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หน่วยที ่3 

การบัญชีเกีย่วกบัค่าแรงงาน 

เน้ือหาสาระ 

1. ความหมายและประเภทของแรงงาน 

2. การค านวณค่าแรงงาน 

3. เงินสมทบประกนัสงัคม 

4. ภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่าย 

5. รายการหกัอ่ืน ๆ  

6. การบนัทึกบญัชีค่าแรงงาน 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายและประเภทของแรงงานได ้

2. ค านวณค่าแรงงานได ้

3. ค านวณเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมได ้

4. ค านวณภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่ายได ้

5. ยกตวัอยา่งรายการหกัอ่ืน ๆ ได ้

6. บนัทึกบญัชีค่าแรงงานได ้

7. ปฏิบติังานที่ไดรั้บมอบหมายอยา่งมีความรับผดิชอบ มีระเบียบ ละเอียดรอบ มีความสนใจใฝ่รู้ 

และมีการแสดงสมัมาคาราวะต่อครู-อาจารย ์อยา่งสม ่าเสมอ 

สาระส าคญั 

 ค่าแรงงาน คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการปฏิบติังานของพนักงานที่อยู่ในโรงงาน ทั้งที่เก่ียวขอ้ง

โดยตรงกบัการผลิตและไม่ไดผ้ลิตโดยตรง แต่เป็นฝ่ายสนับสนุนให้การผลิตส าเร็จไปดว้ยดี ในการค านวณ

ค่าแรงงานนั้ นจะมีเอกสารที่เก่ียวขอ้งหลายชนิด เช่น บตัรลงเวลาท างาน บัตรบนัทึกเวลา ซ่ึงจะตอ้งน า

เอกสารดงักล่าวไปใชใ้นการค านวณค่าแรงงานและรายการหักต่าง ๆ เพื่อให้ไดค้่าแรงงานสุทธิที่จ่ายให้กบั

พนกังาน 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 

หน่วยที ่3 เร่ือง การบัญชีเกีย่วกบัค่าแรงงาน 

ค าช้ีแจง :  จงเลือกค าตอบที่ถูกตอ้งที่สุดเพยีงขอ้เดียว โดยท าเคร่ืองหมาย  ลงในกระดาษค าตอบ 

1.ขอ้ใดถือเป็นคา่แรงทางตรง 

ก. ค่าแรงที่จ่ายใหก้บัคนงานที่ท  ารักษาความปลอดภยัให้โรงงาน 

ข. ค่าแรงที่จ่ายใหก้บัคนงานที่ท  าหนา้ที่ซ่อมแซมเคร่ืองจกัร 

ค. ค่าแรงที่จ่ายใหก้บัคนงานที่ท  าหนา้ที่เยบ็ผา้ในโรงงานผลิตเส้ือ 

ง. ค่าแรงที่จ่ายใหก้บัหัวหนา้คุมคนงานประจ าโรงงาน 

2. ขอ้ใดเป็นแรงงานทางออ้ม 

 ก. ค่าจา้งแรงงานช่างทาสีเฟอร์นิเจอร์ 

 ข. ค่าจา้งแรงงานคนงานช าแหละเน้ือในโรงงานอาหาร 

 ค. ค่าจา้งคนงานเช่ือมเหล็กในโรงงานผลิตเหล็กกลา้ 

 ง. ค่าจา้งคนงานท าความสะอาดประจ าโรงงาน 

3. แผนกใดมีหนา้ทีเก็บเวลา รวบรวมเวลาท างานของพนกังานในแต่ละวนั 

 ก. แผนกผลิต    ข. แผนกบุคคล 

 ค. แผนกบญัชี    ง. แผนกการเงิน 

4. .พระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไดบ้ญัญติัเก่ียวกบัชัว่โมงท างานปกติของกิจการ

อุตสาหกรรมไวไ้ม่เกินสปัดาห์ละก่ีชัว่โมง 

ก.  36 ชัว่โมง                                           ข. 42 ชัว่โมง 

ค.  48 ชัว่โมง                                          ง. 54 ชัว่โมง 

5. ขอ้ใดเป็นเอกสารที่ใชใ้นการจดบนัทึกเวลาการท างานของพนกังานแต่ละคน 

 ก. ใบเบิกวตัถุดิบ   ข. บตัรลงเวลาการท างาน 

 ค. บตัรจ าแนกค่าแรงงาน   ง. บตัรทะเบียนค่าแรง 
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6.  พระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไดก้  าหนดอตัราท างานล่วงเวลาในวนัหยดุซ่ึงอยูใ่นช่วงเวลา 

     ท  าการปกติ ของคนงานเท่ากบัเท่าใด 

ก. 1 เท่าของอตัราค่าจา้งต่อชัว่โมงในวนัท างานตามจ านวนชัว่โมงที่ท  า 

ข. 1.5 เท่าของอตัราค่าจา้งต่อชัว่โมงในวนัท างานตามจ านวนชัว่โมงที่ท  า 

ค. 2 เท่าของอตัราค่าจา้งต่อชัว่โมงในวนัท างานตามจ านวนชัว่โมงที่ท  า 

ง.  3 เท่าของอตัราค่าจา้งต่อชัว่โมงในวนัท างานตามจ านวนชัว่โมงที่ท  า 

7.  นายวชิยั เป็นคนงานของโรงงานแห่งหน่ึงไดรั้บค่าจา้งเป็นรายชัว่โมง ในอตัราชัว่โมงละ 30  บาท เวลา

ท างานปกติไม่เกินวนัละ 8 ชัว่โมง เวลาท างานล่วงเวลาวนัปกติไม่เกินวนัละ 2 ชัว่โมง โรงงานจะคิดค่า

ล่วงเวลาใหต้ามกฎหมายแรงงาน และจ่ายค่าจา้งเป็นรายสปัดาห์ขอ้มูลการท างานของนายวชิยั ดงัน้ี 

วนัจนัทร์     เวลาท างานปกติ  8 ชัว่โมง     เวลาท างานล่วงเวลา  2 ช.ม. 

วนัองัคาร    เวลาท างานปกติ  6 ชัว่โมง    เวลาท างานล่วงเวลา  -ช.ม. 

วนัพธุ     เวลาท างานปกติ  8 ชัว่โมง    เวลาท างานล่วงเวลา  2 ช.ม. 

วนัพฤหสับดี   เวลาท างานปกติ  8 ชัว่โมง    เวลาท างานล่วงเวลา  - ช.ม. 

วนัศุกร์    เวลาท างานปกติ  8 ชัว่โมง     เวลาท างานล่วงเวลา  2 ช.ม. 

ค่าแรงของนายวชิยัทั้งส้ินเท่ากบัเท่าใด 

ก. 1,330  บาท                                   ข. 1,410  บาท 

ค. 1,750  บาท                                   ง.1,960   บาท 

8.ในปัจจุบนัส านกังานประกนัสงัคม ใหน้ายจา้งที่อยูใ่นข่ายบงัคบัตามบญัญติัใหน้ าส่งเงินสมทบในอตัรา

ฝ่ายละร้อยละเท่าใดของค่าจา้ง 

ก. ร้อยละ 3 ของค่าจา้งแต่ไม่เกิน 750 บาท                  ข. ร้อยละ 3.5  ของค่าจา้งแต่ไม่เกิน 750 บาท 

ค. ร้อยละ 4 ของค่าจา้งแต่ไม่เกิน 750 บาท                  ง. ร้อยละ 5 ของค่าจา้งแต่ไม่เกิน 750 บาท 
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9. นายสมหมายท างานกิจการผลิตแห่งหน่ึงไดรั้บเงินเดือนๆ ละ 40,000 บาท เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม   

มีคู่สมรสโดยชอบดว้ยกฎหมายไม่มีเงินได ้ มีบุตร 2 คน ก าลงัศึกษา นายสมหมาย ท าประกนัชีวติของตนเอง

ไวก้บับริษทัประกนัชีวติในประเทศไทย  กรมธรรมมี์อาย ุ 10 ปี ช าระค่าเบี้ยประกนัของตนเองปีละ 10,000 

บาท นอกจากน้ีส่งเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมทุกเดือนในอตัราตามพระราชบญัญติัประกนัสงัคม อยาก

ทราบว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ของ นายสมหมาย ประจ าเดือนมกราคม จะเป็นเท่าใด (ใช้

หลกัเกณฑปี์ภาษี 2560)  

ก.  96.70  บาท     ข. 129.17  บาท 

ค. 315.75  บาท                                ง. 420. 65 บาท 

10. กิจการผลิตที่ใชว้ิธีบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบส้ินงวดจะบนัทึกรายการจ่ายค่าแรงทางออ้มเป็น 

        เงินสดอยา่งไร 

ก. เดบิต  ค่าแรงทางออ้ม    xx          เครดิต  เงินสด   xx                              

ข. เดบิต ค่าใชจ่้ายการผลิต   xx  เครดิต  เงินสด                  xx                                              

ค. เดบิต   ค่าแรงทางตรง   xx          เครดิต   เงินสด                  xx                                   

ง. เดบิต  งานระหวา่งท า     xx  เครดิต  เงินสด                  xx   
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    ความหมายและประเภท ค่าแรงงาน 

ค่าแรงงาน  หมายถึง ค่าจา้ง (Wages) และเงินเดือน (Salaries) ที่กิจการจ่ายใหแ้ก่ลูกจา้ง ในส่วนของ

ค่าจา้งอาจจ่ายเป็นรายชัว่โมง (Hourly)  รายวนั (Daily)  หรือตามหน่วยที่ผลิตได ้(Piecework)  ส าหรับ

เงินเดือน มกัจะจ่ายเดือนละคร้ัง  

 ค่าแรงงาน จ าแนกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. ค่าแรงทางตรง (Direct   Labor)  หมายถึง  ค่าแรงที่จ่ายให้ผูมี้หนา้ที่ในการผลิตสินคา้โดยตรง  

เช่น คนงานที่เป็นช่างไมใ้นโรงงานเฟอร์นิเจอร์ คนงานที่เป็นช่างตดัเยบ็ในโรงงานผลิตเส้ือผา้ 

2. ค่าแรงงานทางออ้ม (Indirect  Labor)  หมายถึง  ค่าแรงที่จ่ายใหก้บัผูท้ี่สนบัสนุนในการผลิต 

ในโรงงาน หรืออ านวยความสะดวกเพือ่ใหเ้กิดประโยชน์กบัการผลิต เช่น คนงานท าความสะอาดโรงงาน 

ยามรักษาความปลอดภยัในโรงงาน  หวัหนา้คุมคนงานในแผนกต่างๆ ในโรงงาน 

 
 

การค านวณค่าแรงงาน 

ในการค านวณค่าแรงงาน มีขั้นตอนในการด าเนินงาน 2 ขั้นตอน 

1. การบนัทึกเวลาท างาน 

2. การค านวณค่าแรงงาน 
 

1. การบันทึกเวลาการท างาน โดยทัว่ไปเป็นหนา้ที่ของแผนกบุคคล มีหนา้ที่รวบรวมเวลาการ 

ท างานของพนกังาน เก็บเวลาการท างาน   ก าหนดอตัราค่าจา้งของพนกังาน  ควบคุมการท างานของพนกังาน 

รวบรวมเวลาท างานของพนกังานในแต่ละวนั โดยมีเอกสารที่เก่ียวขอ้ง 2 ชนิด ไดแ้ก่ 

 

 

 

 



69 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วชิา บัญชีต้นทนุเบ้ืองต้น รหัส 2201-2004 

 

หน่วยที่ 3 การบัญชีเก่ียวกับค่าแรงงาน 

 

 

 1.1   บตัรลงเวลา (Clock Card) คือ บตัรบนัทึกการเขา้ – ออกของพนกังานแต่ละคน ตั้งแต่เร่ิมเขา้

ปฏิบติัและส้ินสุดการปฏิบติังานในแต่ละวนั เพือ่ค  านวณชัว่โมงการท างาน การบนัทึกเวลาอาจใชบ้นัทึกดว้ย

การลงลายมือช่ือ การใชน้าฬิกาตอกบตัร การสแกนลายน้ิวเมือ 

         

        ตัวอย่างบัตรลงเวลา 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1 ตวัอยา่ง บตัรลงเวลา 

ท่ีมา  http://www.office2art.com, 2560 : (Online)   ที่มา  https://cctvchiangrai.files.wordpress.com , 

 2560 : (Online)    
 

 1.2   บตัรบนัทึกเวลาท างาน (Time Ticket) คือ บตัรที่ใชบ้นัทึกรายละเอียดเวลาการท างานของ 

พนกังานแต่ละคน ส่วนใหญ่จะใชก้บัคนงานที่ไดรั้บค่าจา้งเป็นรายวนั รายชัว่โมง รายสปัดาห์ ผูเ้ก่ียวขอ้ง

สามารถน าขอ้มูลจากบตัรน้ีไปจ าแนกค่าแรงไม่วา่จะเป็นค่าแรงทางตรง ค่าแรงทางออ้ม และการท างาน

ล่วงเวลา 

 

 

http://www.office2art.com/
https://cctvchiangrai.files.wordpress.com/


70 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วชิา บัญชีต้นทนุเบ้ืองต้น รหัส 2201-2004 

 

หน่วยที่ 3 การบัญชีเก่ียวกับค่าแรงงาน 

 

 

     

บัตรบันทึกเวลาการท างาน 

        ช่ือ-สกุล  .................................................................... รหสัคนงาน : …………………… 

      แผนก :……………………….. ระหวา่งวนัที่................................ถึงวนัที่................................. 

วนั 
เชา้ บ่าย 

งานที่ท  า 
เขา้ ออก เขา้ ออก 

จนัทร์      
องัคาร      
พธุ      
พฤหสับดี      
ศุกร์      
เสาร์      
อาทิตย ์      

จ านวนชัว่โมง อตัราค่าแรง/ชัว่โมง อตัราค่าแรง/ชัว่โมง 
ปกติ ล่วงเวลา ปกติ ล่วงเวลา ปกติ ล่วงเวลา 

      
       

           รวมชัว่โมงการท างานทั้งส้ิน..............................ชัว่โมง             ................................หัวหนา้คนงาน 

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

  ภาพที่  3.2   ตวัอยา่งบตัรบนัทึกเวลาการท างาน 
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2.   การค านวณค่าแรงงาน       

   2.1 การค านวณค่าแรงงานขั้นตน้ (Gross payrolls) เม่ือพนกังานบญัชีรวบรวมค่าแรงงานของ 

พนกังานจากบตัรบนัทึกเวลาท างานก็จะท าการค านวณค่าแรงงานต่างๆ ซ่ึงพจิารณาจากชัว่โมงการท างาน 

หรือตามช้ินงาน การค านวณค่าแรงงานดงักล่าวจะประกอบดว้ยค่าแรงงานปกติ และค่าแรงงานล่วงเวลา 

  

    ค่าแรงขั้นตน้   =    ค่าแรงปกติ + ค่าแรงงานล่วงเวลา  

 

ค่าแรงปกติ   เป็นการท างานในช่วงวนัและเวลาท าการปกติของกิจการอาจคิดค่าจา้งเป็นรายช้ิน รายชัว่โมง 

หรือรายวนั เช่น กิจการผลิตแห่งหน่ึงเวลาท าการปกติคือ วนัจนัทร์ -วนัเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น. 

ดงันั้น คนงานที่ท  างานในช่วงเวลาดงักล่าวจะไดรั้บอตัราค่าแรงตามปกติของกิจการ ซ่ึงพระราชบญัญตัิ

คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไดบ้ญัญติัเก่ียวกบัชัว่โมงท างานปกติของกิจการอุตสาหกรรมวา่ นายจา้งจะตอ้ง

ก าหนดชัว่โมงการท างานปกติไวเ้ท่าใดก็ไดแ้ต่ตอ้งไม่เกินวนัละ 8 ชัว่โมง สปัดาห์ละ 48    ชัว่โมง 

ค่าแรงงานล่วงเวลา   เป็นการท างานนอกเวลาจากช่วงเวลาการท างานตามปกติและเกินชัว่โมงท างานปกติ

ของกิจการ เรียกวา่ การท างานล่วงเวลา (Overtime)  สามารถจ าแนกการท างานล่วงเวลาได ้ดงัน้ี 

ค่าล่วงเวลาในวนัท างานปกติ  ไดรั้บค่าล่วงเวลา 1.5 เท่าของค่าจา้งปกติ เช่น ท างานในวนัจนัทร์ ถึง 

วนัเสาร์ ซ่ึงถือเป็นวนัท างานปกติ แต่หลงัจาก 16.00 น. ไปแลว้ ถือเป็นค่าล่วงเวลาในวนัปกติ 

             ค่าล่วงเวลาในวนัหยดุช่วงเวลาท าการปกติ ไดรั้บค่าล่วงเวลาไม่นอ้ยกวา่ 2 เท่าของค่าจา้งปกติ เช่น 

เวลาท าการปกติ คือ วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ เวลา  08.00 – 17.00 น. แต่หากพนกังานท างานในวนัเสาร์ หรือ

อาทิตย ์ในช่วงเวลา  08.00 – 17.00 น.  ช่วงเวลาดงักล่าวถือเป็นค่าแรงล่วงเวลาในวนัหยดุซ่ึงอยูใ่นช่วงเวลา

ปกติ   

 ค่าล่วงเวลาในวนัหยดุซ่ึงอยูใ่นช่วงเกินกวา่เวลาท าการปกติ   ไดรั้บค่าล่วงเวลาไม่นอ้ยกวา่ 3 เท่า

ของค่าจา้งปกติ เช่น   เวลาท าการปกติ คือ วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ เวลา  08.00 – 17.00 น. แต่ท างานในวนัเสาร์ 

หรืออาทิตย ์ในช่วงเวลาหลงั 17.00 น.  ช่วงเวลาดงักล่าวถือเป็นค่าแรงล่วงเวลาในวนัหยดุซ่ึงเกินกวา่

ช่วงเวลาท าการปกติ  
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หน่วยที่ 3 การบัญชีเก่ียวกับค่าแรงงาน 

 

 

 ตวัอยา่ง 3-1      โรงงานแห่งหน่ึง ก าหนดเวลาท างานปกติของพนกังานไว ้วนัจนัทร์ – วนัเสาร์ เวลา 

08.00 น. – 17.00 น. หยดุพกั 1 ชัว่โมง ชัว่โมงท างานปกติวนัละ 8 ชัว่โมง อตัราค่าแรงงานชัว่โมงละ 40 บาท 

ต่อไปน้ีเป็นขอ้มูลของ นางสดศรี คนงานแผนกตดัเยบ็ในรอบเวลา 1 สปัดาห์ 

วัน เวลาท างาน จ านวนช่ัวโมงท างาน 
    วนัจนัทร์ 08.00 น. - 17.00 น. 8 
    วนัองัคาร 08.00 น. -19.00 น. 10 
    วนัพธุ 08.00 น. - 20.00 น. 11 
    วนัพฤหสับดี 08.00 น. - 17.00 น. 8 
    วนัศุกร์ 08.00 น. - 18.00 น. 9 
    วนัเสาร์ 08.00 น. - 20.00 น. 11 
    วนัอาทิตย ์ 08.00 น. - 19.00 น. 10 

 

จากขอ้มูลดงักล่าว น ามาค านวณค่าแรงงานขั้นตน้ ไดด้งัน้ี 

วัน 
ช่ัวโมงปกต ิ
40 บาท/ช.ม. 

ล่วงเวลาวนัปกต ิ
60 บาท/ช.ม. 

ช่ัวโมงปกตวินัหยุด 
80 บาท/ช.ม. 

ล่วงเวลาวนัหยุด 
120 บาท/ช.ม. 

รวม
ค่าแรง
ขั้นต้น ช่ัวโมง จ านวนเงิน ช่ัวโมง จ านวนเงิน ช่ัวโมง จ านวนเงิน ช่ัวโมง จ านวนเงิน 

วนัจนัทร์ 8 320 - - - - - - 320 
วนัองัคาร 8 320 2 120 - - - - 440 
วนัพุธ 8 320 3 180 - - - - 500 
วนัพฤหสั 8 320 - - - - - - 320 
วนัศุกร์ 8 320 1 60 - - - - 380 
วนัเสาร์ 8 320 3 180 - - - - 500 
วนัอาทิตย ์ - - - - 8 640 2 240 880 
  1,920  540  640  240  

รวมค่าแรงงานขั้นต้น 3,340 
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หน่วยที่ 3 การบัญชีเก่ียวกับค่าแรงงาน 

 

2.2 การค านวณค่าแรงงานสุทธิ (Net  Payrolls) 

 ค่าแรงงานสุทธิ   คือ  ค่าแรงงานขั้นตน้ของลูกจา้ง   หกั ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด 

ไดแ้ก่ ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาหกัภาษี ณ ที่จ่าย  น าส่งกรมสรรพากร  เงินประกนัสงัคม น าส่งส านกังาน

ประกนัสงัคม หรือค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ที่เป็นขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งนายจา้งและลูกจา้ง เช่น เงินเบิกล่วงหนา้

ของลูกจา้ง   

                                             ค่าแรงงานสุทธิ   =    ค่าแรงงานขั้นตน้ –  ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ 

 

เงินสมทบประกันสังคม 
 

เงินสมทบประกนัสงัคม คือ  เงินที่นายจา้งและลูกจา้งตอ้งน าส่งเขา้กองทุนประกนัสงัคม 

ทุกเดือน โดยค านวณจากค่าจา้งที่ลูกจา้งไดรั้บ ในอตัราร้อยละ 5 โดยฐานค่าจา้งที่น ามาค านวณต ่าสุด  

เดือนละ 1,650 บาท (83 บาท) และสูงสุดไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท (750 บาท) และนายจา้งตอ้งน า 

ส่งเงินทั้งสองส่วนพร้อมกนัที่ส านกังานประกนัสงัคมภายในวนัที่ 15 ของเดือนถดัไป ทั้งน้ีรัฐบาล 

จะออกเงินสมทบเขา้กองทุนประกนัสงัคมดว้ยส่วนหน่ึง  
                              

ตัวอย่างแบบฟอร์มการน าส่งประกนัสังคม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่   3-3 แบบฟอร์มการน าส่งประกนัสงัคม 

    ที่มา : http://www.sso.go.th, 2560 : (Online) 

http://www.sso.go.th/
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หน่วยที่ 3 การบัญชีเก่ียวกับค่าแรงงาน 

 

ตวัอยา่ง 3-2       ต่อไปน้ีเป็นขอ้มูลค่าแรงงานของพนกังานในโรงงานแห่งหน่ึง ในเดือนสิงหาคม 

1.  นายโชคดี  โชคมาก เงินเดือน ๆ ละ   25,000  บาท 

2. นายสมบตัิ  มณี  เงินเดือน ๆ ละ   15,000  บาท 

3. นายสิน  สมุทร  ค่าแรงวนัละ 300 บาท ท างาน 20 วนั 

4. นางสุขใจ ใจดี  ค่าแรงวนัละ 250 บาท ท างาน 22 วนั 

5. นางสายใจ นิยม  ค่าแรงวนัละ 250 บาท ท างาน 20 วนั 

ให้ท า ค านวณเงินประกนัสงัคมของลูกจา้งและเงินสมทบประกนัสงัคมของนายจา้ง 

ช่ือ-สกลุ เงินเดือน ค่าแรง/เดือน 
เงิน

ประกันสังคม
ลูกจ้าง 

เงินสมทบ
ประกันสังคม
นายจ้าง 

1. นายโชคดี  โชคมาก 25,000  750 750 
2. นายสมบตัิ  มณี 15,000  750 750 
3. นายสิน  สมุทร  6,000 300 300 
4. นางสุขใจ ใจดี  5,500 275 275 
5. นางสายใจ นิยม  5,000 250 250 

รวม 40,000 16,500 2,325 2,325 

 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย   

      ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาหกั ณ ที่จ่าย  คือ ภาษีเงินไดซ่ึ้งผูจ่้ายเงินมีหนา้ที่ตอ้งหกั ณ ที่จ่ายไว ้

 ทุกคร้ังที่มีการจ่ายเงินใหก้บัผูรั้บที่เป็นบุคคลธรรมดา และตอ้งน าส่งภาษีใหก้รมสรรพากร ภายในวนัที่ 7 

ของเดือนถดัไป 

 การค านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา หกั ณ ที่จ่าย ส าหรับกิจการผลิตที่ตอ้งจ่ายเงินเดือนและค่าจา้ง

ใหพ้นกังานตอ้งค านวณจ านวนเงินสุทธิ วา่มีเงินไดสุ้ทธิตามเกณฑท์ี่ตอ้งเสียภาษีหรือไม่ ถา้มีเงินไดสุ้ทธิ

ตามเกณฑจึ์งจะหกัภาษี ณ ที่จ่าย โดยมีหลกัเกณฑใ์นการค านวณ ดงัน้ี 
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หน่วยที่ 3 การบัญชีเก่ียวกับค่าแรงงาน 

 

1. ใหค้  านวณเงินไดพ้งึประเมินเสมือนวา่ไดจ่้ายทั้งปี เช่น จ่ายเงินเดือนเป็นรายเดือนใหน้ า 

เงินเดือน คูณ12 เดือน 

2. น าเงินเดือนทั้งปีหกัค่าใชจ่้ายและค่าลดหยอ่นตามเกณฑท์ี่กฎหมายก าหนด เหลือเท่าใด 

เป็นเงินไดสุ้ทธิ 

3. น าเงินไดสุ้ทธิค  านวณภาษีตามอตัราภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา จะไดภ้าษีที่ตอ้งช าระทั้งปี 

4. น าจ านวนภาษีที่ไดห้ารดว้ยจ านวนคร้ังที่ตอ้งจ่าย จะไดจ้  านวนภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่าย 
 

ในปีภาษี 2560 กรมสรรพากรไดมี้การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาใหม่ มีผล 

ใชบ้งัคบัแลว้ตั้งแต่ปีภาษี 2560 เป็นตน้ไป ดงัน้ี 

1. ปรับปรุงการหกัค่าใชจ่้าย ส าหรับผูท้ี่ไดรั้บเงินเดือน ค่าจา้ง ค่านายหนา้ ตามมาตรา 40 (1) และ  

(2) หกัค่าใชจ่้ายเป็นการเหมาไดร้้อยละ 50 แต่รวมกนัตอ้งไม่เกิน 100,000 บาท 

      2.   ปรับปรุงการหกัค่าลดหยอ่นเพิม่ขึ้น ดงัตาราง 3.1  
 

ตารางที่ 3.1   แสดงรายการหกัค่าลดหยอ่น และ ยกเวน้ภาษี ในปี 2560 ของกรมสรรพากร  (บางส่วน) 

รายการหักลดหย่อน / ยกเว้นภาษี 
 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจ าปีภาษี 2560 
(ภ.ง.ด.90 / 91) 

1.  การหักลดหย่อนบุคคลธรรมดา  

   1.1     ผูมี้เงินได ้   60,000 บาท 

   1.2     คู่สมรส (ที่ไม่มีเงินได)้     60,000 บาท 

   1.3    บุตร   คนละ  30,000 บาท โดยไม่จ ากดัจ านวนบุตร 
 และยกเลิกค่าลดหยอ่น 

1.4  ค่าอุปการะเล้ียงดูบิดามารดาของผูมี้เงินไดแ้ละ
ของคู่สมรสที่ไม่มีเงินไดมี้อาย ุ60 ปีขึ้นไป และไม่มี
เงินไดพ้งึประเมินเกิน30,000 บาทในปีภาษี 

คนละ  30,000 บาท  
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ)   

รายการหักลดหย่อน / ยกเว้นภาษี 
 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจ าปีภาษี 2560 
(ภ.ง.ด.90 / 91) 

1.5  ค่าอุปการะเล้ียงดูคนพกิารหรือคนทุพพลภาพ 
ไม่มีเงินไดพ้งึประเมินเกิน30,000 บาทในปีภาษี 

คนละ  60,000 บาท 
 

1.6  ยกเวน้เบี้ยประกนัสุขภาพบิดามารดาของผูมี้เงิน
ได ้และบิดามารดาของคู่สมรสที่ไม่มีเงินได ้

ตามจ านวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท 
 

1.7  ลดหยอ่นและยกเวน้ ส าหรับเบี้ยประกนัชีวติ ตามจ านวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท  
 

1.8  ลดหยอ่นและยกเวน้เงินสะสมที่จ่ายเขา้กองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ 

ตามจ านวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 500,000 บาท   
 
 

1.9  ยกเวน้เงินสะสมที่จ่ายเขา้กองทุนการออม
แห่งชาติ  

ตามจ านวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 500,000 บาท 
 

1.10  ยกเวน้เงินสะสมกบข. ตามจ านวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 500,000 บาท  
 

1.11  ลดหยอ่นและยกเวน้ ส าหรับดอกเบี้ยเงินกูย้มื
เพือ่การมีที่อยูอ่าศยั 

ตามจ านวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท  

1.12  ลดหยอ่นเงินสมทบที่จ่ายเขา้กองทุน
ประกนัสงัคม  

ตามจ านวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 9,000 บาท  
 

 

ตารางที่   3.1  แสดงรายการหกัค่าลดหยอ่น และ ยกเวน้ภาษี ในปี 2560 ของกรมสรรพากร  (บางส่วน) 

ที่มา   http://www.rd.go.th/publish/59674.0.html , 2560 : (Online) 

 

 

 

 



77 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วชิา บัญชีต้นทนุเบ้ืองต้น รหัส 2201-2004 
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2. ปรับปรุงขั้นเงินได ้และบญัชีอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ดงัตาราง 3.2  

 

เงินไดสุ้ทธิ อตัราภาษี (ร้อยละ) 
1 – 300,000* 5 

300,001 – 500,000 10 
500,001 – 750,000 15 
750,001 -1,000,000 20 

1,000,001 – 2,000,000 25 
2,000,001 – 5,000,000 30 
5,000,001 ขึ้นไป 35 

 

                * ทั้งน้ี การยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาส าหรับเงินไดสุ้ทธิ 150,000 บาทแรก ยงัคงใชต่้อไป 

ตารางที่   3.2 แสดงขั้นเงินไดสุ้ทธิและอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

ที่มา  กรมสรรพากร    http://www.rd.go.th/publish/59674.0.html , 2560 : (Online) 

 

    ตวัอยา่ง 3-3       ต่อไปน้ีเป็นขอ้มูลของพนกังานในโรงงานแห่งหน่ึง ประจ าเดือนมกราคม ซ่ึงกิจการ

น ามาใชใ้นการค านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาหกั ณ ที่จ่าย 

1. นายสมจิตร  ไดรั้บเงินเดือน ๆ ละ 47,000 บาท สมรสแลว้ ภรรยาไม่มีรายได ้มีบุตร 2 คน 

2. นายสมโชค   ไดรั้บเงินเดือน ๆ ละ 35,000 บาท สมรสแลว้ ภรรยาไม่มีรายได ้ไม่มีบุตร 

3. นายเอกชยั    ไดรั้บเงินเดือน ๆ ละ 28,000 บาท ยงัไม่สมรส 

4. นางสาวสมศรี   ไดรั้บเงินเดือน ๆ ละ 25,000 บาท ยงัไม่สมรส 
 

จากขอ้มูลขา้งตน้ใหค้  านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาหกั ณ ที่จ่ายของเดือนมกราคม 
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หน่วยที่ 3 การบัญชีเก่ียวกับค่าแรงงาน 

 

รายการ นายสมจิตร  นายสมโชค   นายเอกชัย   นางสาวสมศรี   
เงินเดือน(ทั้งปี) 564,000 420,000 336,000 300,000 
หกั ค่าใชจ่้าย 50% ไม่เกิน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย 464,000 320,000 236,000 200,000 
หกั ค่าลดหยอ่น : 
        ผูมี้เงินได ้
        คู่สมรส 
        บุตร 

 
60,000 
60,000 
60,000 

 
60,000 
60,000 

     -      

 
60,000 

         - 
               - 

 
60,000 

           - 
          - 

เงินไดสุ้ทธิ 284,000 200,000 176,000 140,000 
ค านวณภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษี 
    เงินได ้150,000 บาทแรก ยกเวน้ 
   เงินได ้150,001 – 300,000อตัรา 5% 
        ภาษีเงินไดท้ั้งปี 

 
(150,000) 

 
6,700 

 
(150,000) 

 
2,500 

 
(150,000) 

 
1,300 

 
ยกเวน้ 

 
        - 

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 558 208 108        - 
 

 

ตวัอยา่ง  3-4          จากขอ้มูลตวัอยา่ง 3-3 ก าหนดใหพ้นกังานหกัเงินประกนัสงัคมในอตัราร้อยละ 5 ของ 

        เงินเดือน ใหค้  านวณเงินไดสุ้ทธิ 
 

ช่ือ – สกุล เงินเดือน ภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่าย เงินประกนัสงัคม เงินเดือนสุทธิ 
นายสมจิตร  47,000 558 750 45,692 
นายสมโชค   35,000 208 750 34,042 
นายเอกชยั   28,000 108 750 27,142 
นางสาวสมศรี   25,000 - 750 17,250 
 128,000 874 3,000 124,126 
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หน่วยที่ 3 การบัญชีเก่ียวกับค่าแรงงาน 

 

 

ตวัอยา่ง 3-5           ต่อไปน้ีเป็นขอ้มูลการท างานของพนกังานในแผนกผลิตของโรงงานแห่งหน่ึง 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
ชัว่โมงท างาน อตัราค่าแรงงาน จ านวนเงิน 

ปกติ ล่วงเวลา ปกติ ล่วงเวลา ปกติ ล่วงเวลา 
นายกนก ยนิดี หวัหนา้   30,000  30,000  
นายเสรี  ใจงาม คนงาน 190 72 30 75 5,700 5,400 
นางถนอม  รักษา คนงาน 190 70 30 60 5,700 4,200 
นางวภิา  แดงขาว คนงาน 190 65 25 75 4,750 4,875 
 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

1. หกัภาษี ณ ที่จ่ายของ นายกนก ยนิดี 195 บาท  ที่เหลือไดรั้บการยกเวน้ 

2. เงินประกนัสงัคม หกัในอตัราร้อยละ 5 

ให้ท า       ค  านวณค่าแรงงานสุทธิ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
ค่าแรงงาน ขั้นตน้ ค่าใชจ่้าย 

ค่าแรงสุทธิ ปกติ ล่วงเวลา รวม ประกนั 
สังคม 

ภาษีหัก 
ณ ท่ีจ่าย 

นายกนก ยนิดี หวัหนา้ 30,000  30,000 750 195    29,055 
นายเสรี  ใจงาม คนงาน  5,700  5,400 11,100 750 -    10,350 
นางถนอม  รักษา คนงาน  5,700  4,200 9,900 750 -     9,150 
นางวภิา  แดงขาว คนงาน  4,750  4,875 9,625 750 -      8,875 

รวม 46,150 14,475 60,625 3,000 195     57,430 
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หน่วยที่ 3 การบัญชีเก่ียวกับค่าแรงงาน 

 

 

รายการหักอื่น ๆ 

 นอกจากรายการเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม และภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาหกั ณ ที่จ่ายที่กิจการ

จะตอ้งหกัจากพนกังานแลว้ อาจจะมีรายการหกัอ่ืน ๆ ที่กิจการก าหนดไวต้ามนโยบาย หรือตามขอ้ตกลง

ร่วมกนั เช่น เงินเบิกล่วงหนา้ เงินสะสมเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงรายการต่าง ๆ จะถูกแสดงไวใ้น

ทะเบียนค่าแรงงานของกิจการ  

 

ตารางที่   3.3 แสดงตวัอยา่งทะเบียนค่าแรงงาน 

ที่ ช่ือ-สกุล 
ค่าแรง 
ปกติ 

ค่า
ล่วงเวลา 

รวม 
รายการหกั เงินได้

สุทธิ 
ประกนั 
สังคม 

ภาษีหัก  
ณ ท่ีจ่าย 

เงินเบิก
ล่วงหนา้ 

1 นายสมใจ ทองเยอะ 40,000 6,000 46,000 750 342 - 44,908 
2 นายสุทิน ใจนก 45,000 8,000 53,000 750 420 3,000 48,830 
3 นางสมจิตร คนที 35,000 7,000 42,000 750 410 - 40,840 
4 นางวไิล ไชโย 32,000 8,000 40,000 750 365 4,000 34,885 

รวม 152,000 29,000 181,000 3,000 1,537 7,000 169,463 
 

2.3    การจ าแนกประเภทค่าแรงงาน       แผนกค่าแรงงานจะรวบรวมบตัรบนัทึกเวลาท างานของพนกังาน 

มาท าการวเิคราะห์และจ าแนกเป็นค่าแรงงานทางตรงและค่าแรงงานทางออ้มออกจากกนัโดยท าใบวิเคราะห์

ค่าแรงงาน เพือ่จะไดน้ าไปบนัทึกเป็นตน้ทุนการผลิตไดส้ะดวกยิง่ขึ้น  
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หน่วยที่ 3 การบัญชีเก่ียวกับค่าแรงงาน 

 

 

 

     

ใบวเิคราะห์ค่าแรงงาน           เลขที่บตัร......... 

บริษทั..........................................................  

ประจ าสปัดาห์      ระหวา่งวนัที่............................ถึงวนัที่........................................................... 

 

แผนก 
ค่าแรงงานขั้นต้น 

รวม 
จ าแนกค่าแรงงาน 

ปกติ ล่วงเวลา ทางตรง ทางอ้อม 
คลงัวตัถุดิบ      
ผลิต 1      
ผลิต 2      
ซ่อมบ ารุง      
ทัว่ไป      

รวม      
 

 

 

ภาพที่ 3.4  ตัวอย่างใบวิเคราะห์ค่าแรงงาน 
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หน่วยที่ 3 การบัญชีเก่ียวกับค่าแรงงาน 

 

        

การบันทึกบัญชีเกีย่วกับค่าแรงงาน 

 

 เม่ือแผนกบญัชีไดข้อ้มูล ค่าแรงงานและรายการหกัต่าง ๆ  การบนัทึกบญัชี มีขั้นตอน ดงัน้ี 

1. บนัทึกค่าแรงงานขั้นตน้ รายการหกัต่าง ๆ และคา่แรงงานสุทธิ 

 

เดบิต  ค่าแรงงาน xx  
           เครดิต  ค่าแรงงานคา้งจ่าย  xx 
                       ภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่าย  xx 
                       เงินประกนัสงัคมคา้งจ่าย  xx 
                       รายการหกัอ่ืน ๆ  xx 

 

2. การบนัทึกจ าแนกค่าแรงงาน โดยค่าแรงงานทางตรงจะถูกบนัทึกเขา้บญัชีคุมงานระหวา่งท า  

       ส่วนค่าแรงงานทางออ้ม จะบนัทึกเขา้บญัชีคา่ใชจ่้ายการผลิต 

 

เดบิต  งานระหวา่งผลิต (ทางตรง) xx  
          ค่าใชจ่้ายการผลิต (ทางออ้ม) xx  
           เครดิต  ค่าแรงงาน  xx 

  

3. การบนัทึกการจ่ายค่าแรงงาน   ในการจ่ายค่าแรงงานนั้นสามารถบนัทกึไดใ้นกรณีต่าง ๆขึ้นอยูก่บั 

ระบบการจ่ายเงินของกิจการ แบ่งไดด้งัน้ี 

 3.1 กรณีจ่ายเป็นเงินสด 

เดบิต  ค่าแรงงานคา้งจ่าย xx  
           เครดิต  เงินสด  xx 
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หน่วยที่ 3 การบัญชีเก่ียวกับค่าแรงงาน 

 

3.2 กรณีใชร้ะบบใบส าคญัจ่าย 

3.2.1 บนัทึกเขา้บญัชีระบบใบส าคญัจ่าย 
 

เดบิต  ค่าแรงงานคา้งจ่าย xx  
           เครดิต  ใบส าคญัจ่าย  xx 

  

              3.2.2  บนัทึกการสัง่จ่ายเช็ค 

เดบิต  ใบส าคญัจ่าย xx  
           เครดิต  เงินฝากธนาคาร  xx 

 

 3.3 กรณีจ่ายเงินผา่นธนาคาร โดยพนกังานตอ้งเปิดบญัชีกบัธนาคารที่กิจการก าหนดไว ้และให้

เลขที่บญัชีกบักิจการ เม่ือถึงก าหนดกิจการจะน าเงินเขา้บญัชีธนาคาร 

เดบิต  ค่าแรงงานคา้งจ่าย xx  
           เครดิต  เงินฝากธนาคาร  xx 

 

 

 ส าหรับรายการเก่ียวกบัภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่ายและเงินสมทบประกนัสงัคม กิจการจะตอ้งน าส่ง

กรมสรรพากรและประกนัสงัคมภายในระยะเวลาที่ก  าหนด ซ่ึงการจ่ายก็จะมีลกัษณะเดียวกบัการจ่าย

ค่าแรงงาน จะแตกต่างกนัในช่วงเวลาที่จ่ายเท่านั้น โดยภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่าย ไม่เกินวนัที่ 7 ของเดือน

ถดัไป เงินสมทบประกนัสงัคมไม่เกินวนัที่ 15 ของเดือนถดัไป 
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หน่วยที่ 3 การบัญชีเก่ียวกับค่าแรงงาน 

 

ตวัอยา่ง 3-5      ต่อไปน้ีเป็นขอ้มูลคา่แรงงานของโรงงานแห่งหน่ึง 

1. ค่าแรงงานรวมทั้งส้ิน เท่ากบั  52,500 บาท จ าแนกเป็นค่าแรงงานทางตรง 38,500 บาท  

ค่าแรงงานทางออ้ม 14,000 บาท 

2. เงินประกนัสงัคมในส่วนที่หกัจากพนกังาน 2,320 บาท ในส่วนของกิจการจ่ายอตัราเดียวกนั 

3. ค่าภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่าย 220 บาท 

4. กิจการใชร้ะบบใบส าคญัจ่าย 

ให้ท า  บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัค่าแรงงาน 

 

เดบิต  ค่าแรงงาน 52,500  
          เงินประกนัสงัคม 2,320  
           เครดิต  ค่าแรงงานคา้งจ่าย  49,960 
                       ภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่าย  220 
                       เงินประกนัสงัคมคา้งจ่าย  4,640 
บนัทึกการรับรู้ค่าแรงงานและค่าใชจ่้ายต่างๆ   
   
เดบิต  งานระหวา่งผลิต 38,500  
          ค่าใชจ่้ายการผลิต 14,000  
           เครดิต  ค่าแรงงาน  52,500 
บนัทึกการจ าแนกประเภทค่าแรงงาน   
   
เดบิต  ค่าแรงงานคา้งจ่าย 49,960  
            เครดิต  ใบส าคญัจ่าย  49,960 
บนัทึกการจ่ายค่าแรงงานและค่าใชจ่้ายผา่น   
ใบส าคญัจ่าย   
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หน่วยที่ 3 การบัญชีเก่ียวกับค่าแรงงาน 

 

 

เดบิต  ใบส าคญัจ่าย 49,960  
           เครดิต  เงินฝากธนาคาร  49,960 
บนัทึกการจ่ายเช็คตามใบส าคญัจ่าย   
   
 เดบิต   ภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่าย 220  
            เครดิต  ใบส าคญัจ่าย  220 
   
เดบิต  ใบส าคญัจ่าย 220 220 
           เครดิต  เงินฝากธนาคาร   
บนัทึกการจ่ายเช็คตามใบส าคญัจ่าย   
   
 เดบิต   เงินประกนัสงัคมคา้งจ่าย 4,640  
             เครดิต  ใบส าคญัจ่าย  4,640 
   
เดบิต  ใบส าคญัจ่าย 4,640  
           เครดิต  เงินฝากธนาคาร  4,640 
บนัทึกการจ่ายเช็คตามใบส าคญัจ่าย   

 

 

          สรุป          ค่าแรงงานเป็นตน้ทุนในการผลิตสินคา้ จ  าแนกเป็นค่าแรงงานทางตรง ซ่ึงเป็นค่าแรงที่  

เก่ียวขอ้งกบัการผลิตสินคา้ และค่าแรงงานทางออ้ม เป็นค่าแรงที่จ่ายให้ฝ่ายสนับสนุนในการผลิต ในการ

ค านวณค่าแรงงานนั้นจะตอ้งมีการรวบรวมขอ้มูลการท างานของพนกังานและหกัค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

เช่น ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาหกั ณ ที่จ่าย เงินประกนัสงัคม 
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หน่วยที่ 3 การบัญชีเก่ียวกับค่าแรงงาน 

 

 

 

ศัพท์บัญชี 

 

ล าดับ ค าศัพท์ ความหมาย 

1    Wages     ค่าจา้ง 
2    Salaries เงินเดือน 
3    Hourly รายชัว่โมง 
4    Daily รายวนั 
5    Piecework หน่วยที่ผลิตได ้
6    Direct   Labor ค่าแรงทางตรง 
7    Indirect  Labor ค่าแรงงานทางออ้ม 
8    Clock Card บตัรลงเวลาท างาน 
9    Job Time Ticket บตัรบนัทึกเวลาประจ างาน   
10    Overtime การท างานล่วงเวลา 
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หน่วยที่ 3 การบัญชีเก่ียวกับค่าแรงงาน 

 

ใบงานเร่ือง  การบัญชีเกี่ยวกับค่าแรงงาน 

หัวข้อกิจกรรม 

1. ความหมายและประเภทของแรงงาน 

2. การค านวณค่าแรงงาน 

3. เงินสมทบประกนัสงัคม 

4. ภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่าย 

5. รายการหกัอ่ืน ๆ  

6. การบนัทึกบญัชีค่าแรงงาน 

 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์ 

1. เคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะหรือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

2. จอรับภาพ 

3. ส่ือที่ผูเ้รียนจดัท าขึ้นส าหรับน าเสนอ 

ขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรม 

1. แบ่งกลุ่มผูเ้รียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 – 4 คน กลุ่ม   

2. ใหแ้ต่ละกลุ่ม จดัท าขอ้มูลเวลาการท างานของพนกังานในโรงงานโดยสมมุติ รายละเอียดต่าง ๆ

ของพนกังาน แลว้ค  านวณคา่แรงงานขั้นตน้ รายการหกัต่าง ๆ ค่าแรงงานสุทธิ และบนัทึกบญัชี

เก่ียวกบัค่าแรงงาน ส่งตวัแทนออกมาน าเสนอผลงานจนครบทุกกลุ่ม กลุ่มละ 5-10 นาที 

เปิดโอกาสใหมี้การซกัถาม แสดงความคิดเห็น และสรุปร่วมกนั 

3. กลุ่มที่เหลือประเมินเพือ่นทีน่ าเสนองาน 

4. กลุ่มที่น าเสนองานประเมินตนเอง 

5. ผูส้อนรวบรวมแบบประเมินจากทุกกลุ่ม พร้อมทั้งประเมินกลุ่มที่น าเสนองาน 
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หน่วยที่ 3 การบัญชีเก่ียวกับค่าแรงงาน 

 

 

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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หน่วยที่ 3 การบัญชีเก่ียวกับค่าแรงงาน 

 

แบบทดสอบหลงัเรียน 

หน่วยที ่3 เร่ือง การบัญชีเกีย่วกบัค่าแรงงาน 

ค าช้ีแจง :  จงเลือกค าตอบที่ถูกตอ้งที่สุดเพยีงขอ้เดียว โดยท าเคร่ืองหมาย  ลงในกระดาษค าตอบ 

1.ขอ้ใดถือเป็นคา่แรงทางตรง 

ก. ค่าแรงที่จ่ายใหก้บัคนงานที่ท  ารักษาความปลอดภยัให้โรงงาน 

ข. ค่าแรงที่จ่ายใหก้บัคนงานที่ท  าหนา้ที่ซ่อมแซมเคร่ืองจกัร 

ค. ค่าแรงที่จ่ายใหก้บัช่างทาสีเฟอร์นิเจอร์ 

ง. ค่าแรงที่จ่ายใหก้บัหัวหนา้คุมคนงานประจ าโรงงาน 

2. ขอ้ใดเป็นแรงงานทางออ้ม 

 ก. ค่าจา้งแรงงานช่างทาสีเฟอร์นิเจอร์ 

 ข. ค่าจา้งแรงงานคนงานช าแหละเน้ือในโรงงานอาหาร 

 ค. ค่าจา้งคนงานทอผา้ในโรงงานทอผา้ 

 ง. ค่าจา้งคนงานตรวจเช็ควตัถุดิบ 

3. พระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไดบ้ญัญติัเก่ียวกบัชัว่โมงท างานปกติของกิจการอุตสาหกรรม

ไวไ้ม่เกินวนัละก่ีชัว่โมง 

ก.  6 ชัว่โมง                                           ข. 7 ชัว่โมง 

ค.  8 ชัว่โมง                                          ง. 9 ชัว่โมง 

4. แผนกใดมีหนา้ที่ค  านวณค่าแรงงานของพนกังาน 

 ก. แผนกผลิต    ข. แผนกบญัชี 

 ค. แผนกบุคคล   ง. แผนกการเงิน 

5. ขอ้ใดเป็นค่าแรงงานขั้นตน้ 

 ก. ค่าแรงงานปกติ   ข. ค่าแรงงานล่วงเวลา 

 ค. ค่าแรงงานปกติ + ค่าแรงงานล่วงเวลา ง. ค่าแรงงานปกติ -  ค่าแรงงานล่วงเวลา 

 



90 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วชิา บัญชีต้นทนุเบ้ืองต้น รหัส 2201-2004 

 

หน่วยที่ 3 การบัญชีเก่ียวกับค่าแรงงาน 

 

 

6.  พระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไดก้  าหนดอตัราท างานล่วงเวลาในวนัท างานปกติของ 

คนงานเท่ากบัเท่าใด 

ก. 1 เท่าของอตัราค่าจา้งต่อชัว่โมงในวนัท างานตามจ านวนชัว่โมงที่ท  า 

ข. 1.5 เท่าของอตัราค่าจา้งต่อชัว่โมงในวนัท างานตามจ านวนชัว่โมงที่ท  า 

ค. 2 เท่าของอตัราค่าจา้งต่อชัว่โมงในวนัท างานตามจ านวนชัว่โมงที่ท  า 

ง.  3 เท่าของอตัราค่าจา้งต่อชัว่โมงในวนัท างานตามจ านวนชัว่โมงที่ท  า 

7.  นายวจิิตร เป็นคนงานของโรงงานแห่งหน่ึงไดรั้บค่าจา้งเป็นรายชัว่โมง ในอตัราชัว่โมง ละ 40 บาท เวลา

ท างานปกติไม่เกินวนัละ 8 ชัว่โมง เวลาท างานล่วงเวลาวนัปกติไม่เกินวนัละ 2 ชัว่โมง โรงงานจะคิดค่า

ล่วงเวลาใหต้ามกฎหมายแรงงาน และจ่ายค่าจา้งเป็นรายสปัดาห์ขอ้มูลการท างานของนายวติร ดงัน้ี 

วนัจนัทร์     เวลาท างานปกติ  8 ชัว่โมง     เวลาท างานล่วงเวลา  2 ช.ม. 

วนัองัคาร    เวลาท างานปกติ  6 ชัว่โมง    เวลาท างานล่วงเวลา  -ช.ม. 

วนัพธุ     เวลาท างานปกติ  8 ชัว่โมง    เวลาท างานล่วงเวลา  2 ช.ม. 

วนัพฤหสับดี   เวลาท างานปกติ  8 ชัว่โมง    เวลาท างานล่วงเวลา  - ช.ม. 

วนัศุกร์    เวลาท างานปกติ  8 ชัว่โมง     เวลาท างานล่วงเวลา  2 ช.ม. 

ค่าแรงของนายวจิิตรทั้งส้ินเท่ากบัเท่าใด 

ก. 1,140  บาท                                   ข. 1,410  บาท 

ค. 1,500  บาท                                   ง.1,880   บาท 

8. ฐานเงินเดือนค่าจา้ง ที่น ามาค านวณเงินประกนัสงัคม สูงสุดไม่เกินเดือนละเท่าใด 

ก. 5,000                                               ข. 10,000 

ค. 15,000                                              ง. 20,000 
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หน่วยที่ 3 การบัญชีเก่ียวกับค่าแรงงาน 

 

 

9. นายวทิยาท างานกิจการผลิตแห่งหน่ึงไดรั้บเงินเดือนๆ ละ 40,000 บาท เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม  มีคู่สมรส

โดยชอบดว้ยกฎหมายไม่มีเงินได ้มีบุตร 2 คน ก าลงัศึกษา นายสมหมาย ท าประกนัชีวติของตนและของคู่

สมรสไวก้บับริษทัประกนัชีวติในประเทศไทย  กรมธรรมมี์อาย ุ 10 ปี ช าระค่าเบี้ยประกนัของตนเองปีละ 

8,000 บาท ของคู่สมรสปีละ 7,500 บาท นอกจากน้ีส่งเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมทกุเดือนในอตัราตาม

พระราชบญัญติัประกนัสงัคม อยากทราบวา่ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาหกั ณ ที่จ่าย ของนายวทิยาประจ า 

เดือน มกราคม จะเป็นเท่าใด (ใชห้ลกัเกณฑปี์ภาษี 2560)  

ก.  106.25  บาท    ข. 210.42  บาท 

ค. 315.75  บาท                                ง. 420. 65 บาท 

10. กิจการผลิตที่ใชว้ิธีบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบส้ินงวดจะบนัทึกรายการจ่ายค่าแรงทางออ้มเป็น 

      เงินสดอยา่งไร 

ก. เดบิต  ค่าแรงทางออ้ม    xx          เครดิต  เงินสด   xx                              

ข. เดบิต ค่าใชจ่้ายการผลิต   xx  เครดิต  เงินสด                  xx                                              

ค. เดบิต   ค่าแรงทางตรง   xx          เครดิต   เงินสด                  xx                                   

ง. เดบิต  งานระหวา่งท า     xx  เครดิต  เงินสด                  xx                                              
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หน่วยที่ 3 การบัญชีเก่ียวกับค่าแรงงาน 

 

แบบฝึกหัดท้ายหน่วย หน่วยที่ 3 

ตอนที่ 1 จงตอบค าถามต่อไปนี ้

1. จงอธิบายความหมายและประเภทของแรงงาน 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

2.  จงอธิบายขั้นตอนเก่ียวกบัการรวบรวมเวลาการท างานของพนกังาน 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

3. จงอธิบายหนา้ที่ของพนกังานบญัชีเก่ียวกบัค่าแรงงาน 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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หน่วยที่ 3 การบัญชีเก่ียวกับค่าแรงงาน 

 

4. การค านวณค่าแรงงาน แบ่งไดเ้ป็นก่ีประเภท อะไรบา้ง 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

5. จงยกตวัอยา่งเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการเก็บเวลาท างานพร้อมอธิบาย 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

6. จงอธิบายเงินสมทบประกนัสงัคม 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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หน่วยที่ 3 การบัญชีเก่ียวกับค่าแรงงาน 

 

 

7.  จงอธิบายวธีิการค านวณภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่าย 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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หน่วยที่ 3 การบัญชีเก่ียวกับค่าแรงงาน 

 

ตอนที่ 2 จงฝึกปฏิบติัตามค าสัง่ 

3-1    ใหจ้บัคู่ค  าศพัท ์โดยน าอกัษรดา้นขวามือเติม หนา้ขอ้ที่มีความหมายตรงกนั 

.......................1.  ค่าจา้ง ก. ค่าแรงทางตรง 

.......................2.  เงินเดือน ข. ค่าแรงงานทางออ้ม 

.......................3.  รายชัว่โมง ค. บตัรลงเวลาท างาน 

.......................4.  รายวนั ง. บตัรบนัทึกเวลาประจ างาน   

.......................5.  หน่วยที่ผลิตได ้ จ. การท างานล่วงเวลา 

......................6. ค่าแรงทางตรง ฉ. Wages     

......................7. ค่าแรงงานทางออ้ม ช. Salaries 

......................8. บตัรลงเวลาท างาน ซ. Hourly 

......................9. บตัรบนัทึกเวลาประจ างาน   ฌ. Daily 

.....................10. การท างานล่วงเวลา ญ. Piecework 

 

 

3-2     ชยัรัตน์อุตสาหกรรม  ก าหนดเวลาท างานปกติของพนกังาน วนัจนัทร์ – วนัเสาร์ เวลา 08.00 น. –  

17.00 น. หยดุพกั 1 ชัว่โมง ชัว่โมงท างานปกติวนัละ 8 ชัว่โมง อตัราค่าแรงงานชัว่โมงละ 30  บาท 

 ต่อไปน้ีเป็นขอ้มูลของ นายวชิยั คนงานแผนกช่างไม ้ในรอบเวลา 1 สปัดาห์ 

วัน เวลาท างาน 
    วนัจนัทร์ 08.00 น. - 19.00 น. 
    วนัองัคาร 08.00 น. -18.00 น. 
    วนัพธุ 08.00 น. - 20.00 น. 
    วนัพฤหสับดี 08.00 น. - 17.00 น. 
    วนัศุกร์ 08.00 น. - 18.00 น. 
    วนัเสาร์ 08.00 น. - 19.00 น. 
     วนัอาทิตย ์ 08.00 น. - 21.00 น. 

 

ให้ท า  ค  านวณหาค่าแรงงานขั้นตน้ของนายวชิยั 

 

 



96 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วชิา บัญชีต้นทนุเบ้ืองต้น รหัส 2201-2004 

 

หน่วยที่ 3 การบัญชีเก่ียวกับค่าแรงงาน 

 

3-3 นิคมอุตสาหกรรม  ก าหนดเวลาท างานปกติของพนกังาน วนัจนัทร์ – วนัเสาร์ เวลา 08.30 น. –  17.30 น. 

หยดุพกั 1 ชัว่โมง ชัว่โมงท างานปกติวนัละ 8 ชัว่โมง อตัราค่าแรงงานชัว่โมงละ 40  บาท 

 

 ต่อไปน้ีเป็นขอ้มูลของ นายอุทยั คนงานแผนกผลิต ในรอบเวลา 1 สปัดาห์ 

วัน เวลาท างาน 
    วนัจนัทร์ 08.30 น. - 18.30 น. 
    วนัองัคาร 08.30 น. -17.30 น. 
    วนัพธุ 08.30 น. - 20.30 น. 
    วนัพฤหสับดี 08.30 น. - 17.30 น. 
    วนัศุกร์ 08.30 น. - 19.30 น. 
    วนัเสาร์ 08.30 น. - 18.30 น. 
     วนัอาทิตย ์ 08.30 น. - 20.30 น. 

 

ให้ท า  ค  านวณหาค่าแรงงานขั้นตน้ของนายอุทยั 

 

3-4   ต่อไปน้ีเป็นขอ้มูลคา่แรงงานของพนกังานในโรงงานผลิตไทย  ในเดือนสิงหาคม 

1.  นายสมศกัด์ิ  ดวงดี เงินเดือน ๆ ละ   18,000  บาท 

2. นายสมใจ  ทวีโชค เงินเดือน ๆ ละ   25,000  บาท 

3. นายวนิยั สุขใจ  ค่าแรงวนัละ 300 บาท ท างาน 22 วนั 

4. นางวนัดี  ไหมด า ค่าแรงวนัละ 250 บาท ท างาน 20 วนั 

5. นางสายหยดุ นิยม ค่าแรงวนัละ 250 บาท ท างาน 20 วนั 

ให้ท า ค านวณเงินประกนัสงัคมของลูกจา้งและเงินสมทบประกนัสงัคมของนายจา้ง 

 

 

 



97 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วชิา บัญชีต้นทนุเบ้ืองต้น รหัส 2201-2004 

 

หน่วยที่ 3 การบัญชีเก่ียวกับค่าแรงงาน 

 

3-5  ต่อไปน้ีเป็นขอ้มูลการท างานของพนกังานในแผนกผลิตของโรงงานสจัจะ  

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
ชัว่โมงท างาน อตัราค่าแรงงาน 

ปกติ ล่วงเวลา ปกต ิ ล่วงเวลา 
นายปรีดา  แสงงาม หวัหนา้   20,000  
นายส าเร็จ  ส่องแสง คนงาน 172 95 40 80 
นางถนอม  สีด า คนงาน 180 82 35 70 
นางวภิาดา รักจนัทร์ คนงาน 175 78 35 105 
 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

1. หกัภาษี ณ ที่จ่ายของ นายปรีดา  แสงงาม 195 บาท  ที่เหลือไดรั้บการยกเวน้ 

2. เงินประกนัสงัคม หกัในอตัราร้อยละ 5 

ให้ท า    ค  านวณค่าแรงงานสุทธิ 

3-6  ต่อไปน้ีเป็นขอ้มูลการท างานของพนกังานในแผนกผลิตของบริษทั การยาง จ  ากดั 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
ชัว่โมงท างาน อตัราค่าแรงงาน 

ปกติ ล่วงเวลา ปกต ิ ล่วงเวลา 
นายวจิิตร  เมืองไทย หวัหนา้   25,000  
นายการุณ  ชมจนัทร์ คนงาน 155 78 35 70 
นางสมศรี  ศรีเมือง คนงาน 160 65 32 64 
นางรุ่งทิพย ์ ผอ่งงาม คนงาน 150 72 30 60 
 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

1. หกัภาษี ณ ที่จ่ายของ นายวจิิตร  เมืองไทย 172 บาท  ที่เหลือไดรั้บการยกเวน้ 

2. เงินประกนัสงัคม หกัในอตัราร้อยละ 5 

ให้ท า    ค  านวณค่าแรงงานสุทธิ 



98 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วชิา บัญชีต้นทนุเบ้ืองต้น รหัส 2201-2004 

 

หน่วยที่ 3 การบัญชีเก่ียวกับค่าแรงงาน 

 

3-7  ต่อไปน้ีเป็นขอ้มูลของพนกังานใน บริษทั ผลิตยา จ  ากดั  ประจ าเดือนมกราคม ซ่ึงกิจการน าขอ้มูลมาใช้

ใน การค านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาหกั ณ ที่จ่าย 

1. นายธีระ  ไดรั้บเงินเดือน ๆ ละ 65,000 บาท สมรสแลว้ ภรรยาไม่มีรายได ้มีบุตร 2 คน 

2. นายศิริชยั   ไดรั้บเงินเดือน ๆ ละ 40,000 บาท สมรสแลว้ ภรรยาไม่มีรายได ้ไม่มีบุตร 

3. นายวทิยา    ไดรั้บเงินเดือน ๆ ละ 28,000 บาท ยงัไม่สมรส จ่ายค่าเบี้ยประกนัชีวติ 15,000 บาท 

4. นางสาวขวญัใจ   ไดรั้บเงินเดือน ๆ ละ 25,000 บาท ยงัไม่สมรส 

ให้ท า     ค  านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาหกั ณ ที่จ่ายของเดือนมกราคม 

3-8  จากโจทย ์ขอ้ 3-7  ก าหนดใหพ้นกังานหกัเงินประกนัสงัคมในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือน  

      ให้ท า   ค  านวณเงินไดสุ้ทธิ 

3-9   โรงงานผลิตอาหารทะเล มีขอ้มูลเก่ียวกบัพนกังานและคนงานของกิจการ ในเดือน มีนาคม 25X1 ดงัน้ี 

พนกังานประจ าส านกังาน  

  คนที่ 1 อตัราเงินเดือน ๆ ละ  30,000  บาท 

คนที่ 2 อตัราเงินเดือน ๆ ละ  25,000  บาท 

คนที่ 3 อตัราเงินเดือนๆ ละ  20,000 บาท 

      คนงานประจ าโรงงาน 

คนที่ 4 อตัราค่าจา้งวนัละ  350 บาท  ท างาน 15 วนั 

คนที่ 5 อตัราค่าจา้งวนัละ   350 บาท  ท างาน 19 วนั 

คนที่ 6 อตัราค่าจา้งวนัละ  300 บาท  ท างาน 18 วนั 

คนที่ 7 อตัราค่าจา้งวนัละ  300 บาท  ท างาน 19 วนั 

คนที่ 8 อตัราค่าจา้งวนัละ  250 บาท  ท างาน 20 วนั  

ให้ท า 1.  ค  านวณเงินประกนัสงัคมที่นายจา้งตอ้งหกัจากพนกังานและคนงาน 

           2.  ค  านวณเงินประกนัสงัคมที่นายจา้งตอ้งจ่ายสมทบ 

 

 

 



99 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วชิา บัญชีต้นทนุเบ้ืองต้น รหัส 2201-2004 

 

หน่วยที่ 3 การบัญชีเก่ียวกับค่าแรงงาน 

 

3-10  ต่อไปน้ีเป็นขอ้มูลของคนงานของ เอบีซี  การผลิต ส าหรับเดือน มีนาคม 25X2 

รหัส ช่ือ เงินเดือน 
ช.ม. 

ล่วงเวลา 
วนัปกติ 

ท างาน 
วนัหยดุ 

ช.ม. 
ล่วงเวลา 
วนัหยดุ 

เงินเบิก 
ล่วงหนา้ 

สถาน 
ภาพ 

คู่สมรส 

บุตร เบ้ียประกนัชีวิต 

ศึกษา 
ไม่

ศึกษา 
ตนเอง 

คู่
สมรส 

A001 นายเอ 25,000 10 3 2 3,000 สมรส มีเงินได ้ 2 - 15,000  

A002 นางบี 30,000 2 2 1 2,000 สมรส 
ไม่มีเงิน
ได ้

1 - 5,500 3,500 

A003 นางสาวซี 35,000 10 2 - - โสด - - - 12,000  
A004 นายดี 40,000 5 - 5 1,500 สมรส มีเงินได ้ - 1 25,000  
A005 นางสาวจี 30,000 8 3 2 2,500 โสด - - - 12,000  

ข้อมูลเพิ่มเติม 

 1. ขอ้มูลส่วนตวัของคนงาน 

  คู่สมรส คือ คู่สมรสโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

  บุตร ศึกษาในประเทศไทย 

  เบี้ยประกนัชีวติ กรมธรรมก์ าหนด 15 ปีขึ้นไป 

 2. ขอ้มูลเก่ียวกบัอตัราค่าแรง 

กิจการคิดค่าแรงใหว้นัละ 300 บาท ในกรณีที่ท  างานวนัหยดุ ท างานล่วงเวลาวนัปกติและ                             

วนัหยดุ  คิดตามกฎหมายค่าแรง 

 3. ขอ้มูลเก่ียวกบัการบนัทึกรายการ 

25X2 

มี.ค.  30   บนัทึกรายการเก่ียวกบัค่าแรง 

         31   จ่ายค่าแรงทั้งส้ิน 

เม.ย.  7   น าส่งภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา หกั ณ ที่จ่าย 

        15   น าส่งเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม 

ให้ท า      1. ค านวณภาษีเงินได ้หกั ณ ที่จ่าย 

 2.  ค  านวณเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม 

 3.  ค  านวณจ านวนเงินค่าแรงสุทธิ 

 4. บนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป 



100 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วชิา บัญชีต้นทนุเบ้ืองต้น รหัส 2201-2004 

 

หน่วยที่ 3 การบัญชีเก่ียวกับค่าแรงงาน 

 

3-11   โรงงานผลิตอาหารสตัว ์ มีขอ้มูลเก่ียวกบัพนกังานและคนงานของกิจการ ในเดือน มิถุนายน 25X1 

มีดงัน้ี 

 พนกังานประจ าส านกังาน 

 คนที่ 1  อตัราเงินเดือน ๆ ละ  15,000  บาท 

คนที่ 2  อตัราเงินเดือน ๆ ละ  25,000  บาท 

คนที่ 3  อตัราเงินเดือน ๆ ละ  20,000  บาท 

คนงานประจ าโรงงาน 

คนที่ 4  อตัราเงินเดือน ๆ ละ  25,000  บาท 

คนที่ 5 อตัราค่าจา้งวนัละ      300  บาท  ท างาน 19 วนั 

คนที่ 6 อตัราค่าจา้งวนัละ      350  บาท  ท างาน 20 วนั 

คนที่ 7 อตัราค่าจา้งวนัละ     400  บาท  ท างาน 18 วนั 

คนที่ 8 อตัราค่าจา้งวนัละ     450  บาท  ท างาน 19 วนั 

คนที่ 9 อตัราค่าจา้งวนัละ     300  บาท  ท างาน 20 วนั 

คนที่ 10 อตัราค่าจา้งวนัละ     350  บาท  ท างาน 20 วนั 

 

หมายเหตุ 1. ผูท้ี่ไดรั้บค่าจา้งเป็นรายเดือน จะไดรั้บเงินเดือนประจ า 

                 2. ผูท้ี่ไดรั้บค่าจา้งเป็นวนั จะไดรั้บค่าจา้งตามจ านวนวนัและอตัราค่าจา้ง และไม่มีการท างาน 

                     ล่วงเวลา 

ให้ท า  1. ค  านวณเงินประกนัสงัคมที่นายจา้งตอ้งหกัจากพนกังานและคนงาน 

2. ค  านวณเงินที่นายจา้งตอ้งจ่ายสมทบ 

 

 

 

 

 

 

 



101 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วชิา บัญชีต้นทนุเบ้ืองต้น รหัส 2201-2004 

 

หน่วยที่ 3 การบัญชีเก่ียวกับค่าแรงงาน 

 

3-12  ต่อไปน้ีเป็นขอ้มูลของคนงานของ เอสซี การผลิต ส าหรับเดือนพฤษภาคม 25X1 

 

รหัส ช่ือ เงินเดือน 
ช.ม. 

ล่วงเวลา
วนัปกติ 

ท างาน
วนัหยดุ 

ช.ม. 
ล่วงเวลา
วนัหยดุ 

เงินเบิก
ล่วงหนา้ 

สถานะ 
ภาพ 

คู่ 
สมรส 

บุตร เบ้ียประกนัชีวิต 
ศึกษา ไม่ 

ศึกษา 
ตนเอง คู่

สมรส 
F1 นางเขียว 21,000 8 2 4 2,000 สมรส มีเงิน

ได ้
1 - 12,000 - 

F2 นายขาว 18,000 8 4 6 1,000 สมรส ไม่มี
เงินได ้

1 1 7,000 7,000 

F3 น.ส.
แหวน 

24,000 10 2 2 3,000 โสด -   10,000  

 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

1. ขอ้มูลส่วนตวัของคนงาน 

คู่สมรส  หมายถึง  คู่สมรสโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

บุตร  ศึกษาในประเทศ 

เบี้ยประกนัชีวติ  กรมธรรมมี์ก าหนดเวลา  10  ปี ขึ้นไป  โดยท ากบักิจการที่ประกอบการใน

ประเทศไทยคู่สมรสที่มีเงินได ้ แยกยืน่ภาษี 

2. ขอ้มูลเก่ียวกบัอตัราคา่แรง 

กิจการคิดค่าแรงใหว้นัละ  300  บาท  ในกรณีที่ท  างานวนัหยดุ  ท  างานล่วงเวลาวนัปกติและ

วนัหยดุคิดตามกฎหมายแรงงาน 

3. ขอ้มูลเก่ียวกบัการบนัทกึรายการ 

25X1 

พ.ค.  30  บนัทึกรายการเก่ียวกบัค่าแรง 

         31  จ่ายค่าแรงทั้งส้ิน 

มิ.ย.    7  น าส่งภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา หกั ณ ที่จ่าย 

         15   น าส่งเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม 

 

 



102 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วชิา บัญชีต้นทนุเบ้ืองต้น รหัส 2201-2004 

 

หน่วยที่ 3 การบัญชีเก่ียวกับค่าแรงงาน 

 

ให้ท า   1.  ค  านวณภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่าย 

            2. ค  านวณเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม 

            3. ค  านวณจ านวนเงินค่าแรงสุทธิ 

            4. บนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป 

            5. ทะเบียนค่าแรง 

 

3-13  ต่อไปน้ีเป็นขอ้มูลค่าแรงงานของโรงงานแห่งหน่ึง 

1. ค่าแรงงานรวมทั้งส้ิน เท่ากบั  52,500 บาท จ าแนกเป็นค่าแรงงานทางตรง 38,500 บาท  

ค่าแรงงานทางออ้ม 14,000 บาท 

2. เงินประกนัสงัคมในส่วนที่หกัจากพนกังาน 2,320 บาท ในส่วนของกิจการจ่ายอตัราเดียวกนั 

3. ค่าภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่าย 220 บาท 

25X9 

ม.ค. 30 บนัทึกรายการเก่ียวกบัค่าแรง และจ าแนกค่าแรงงาน 

 31 จ่ายค่าแรงงานทั้งส้ิน 

ก.พ.  7 น าส่งภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาหกั ณ ที่จ่าย 

 15 น าส่งเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม 

ให้ท า  บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัค่าแรงงาน 

 

3-14  ต่อไปน้ีเป็นขอ้มูลค่าแรงงานของโรงงานผลิตยางเสน้  

1. ค่าแรงงานรวมทั้งส้ิน เท่ากบั  78,500 บาท จ าแนกเป็นค่าแรงงานทางตรง 49,200 บาท  

ค่าแรงงานทางออ้ม 29,300 บาท 

2. เงินประกนัสงัคมในส่วนที่หกัจากพนกังาน 2,250 บาท ในส่วนของกิจการจ่ายอตัราเดียวกนั 

3. ค่าภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่าย 365 บาท 

4. กิจการใชร้ะบบใบส าคญัจ่าย 

ให้ท า  บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัค่าแรงงาน 

 


