระหวา่งราคาทุนกบัราคาตลาดแลว้แต่ราคาใดจะ

ต ่ากวา่ในวนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชี 

การเปรียบเทียบราคาทุนหรือราคาตลาดแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ สามารถกระท าได ้3 วธีิ คือ 

1. การเปรียบระหวา่งราคาทุนกบัราคาตลาดของวตัถุดิบแต่ละรายการ โดยน าราคาทุนต่อหน่วย 

และราคาตลาดต่อหน่วยของวตัถุดิบแต่ละรายการมาเปรียบเทียบกนั ราคาไหนต ่ากวา่จะใชร้าคานั้นเป็น

วตัถุดิบคงเหลือปลายงวด 
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ตวัอยา่ง 2-4        การเปรียบเทียบวตัถุดิบแต่ละรายการ 

วตัถุดิบ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม ราคาทุนหรือ
ราคาตลาด ราคาทุน ราคาตลาด ราคาทุน ราคาตลาด 

A 100 120 130 12,000 13,000 12,000 
B 200 200 180 40,000 36,000 36,000 
C 150 150 140 22,500 21,000 21,000 

วัตถุดิบคงเหลือ 69,000 
 

2. การเปรียบเทียบระหวา่งราคาทุนกบัราคาตลาดของวตัถุดิบแต่ละกลุ่ม  โดยน าราคาทุนกบัราคา 

ตลาดของวตัถุดิบแต่ละกลุ่ม แต่ละประเภท หรือแต่ละแผนก มาเปรียบเทียบ โดยราคาไหนต ่ากวา่จะใชร้าคา

นั้นเป็นวตัถุดิบคงเหลือปลายงวด  

 

ตวัอยา่ง 2-5        การเปรียบเทียบวตัถุดิบแต่ละกลุ่ม 

วตัถุดิบ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม ราคาทุนหรือ
ราคาตลาด ราคาทุน ราคาตลาด ราคาทุน ราคาตลาด 

กลุ่มที่ 1       
A 50 120 140 6,000 7,000  
B 70 150 130 10,500 9,100  
C 100 200 210 20,000 21,000  

 36,500 37,100 36,500 
กลุ่มที่ 2       

D 100 80 90 8,000 9,000  
E 120 75 60 9,000 7,200  
F 100 50 45 5,000 4,500  

    22,000 20,700 20,700 
วัตถุดิบคงเหลือ 57,200 
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3. การเปรียบเทียบระหวา่งราคาทุนกบัราคาตลาดของวตัถุดิบดว้ยยอดรวม น าราคาทุนกบัราคา 

ตลาดของวตัถุดิบทั้งหมดมาเปรียบเทียบกนั ราคาไหนต ่ากวา่จะใชร้าคานั้นเป็นวตัถุดิบคงเหลือปลายงวด 

ตวัอยา่ง 2-6    การเปรียบเทียบระหวา่งราคาทุนกบัราคาตลาดรวม 

 จากตวัอยา่งที่ 2-5 แสดงการเปรียบเทียบโดยใชย้อดรวม 

วัตถุดิบ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม ราคาทุนหรือ
ราคาตลาด ราคาทุน ราคาตลาด ราคาทุน ราคาตลาด 

กลุ่มที่ 1       

A 50 120 140 6,000 7,000  
B 70 150 130 10,500 9,100  
C 100 200 210 20,000 21,000  

 36,500 37,100  
กลุ่มที่ 2       

D 100 80 90 8,000 9,000  
E 120 75 60 9,000 7,200  
F 100 50 45 5,000 4,500  

    22,000 20,700  
วัตถุดิบคงเหลือ 58,500 57,800 57,800 

 

       สรุป        วตัถุดิบที่ใชใ้นการผลิต เป็นส่วนส าคญัในกระบวนการผลิต ดงันั้นจึงตอ้งมีการวางแผน

ตั้งแต่ขั้นตอน   การจดัหาวตัถุดิบเพื่อให้ได้วตัถุดิบที่มีคุณภาพเกิดประโยชน์สูงสุดกบักิจการ การบนัทึก

บญัชี การตีราคาวตัถุดิบในวิธีที่ เหมาะสมกับกิจการ  และลักษณะของวตัถุดิบ ตลอดจนถึงการค านวณ

วตัถุดิบใชไ้ปในการผลิต   เพื่อให้ไดต้น้ทุนวตัถุดิบที่ถูกตอ้งตามหลกัการบญัชี ท  าให้ทราบก าไรที่แทจ้ริง

จากการด าเนินกิจการ 
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ศัพท์บัญชี 

 

ล าดับ ค าศัพท์ ความหมาย 
1 Specific Identification วธีิตีราคาวตัถุดิบแบบเจาะจง 
2 First In – First Out วธีิตีราคาวตัถุดิบแบบเขา้ก่อน-ออกก่อน 
3  Simple  Average วธีิตีราคาวตัถุดิบแบบถวัเฉล่ียอยา่งง่าย 
4 Moving Average วธีิถวัเฉล่ียเคล่ือนที่ 
5 Lower of Cost of Market Inventory วธีิราคาทุนหรือราคาตลาดที่ต  ่ากวา่ 
6 Stock Card บตัรวตัถุดิบ 
7 Direct Materials วตัถุดิบทางตรง 
8 Indirect Materials วตัถุดิบทางออ้ม 
9 Materials วตัถุดิบ 
10 Periodic Inventory Method วธีิบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบส้ินงวด 
11 Perpetual Inventory Method วธีิบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ือง 
12 Purchase Order/PO ใบสัง่ซ้ือ 
13 Purchase Requisition/PR ใบขอซ้ือ 
14 Receiving Report/PP ใบรายงานการรับของ 
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ใบงานเร่ือง  การบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ 

หัวข้อกิจกรรม 

1. ความหมายและประเภทของวตัถุดิบ 

2. ขั้นตอนการรับ จ่าย วตัถุดิบ 

3. บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัวตัถุดิบ 

4. ตีราคาวตัถุดิบคงเหลือ 

5. การค านวณตน้ทุนวตัถุดิบที่ใชใ้นการผลิต 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์ 

1. เคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะหรือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

2. จอรับภาพ 

3. ส่ือที่ผูเ้รียนจดัท าขึ้นส าหรับน าเสนอ 

ขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรม 

1. แบ่งกลุ่มผูเ้รียนเป็นกลุ่ม 5 กลุ่ม  กลุ่มละเท่ากนั 

2. ใหต้วัแทนกลุ่มจบัฉลากกิจกรรม กลุ่มละ 1 กิจกรรม ดงัน้ี 

2.1 ความหมายและประเภทของวตัถุดิบได ้

2.2 ขั้นตอนการรับ จ่าย วตัถุดิบได ้

2.3 บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัวตัถุดิบได ้

2.4 ตีราคาวตัถุดิบคงเหลือได ้

2.5 การค านวณตน้ทุนวตัถุดิบที่ใชใ้นการผลิตได ้

3. ใหแ้ต่ละกลุ่มศึกษาเอกสารประกอบการเรียนการสอนหน่วยที่ 2 และคน้ควา้จากแหล่งเรียนรู้

ต่าง ๆ เช่น หอ้งสมุดวทิยาลยั  และ อินเตอร์เน็ต  ร่วมกนัศึกษา และสรุป และน าเสนอกลุ่มละ  

5-10 นาที 

4. เปิดโอกาสใหมี้การซกัถาม แสดงความคิดเห็น และสรุปร่วมกนั       

5. กลุ่มที่เหลือประเมินเพือ่นทีน่ าเสนองาน 

6. กลุ่มที่น าเสนองานประเมินตนเอง 

7. ผูส้อนรวบรวมแบบประเมินจากทุกกลุ่ม พร้อมทั้งประเมินกลุ่มที่น าเสนองาน 
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การประเมินผล 

ที่ รายการประเมิน 4 3 2 1 
1 การมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่ม     
2 ความถูกตอ้งของเน้ือหา     
3 ส่ือที่ใชป้ระกอบการน าเสนอ     
4 รูปแบบการน าเสนอชดัเจน เขา้ใจง่าย     
5 ตรงต่อเวลา กระตือรือร้น รอบคอบ     

 

ขอ้เสนอแนะ...................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

เกณฑ์การประเมนิ 

 4 = ดีมาก 3 = ดี  2 = ปานกลาง  1   =    ปรับปรุง 
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แบบทดสอบหลงัเรียน 

หน่วยที ่2 เร่ือง การบัญชีเกีย่วกบัวตัถุดบิ 

ค าช้ีแจง :  จงเลือกค าตอบที่ถูกตอ้งที่สุดเพยีงขอ้เดียว โดยท าเคร่ืองหมาย  ลงในกระดาษค าตอบ 

1. ขอ้ใดเป็นวตัถุดิบทางตรงในการผลิตกระดาษ 

ก. เยือ่กระดาษ     ข. สารเคมี 

ค. ยางพารา                                       ง.  น ้ ายาเคลือบ 

2. ขอ้ใดเป็นวตัถุดิบทางออ้มในการผลิตน ้ าอดัลม 

ก. น ้ า                                ข. น ้ าตาล 

 ค. ผลไม ้       ง. วตัถุกนัเสีย 

3. แผนกใดมีหนา้ที่ท  าใบขอซ้ือ 

 ก. แผนกจดัซ้ือ                                       ข. แผนกขาย 

 ค. แผนกการเงิน                                     ง. แผนกคลงัสินคา้/คลงัวตัถุดิบ 

4. Purchase Order  หมายถึง ขอ้ใด 

 ก. ใบเบิกวตัถุดิบ    ข. ใบสัง่ซ้ือ 

 ค. ใบรายงานการตรวจรับวตัถุดิบ   ง. ใบรายงานการรับของ 

5.  ซ้ือวตัถุดิบเป็นเงินเช่ือ บนัทึกบญัชีโดยวธีิ สินคา้คงเหลือแบบส้ินงวด จะบนัทึกบญัชีอยา่งไร  

 ก. เดบิต วตัถุดิบ        xx                     ข. เดบิต ซ้ือวตัถุดิบ xx 

              เครดิต เจา้หน้ีการคา้     xx                                  เครดิต เจา้หน้ีการคา้  xx 

ค. เดบิต วตัถุดิบ     xx                       ง. เดบิต ซ้ือวตัถุดิบ      xx 

    เครดิต เจา้หน้ีการคา้       xx                 เครดิต เจา้หน้ีการคา้   xx 

                ภาษีซ้ือ          xx     ภาษีซ้ือ   xx 
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6. กิจการที่ใชว้ธีิบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ือง จะท าการบนัทึกรายการส่งคืนวตัถุดิบทางออ้มที่

เบิกเพือ่ไปใชใ้นการผลิตอยา่งไร 

 ก. ไม่ตอ้งบนัทกึ    ข.  เดบิตงานระหวา่งท า   xx 

       เครดิต วตัถุดิบ    xx 

 ค.  เดบิตงานระหวา่งท า  xx  ง.  เดบิต ค่าใชจ่้ายในการผลิต  xx 

        เครดิต ค่าใชจ่้ายในการผลิต     xx  เครดิต วตัถุดิบ    xx 

 

7. กิจการที่ใชว้ธีิบนัทึกสินคา้คงเหลือแบบส้ินงวด จะบนัทึกรายการส่งคืนวตัถุดิบที่ซ้ือเป็นเงินเช่ือใน   

ระบบภาษีมูลค่าเพิม่ อยา่งไร 

ก. เดบิต เจา้หน้ี         xx                             ข. เดบิต เจา้หน้ี  xx 

 ภาษีซ้ือ  xx       ภาษีซ้ือ  xx 

 เครดิต ส่งคืน  xx  เครดิต วตัถุดิบ   xx 

ค. เดบิต เจา้หน้ี         xx                             ง. เดบิต เจา้หน้ี  xx 

 เครดิต ส่งคืน  xx   เครดิต วตัถุดิบ  xx 

            ภาษีซ้ือ  xx    ภาษีซ้ือ  xx 

8.  การตีราคาวตัถุดิบ โดยการเปรียบเทียบราคาทุนหรือราคาตลาดแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ สามารถกระท า

โดยใชว้ธีิใด 

 ก. การเปรียบเทียบระหวา่งราคาทุนกบัราคาตลาดของวตัถุดิบแต่ละรายการ   

ข. การเปรียบเทียบระหวา่งราคาทุนกบัราคาตลาดของวตัถุดิบแต่ละกลุ่ม 

 ค. การเปรียบเทียบระหวา่งราคาทุนกบัราคาตลาดของวตัถุดิบดว้ยยอดรวม  

ง. ถูกทุกขอ้ 

 

                      

 

 

 

                    



50 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วชิา บัญชีต้นทนุเบ้ืองต้น รหัส 2201-2004 

 

                                                                                                                        หน่วยที ่2 การบัญชีเก่ียวกับวัตถุดบิ 

 

9. เม่ือวนัที่ 1 มกราคม 25X9 กิจการผลิตแห่งหน่ึง ซ้ือวตัถุดิบระหวา่งปี 35,000 บาท จ่ายค่าขนส่งเขา้ 900 

บาท ต่อมาส่งคืนวตัถุดิบราคา 1,900 บาท และไดรั้บส่วนลดจากการช าระหน้ี จ  านวน 800 บาท ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 25X9 ซ่ึงเป็นวนัปิดบญัชี กิจการไดท้  าการตรวจนบัและค านวณตน้ทุนวตัถุดิบคงเหลือปลายงวด 

ปรากฏวา่ยอดคงเหลือมีมูลค่ามากกวา่วตัถุดิบคงเหลือยกมาจ านวน 1,100 บาท อยากทราบวา่วตัถุดิบใชไ้ป

ในการผลิตเท่ากบัเท่าใด 

ก.  32,100 บาท                                                   ข.  34,300 บาท 

ค.  36,200  บาท                                                  ง.  37,000  บาท 

10. บริษทัไมไ้ทย จ ากดั มีการซ้ือและเบิกวตัถุดิบ ดงัน้ี 

 ม.ค. 1  วตัถุดิบคงเหลือ 500 หน่วย ๆ ละ 5 บาท 

มี.ค. 8   ซ้ือคร้ังที่ 1 800 หน่วย ๆ ละ  7 บาท 

มี.ค. 15  เบิกคร้ังที่ 1 1,200 หน่วย 

เม.ย. 20  ซ้ือคร้ังที่ 2 1,200 หน่วย ๆ ละ 8 บาท 

พ.ค. 10  เบิกคร้ังที่ 2 800 หน่วย 

พ.ค.  25  ซ้ือคร้ังที่ 3  900   หน่วย ๆ ละ 10 บาท 

วตัถุดิบคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม มีจ  านวน 800 หน่วย อยากทราบวา่ ตน้ทุนวตัถุดิบใชไ้ปใน

การผลิตมีจ านวนเท่าใด ถา้ใชว้ธีิถวัเฉล่ียแบบเคล่ือนที ่

ก. 6,288  บาท     ข. 9,432  บาท 

 ค. 13,772  บาท     ง.  17,292  บาท 
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แบบฝึกหัดท้ายหน่วย หน่วยที่ 2 

 

ตอนที่ 1 จงตอบค าถามต่อไปนี ้

1.  จงอธิบายความหมายและประเภทของวตัถุดิบ 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

2.  จงอธิบายขั้นตอนการรับ จ่าย วตัถุดิบ 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

3.  การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัวตัถุดิบบนัทึกไดก่ี้วธีิ อะไรบา้ง อธิบาย 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
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4. การค านวณตน้ทุนวตัถุดิบตามวธีิราคาทุนใชว้ิธีใดไดบ้า้ง อธิบายลกัษณะแต่ละวธีิ 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

5. ใหอ้ธิบายวิธีการตีราคาวตัถุดิบคงเหลือในวนัส้ินงวด 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

 

ตอนที่ 2 จงฝึกปฏิบัติตามค าส่ัง 

2-1    ใหจ้บัคู่ค  าศพัท ์โดยน าอกัษรดา้นขวามือเติม หนา้ขอ้ที่มีความหมายตรงกนั 

.....................1 วิธีบนัทึกสินคา้คงเหลือแบบส้ินงวด ก. Specific Identification 

.....................2 วิธีบนัทึกสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ือง ข. First In – First Out 

.....................3 ใบสัง่ซ้ือ ค. Simple  Average 

.....................4 ใบขอซ้ือ ง. Stock Card 

.....................5 ใบรายงานการรับของ จ. Direct Materials 

.....................6 วิธีตีราคาวตัถุดิบแบบเจาะจง ฉ. Indirect Materials 

.....................7 วิธีตีราคาวตัถุดิบเขา้ก่อน-ออกก่อน ช. Periodic Inventory Method 

.....................8 วตัถุดิบทางออ้ม ซ. Perpetual Inventory Method 

....................9  วตัถุดิบทางตรง ฌ. Purchase Order/PO 

....................10 วิธีตีราคาวตัถุดิบแบบถวัเฉล่ียอยา่งง่าย ญ. Purchase Requisition/PR 

....................11 บตัรวตัถุดิบ ฎ. Receiving Report/PP 
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2-2  บริษทัเฟอร์นิเจอร์ จ  ากดั มีขอ้มูลเก่ียวกบัวตัถุดิบระหวา่งเดือน สิงหาคม 25X1 ดงัน้ี 

25X1 

ก.ย. 1  วตัถุดิบ 001 ยกมา 1,000 หน่วยๆละ 20 บาท วตัถุดิบ 002 ยกมา 3,000 หน่วยละ 15 บาท  

วตัถุดิบ 003 ยกมา 400 หน่วยละ 15 บาท 

       2  ซ้ือวตัถุดิบ 001 5,000 หน่วยละ 25 บาท วตัถุดิบ 002 450 หน่วยๆละ 16 บาท วตัถุดิบ 003  

6,700 หน่วยๆ ละ 14 บาท 

       3 เบิกวตัถุดิบ 001 ไปใชใ้นการผลิต 2,100 หน่วย 

       6  เบิกวตัถุดิบ 002 ไปใชใ้นการผลิต 2,500 

       8  รับคืนวตัถุดิบ 001 จ  านวน 200 หน่วย  จากแผนกผลิต 

      11  เบิกวตัถุดิบ 003 ไปใชใ้นการผลิต 5,900 

      16  รับคืนวตัถุดิบ 002 จ  านวน 400 หน่วย จากแผนกผลิต 

      23  เบิกวตัถุดิบ 003 ไปใชใ้นการผลิต 550 หน่วย  

      29  ซ้ือวตัถุดิบ 001 6,000  หน่วยๆ ละ 26 บาท 

      30   รับคืนวตัถุดิบ 003  50 หน่วย จากแผนกผลิต 

 

ให้ท า   บตัรวตัถุดิบ 

 

2- 3  เม่ือวนัที่  1  มกราคม  25X6 บริษทัผลิตอาหารสตัว ์จ  ากดั มีวตัถุดิบคงเหลือยกมา 20,000 บาท ใน

ระหวา่งปี ซ้ือวตัถุดิบ 35,000 บาท จ่ายค่าขนส่งเขา้ 1,500 บาท ต่อมามีการส่งคืนวตัถุดิบ 1,100 บาท ไดรั้บ

ส่วนลดจากการช าระหน้ีตามเง่ือนไข 1, 600 บาทและในวนัส้ินงวดบญัชีไดท้  าการตรวจนบัและตีราคา

วตัถุดิบคงเหลือจ านวน 19,000 บาท 

ให้ท า ค านวณหาตน้ทุนวตัถุดิบที่ใชใ้นการผลิต 
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                                                                                                                        หน่วยที ่2 การบัญชีเก่ียวกับวัตถุดบิ 

 

 

2- 4  ใหบ้นัทึกรายการเก่ียวกบัวตัถุดิบต่อไปน้ี ในสมุดรายวนัทัว่ไป วธีิบนัทึกแบบส้ินงวดและแบบต่อเน่ือง 

 รายการ 
บนัทึกบญัชีวตัถุดิบคงเหลือแบบ

ส้ินงวด  
(Periodic  Inventory Method) 

บนัทึกบญัชีวตัถุดิบแบบ 
ต่อเน่ือง 

(Perpetual  Inventory Method) 

1 ซ้ือวตัถุดิบเป็นเงินเช่ือ 50,000 บาท 
ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

  

2 จ่ายค่าขนส่งเขา้ 2,200 บาท   

3 ส่งคืนวตัถุดิบจากการซ้ือเป็นเงินเช่ือ 
1,400 บาท ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

  

4 ซ้ือวตัถุดิบเป็นเงินสด 38,000 บาท 
ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

  

5 ส่งคืนวตัถุดิบที่ซ้ือเป็นเงินเช่ือ 3,400 
บาท ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

  

6 จ่ายช าระหน้ีค่าวตัถุดิบที่ซ้ือเป็นเงิน
เช่ือ ไดส่้วนลดเงินสด 10% 

  

7 เบิกวตัถุดิบทางตรงไปใชใ้นการผลิต 
จ านวน 27,000 บาท 

  

8 เบิกวตัถุดิบทางออ้มไปใชใ้นการผลิต 
11,000 บาท 

  

9 ส่งวตัถุดิบทางตรงคืนคลงัวตัถุดิบ 
3,000 บาท 

  

10 ส่งวตัถุดิบทางออ้มคืนคลงั 900 บาท   
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                                                                                                                        หน่วยที ่2 การบัญชีเก่ียวกับวัตถุดบิ 

 

 

2-5 ต่อไปน้ีเป็นรายการของโรงงานผลิตกระจก  ใหบ้นัทึกรายการวธีิบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบส้ินงวด

และแบบต่อเน่ือง 

ว.ด.ป. รายการ 
วธีิการบนัทึกสินคา้คงเหลือ

แบบส้ินงวด 
วธีิการบนัทึกสินคา้คงเหลือ

แบบต่อเน่ือง 
25x1 
มิ.ย.  2 

ซ้ือวตัถุดิบราคา 28,000 บาท เป็น
เงินสด ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

  

        5 ส่งคืนวตัถุดิบ ราคา 2,400  บาท 
ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

  

        9 จ่ายค่าขนส่งวตัถุดิบ ราคา 500 บาท   
       24 ซ้ือวตัถุดิบราคา 25,000 บาท 

ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% เป็นเงินเช่ือจาก
บริษทั เอบีซี จ  ากดั เง่ือนไข  2/20, 
n/30  

  

        27 จ่ายช าระหน้ีทั้งมด   
        28 เบิกวตัถุดิบทางตรงไปใชใ้นการ

ผลิต 20,000 บาท 
  

        29 เบิกวตัถุดิบทางออ้มไปใชใ้นการ
ผลิต  12,000 บาท 

  

        30 ส่งวตัถุดิบทางตรง 5,000 บาทและ
ทางออ้มคืนคลงั 2,000 บาท 
เน่ืองจากใชไ้ม่หมด  
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2- 6  เม่ือวนัที่  1  มกราคม  25X6  บริษทัโรงงานกระดาษ จ ากดั มีวตัถุดิบคงเหลือยกมา 28,000 บาท ใน

ระหวา่งปี ซ้ือวตัถุดิบ 42,000 บาท จ่ายค่าขนส่งเขา้ 1,800 บาท ต่อมามีการส่งคืนวตัถุดิบ 1,000 บาท ไดรั้บ

ส่วนลดจากการช าระหน้ีตามเง่ือนไข 2, 300 บาทและในวนัส้ินงวดบญัชีไดท้  าการตรวจนบัและตีราคา

วตัถุดิบคงเหลือปรากฏวา่มีจ  านวนมากกวา่วตัถุดิบคงเหลือยกมา จ านวน  6,000 บาท 

ให้ท า ค านวณหาตน้ทุนวตัถุดิบที่ใชใ้นการผลิต 

 

2-7 ต่อไปน้ีเป็นรายการเก่ียวกบัวตัถุดิบของ บริษทัผลิตน ้ าผลไม ้จ  ากดั 

25X1 

ม.ค. 1  วตัถุดิบคงเหลือยกมา  24,950 บาท 

        6  ซ้ือวตัถุดิบราคา 18,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% เป็นเงินเช่ือจากบริษทั เอบีซี จ  ากดั   

            เงื่อนไข  2/20,N/30 F.O.B. Shipping Point 

        9  จ่ายค่าขนส่งเขา้ ราคา 150 บาท 

      13  ส่งคืนวตัถุดิบ ราคา 1,400  บาท ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

     16  จ่ายช าระหน้ีค่าวตัถุดิบทั้งหมด 

     23  ซ้ือวตัถุดิบราคา 18,000 บาท เป็นเงินสด ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

     31  กิจการตรวจนบัและค านวณตน้ทุนวตัถุดิบคงเหลือจ านวน 36,150 บาท 

 

ให้ท า  1.   บนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป 

          2.   ค  านวณหาตน้ทุนวตัถุดิบที่ใชใ้นการผลิต 
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                                                                                                                        หน่วยที ่2 การบัญชีเก่ียวกับวัตถุดบิ 

 

2-8  ต่อไปน้ีเป็นรายการเก่ียวกบัวตัถุดิบของโรงงานผลิตปลากระป๋อง 

25X2  

ม.ค. 1  วตัถุดิบคงเหลือยกมา  50,000 บาท 

 7  ซ้ือวตัถุดิบราคา 80,500  บาท ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% เป็นเงินเช่ือจากบริษทั เอกอ าไพ จ ากดั เง่ือนไข  

     3/10, n/30  F.O.B  Shipping point 

 10  จ่ายค่าขนส่งวตัถุดิบที่ซ้ือ เม่ือวนัที่  7 มกราคม 25X2  จ านวน  2,000  บาท 

 15  ส่งคืนวตัถุดิบที่ซ้ือเม่ือวนัที่ 7 มกราคม  25X2  ราคา  3,000  บาท  ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 19  จ่ายช าระหน้ีค่าวตัถุดิบทั้งหมด 

 31  กิจการตรวจนบัและค านวณตน้ทุนวตัถุดิบคงเหลือไดจ้  านวน 34,560  บาท 

ให้ท า    ค  านวณวตัถุดิบใชไ้ปในการผลิต 

 

2-9   ใหบ้นัทึกรายการเก่ียวกบัวตัถุดิบต่อไปน้ี ในสมุดรายวนัทัว่ไป กิจการอยูใ่นระบบภาษีมูลค่าเพิม่ 

ที่ รายการ 

บนัทึกบญัชีวตัถุดิบคงเหลือ
แบบส้ินงวด  

(Periodic  Inventory 
Method) 

บนัทึกบญัชีวตัถุดิบแบบ 
ต่อเน่ือง 

(Perpetual  Inventory 
Method) 

1 ซ้ือวตัถุดิบเป็นเงินสด 25,000 บาท    

2 จ่ายค่าขนส่งเขา้ 1,800 บาท   

3 ส่งคืนวตัถุดิบจากการซ้ือเป็นเงินสด 1,100 บาท    

4 ซ้ือวตัถุดิบเป็นเงินเช่ือ 35,000 บาท    

5 ส่งคืนวตัถุดิบที่ซ้ือเป็นเงินเช่ือ 3,000 บาท    

6 จ่ายช าระหน้ีค่าวตัถุดิบที่ซ้ือเป็นเงินเช่ือ ได้
ส่วนลดเงินสด 10% 

  

7 เบิกวตัถุดิบทางตรงไปใชใ้นการผลิต จ านวน 
20,000 บาท 

  

8 เบิกวตัถุดิบทางออ้มไปใชใ้นการผลิต 6,000 
บาท 

  

9 ส่งวตัถุดิบทางตรงคืนคลงัวตัถุดิบ 8,000 บาท   

10 ส่งวตัถุดิบทางออ้มคืนคลงั 1,000 บาท   
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                                                                                                                        หน่วยที ่2 การบัญชีเก่ียวกับวัตถุดบิ 

 

 

2-10  ต่อไปน้ีเป็นรายการของกิจการผลิตแห่งหน่ึง  ใหบ้นัทึกรายการวิธีบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือ  

        แบบส้ินงวดและวธีิบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ือง 

วนัที่ รายการ 
บนัทึกบญัชีวตัถุดิบคงเหลือแบบ

ส้ินงวด  
(Periodic  Inventory Method) 

บนัทึกบญัชีวตัถุดิบแบบ 
ต่อเน่ือง 

(Perpetual  Inventory Method) 

25X1 
เม.ย. 2 

ซ้ือวตัถุดิบเป็นเงินสดราคา  
18,000  บาท 

  

        4 จ่ายค่าขนส่งวตัถุดิบ 300 บาท   
        7 ส่งคืนวตัถุดิบที่ซ้ือเม่ือวนัที่  

2 เมษายน 25X1 ราคา 2,000 
บาท  ไดรั้บเงินสดทนัที 

  

       11 ซ้ือวตัถุดิบเป็นเงินเช่ือจากร้าน
โบนสั  ราคา 42,000  บาท  
เงื่อนไข 2/10,n/30 

  

       14 ส่งคืนวตัถุดิบใหร้้านโบนสั  
ราคา 3,100  บาท 

  

       20 ค่าไฟฟ้าที่ปรากฏในบญัชี
จ านวน  16,240  บาท  เป็นค่า
ไฟฟ้าที่ใชใ้นโรงงาน  80% 

  

       21 จ่ายช าระหน้ีใหร้้านโบนสั
ทั้งหมด 

  

      23 จ่ายค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดใน
โรงงาน 

  

      25 เบิกวตัถุดิบทางตรงไปใชใ้น
การผลิต  จ านวน  27,000  บาท 

  

      27 เบิกวตัถุดิบทางออ้มไปใชใ้น
การผลิต  จ านวน  11,000  บาท 

  

      30 คิดค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัร  
จ  านวน  1,450  บาท 
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                                                                                                                        หน่วยที ่2 การบัญชีเก่ียวกับวัตถุดบิ 

 

 2 – 11   ขอ้มูลเก่ียวกบัวตัถุดิบที่มีการซ้ือเขา้มาและเบิกไปใชใ้นระหวา่งเดือนเมษายน มีดงัน้ี 

วันที ่ รายการ 
ต้นทุน/
หน่วย 

ปริมาณ (แผ่น) 

รับ จ่าย คงเหลือ 

เม.ย. 1 ยอดยกมา 80 2,000  2,000 
เม.ย. 5 ซ้ือ 85 3,000  5,000 
เม.ย. 9 เบิกใช ้(มาจากวนัที่ 5 เม.ย.)   2,500 2,500 
เม.ย. 15 ซ้ือ 87 2,000  4,500 
เม.ย. 20 ซ้ือ 85 3,000  7,500 
เม.ย. 25 เบิกใช ้(มาจากวนัที่ 20 เม.ย.)   2,500 5,000 
เม.ย. 30 ซ้ือ 82 1,500  6,500 
ให้ท า ค านวณหาตน้ทุนวตัถุดิบใชไ้ปในการผลิตตามวธีิเจาะจง 

 

2 – 12 ขอ้มูลเก่ียวกบัวตัถุดิบที่มีการซ้ือเขา้มาและเบิกไปใชใ้นระหวา่งเดือนมิถุนายน มีดงัน้ี 

วันที ่ รายการ 
ต้นทุน/
หน่วย 

ปริมาณ (อัน) 

รับ จ่าย คงเหลือ 

มิ.ย. 1 ยอดยกมา 30 2,000  2,000 
มิ.ย. 7 ซ้ือ 33 3,000  5,000 
มิ.ย. 11 เบิกใช ้   2,500 2,500 
มิ.ย. 19 ซ้ือ 32 2,000  4,500 
มิ.ย. 25 ซ้ือ 33 3,000  7,500 
มิ.ย. 28 เบิกใช ้   2,500 5,000 
มิ.ย. 30 ซ้ือ 32 1,500  6,500 
 

ให้ท า ค านวณหาตน้ทุนวตัถุดิบใชไ้ปในการผลิต ตามวธีิต่อไปน้ี 

1. วธีิเขา้ก่อน-ออกก่อน เม่ือใชก้ารบนัทึกบญัชีแบบต่อเน่ือง และ แบบส้ินงวด 

2. วธีิถวัเฉล่ีย  เม่ือใชก้ารบนัทึกบญัชีแบบต่อเน่ือง และ แบบส้ินงวด 
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                                                                                                                        หน่วยที ่2 การบัญชีเก่ียวกับวัตถุดบิ 

 

2-13  ขอ้มูลเก่ียวกบัวตัถุดิบที่มีการซ้ือเขา้มาและเบิกไปใชใ้นระหวา่งเดือนพฤศจิกายน มีดงัน้ี 

วันที ่ รายการ 
ต้นทุน/
หน่วย 

ปริมาณ (อัน) 

รับ จ่าย คงเหลือ 

พ.ย. 1 ยอดยกมา 100 500  500 
พ.ย. 9 เบิกใช ้(มาจากวนัที่ 1 พ.ย.)   200 300 
พ.ย. 5 ซ้ือ 150 1,500  1,800 
พ.ย. 9 เบิกใช ้(มาจากวนัที่ 5 พ.ย.)   1,000 800 
พ.ย. 15 ซ้ือ 170 1,000  1,800 
พ.ย. 20 ซ้ือ 165 1,500  3,300 
พ.ย. 28 เบิกใช ้(มาจากวนัที่ 20 พ.ย.)   1,300 2,000 
 

ให้ท า ค านวณหาตน้ทุนวตัถุดิบใชไ้ปในการผลิต และตน้ทุนวตัถุดิบคงเหลือปลายงวดตามวธีิเจาะจง 

 

2-14  ขอ้มูลเก่ียวกบัวตัถุดิบที่มีการซ้ือเขา้มาและเบิกไปใชใ้นระหวา่งเดือนธนัวาคม มีดงัน้ี 

วันที ่ รายการ 
ต้นทุน/
หน่วย 

ปริมาณ (อัน) 

รับ จ่าย คงเหลือ 

ธ.ค. 1 ยอดยกมา 40 2,000  2,000 
ธ.ค. 8 ซ้ือ 45 5,000  7,000 
ธ.ค. 13 เบิกใช ้   5,500 1,500 
ธ.ค. 17 ซ้ือ 42 5,000  6,500 
ธ.ค. 22 ซ้ือ 43 3,000  9,500 
ธ.ค. 25 เบิกใช ้   6,000 3,500 
ธ.ค. 29 ซ้ือ 44 1,500  5,000 
 

ให้ท า ค านวณหาตน้ทุนวตัถุดิบใชไ้ปในการผลิต และตน้ทุนวตัถุดิบคงเหลือปลายงวด ตามวธีิต่อไปน้ี 

1. วธีิเขา้ก่อน-ออกก่อน เม่ือใชก้ารบนัทึกบญัชีแบบต่อเน่ือง และ แบบส้ินงวด 

2. วธีิถวัเฉล่ีย  เม่ือใชก้ารบนัทึกบญัชีแบบต่อเน่ือง และ แบบส้ินงวด 



61 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วชิา บัญชีต้นทนุเบ้ืองต้น รหัส 2201-2004 

 

                                                                                                                        หน่วยที ่2 การบัญชีเก่ียวกับวัตถุดบิ 

 

2-15     บริษทั ผลิตผลไมก้ระป๋อง จ ากดั มีวตัถุดิบในการผลิต 2 ชนิด คือ มะพร้าว  และ สปัปะรด โดย

แบ่งตามขนาดผลไมไ้ด ้3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ดงัต่อไปน้ี 

วัตถุดิบ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาทุน/หน่วย ราคาที่คาดว่าจะ
ขายได้/หน่วย 

ค่าใช้จ่ายในการ
ขาย/หน่วย 

มะพร้าว     
ขนาดใหญ่ 1,000 10 15 3 
ขนาดกลาง 1,500 8 10 1 
ขนาดเล็ก 2,000 5 8 1 

  
สัปปะรด     
ขนาดใหญ่ 500 12 18 5 
ขนาดกลาง 300 10 15 2 
ขนาดเล็ก 400 8 12 2 

 

ให้ท า ค านวณมูลค่าวตัถุดิบคงเหลือโดยใชร้าคาทุนหรือราคาตลาดที่ต  ่ากวา่ โดยเปรียบเทียบกรณี ดงัน้ี 

2.1 เปรียบเทียบราคาทุนหรือราคาตลาดที่ต  ่ากวา่แต่ละรายการ 

2.2 เปรียบเทียบราคาทุนหรือราคาตลาดที่ต  ่ากวา่แต่ละกลุ่ม 

2.3 เปรียบเทียบราคาทุนหรือราคาตลาดที่ต  ่ากวา่ ดว้ยยอดรวม 
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                                                                                                                        หน่วยที ่2 การบัญชีเก่ียวกับวัตถุดบิ 

 

2-16    บริษทั เฟอร์นิเจอร์ไทย จ ากดั มีวตัถุดิบในการผลิต 2 ชนิด คือ ไมอ้ดั  และ หนงั ดงัต่อไปน้ี 

วัตถุดิบ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาทุน/หน่วย ราคาที่คาดว่าจะ
ขายได้/หน่วย 

ค่าใช้จ่ายในการ
ขาย/หน่วย 

ไม้อัด     
กวา้ง 1 น้ิว 100 100 140 20 
กวา้ง 1.5 น้ิว 150 180 200 25 
กวา้ง 2 น้ิว 200 250 300 30 

  
หนัง     
เกรด A 200 300 350 30 
เกรด B 150 200 240 20 
เกรด C 150 100 120 10 

 

ให้ท า ค านวณมูลค่าวตัถุดิบคงเหลือโดยใชร้าคาทุนหรือราคาตลาดที่ต  ่ากวา่ โดยเปรียบเทียบกรณี ดงัน้ี 

1. เปรียบเทียบราคาทุนหรือราคาตลาดที่ต  ่ากวา่แต่ละรายการ 

2. เปรียบเทียบราคาทุนหรือราคาตลาดที่ต  ่ากวา่แต่ละกลุ่ม 

3. เปรียบเทียบราคาทุนหรือราคาตลาดที่ต  ่ากวา่ ดว้ยยอดรวม 
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                                                                                                                        หน่วยที ่2 การบัญชีเก่ียวกับวัตถุดบิ 

 

2-17    บริษทั ผลิตปลากระป๋อง จ ากดั มีวตัถุดิบในการผลิต 2 ชนิด คือ ปลาซาร์ดีน  และ ปลาทูน่า 

ดงัต่อไปน้ี 

วัตถุดิบ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาทุน/หน่วย ราคาที่คาดว่าจะ
ขายได้/หน่วย 

ค่าใช้จ่ายในการ
ขาย/หน่วย 

ปลาซาร์ดีน     
ขนาดเล็ก 1,000 50 70 15 
ขนาดกลาง 1,200 80 120 20 
ขนาดใหญ่ 1,500 120 200 25 

  
ปลาทูน่า     
ขนาดเล็ก 800 80 120 20 
ขนาดกลาง 900 110 150 22 
ขนาดใหญ่ 1,000 150 220 25 

 

ให้ท า ค านวณมูลค่าวตัถุดิบคงเหลือโดยใชร้าคาทุนหรือราคาตลาดที่ต  ่ากวา่ โดยเปรียบเทียบกรณี ดงัน้ี 

1. เปรียบเทียบราคาทุนหรือราคาตลาดที่ต  ่ากวา่แต่ละรายการ 

2. เปรียบเทียบราคาทุนหรือราคาตลาดที่ต  ่ากวา่แต่ละกลุ่ม 

3. เปรียบเทียบราคาทุนหรือราคาตลาดที่ต  ่ากวา่ ดว้ยยอดรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 


