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หน่วยที ่4 

การบัญชีเกีย่วกบัค่าใช้จ่ายการผลติ 

 

      เน้ือหาสาระ 

1. ความหมายและประเภทของค่าใชจ่้ายการผลิต 

2.    การบนัทึกบญัชีค่าใชจ่้ายการผลิต 

3. ค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งาน 

4. การค านวณอตัราการผลิตคิดเขา้งาน 

5. การบนัทึกบญัชีค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งาน 
 

      จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายและประเภทของค่าใชจ่้ายการผลิตได ้

2. บนัทึกบญัชีค่าใชจ่้ายการผลิตได ้

3. ค านวณหาอตัราการผลิตคิดเขา้งานได ้

4. บนัทึกบญัชีค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งานได ้

5. ปฏิบติังานที่ไดรั้บมอบหมายอยา่งมีความรับผดิชอบ มีระเบียบ ละเอียดรอบ มีความสนใจใฝ่รู้ 

และมีการแสดงสมัมาคาราวะต่อครู-อาจารย ์อยา่งสม ่าเสมอ 

          

สาระส าคญั 

 ค่าใชจ่้ายการผลิต เป็นค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโรงงาน นอกเหนือจากวตัถุดิบทางตรงและ

ค่าแรงงานทางตรง ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการผลิต  แต่ค่าใชจ่้ายการผลิตมีความแตกต่างกนัในหลายประเภท      

บางรายการไม่สามารถจะค านวณหาตน้ทุนไดท้นัที ตอ้งรอจนถึงวนัส้ินงวดบญัชี ดงันั้นกิจการส่วนมากจึง

ตอ้งมีการประมาณค่าใชจ่้ายในการผลิตขึ้นล่วงหนา้ โดยการหาอตัราการผลิตคิดเขา้งานเพือ่จะไดต้น้ทุน

ค่าใชจ่้ายในภายในระยะเวลา                                                                               
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แบบทดสอบก่อนเรียน 

หน่วยที ่4  เร่ือง การบัญชีเกีย่วกบัค่าใช้จ่ายการผลติ 

ค าช้ีแจง :  จงเลือกค าตอบที่ถูกตอ้งที่สุดเพยีงขอ้เดียว โดยท าเคร่ืองหมาย  ลงในกระดาษค าตอบ 

1. ขอ้ใดเป็นค่าใชจ่้ายการผลิต 

ก. ค่าเบี้ยประกนัโรงงาน  ค่าเส่ือมราคาส านกังาน 

ข. ค่าขนส่งออก ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดโรงงาน 

ค. ค่าเช่าโรงงาน ค่าโฆษณา 

ง. วสัดุโรงงานใชไ้ป ค่าเส่ือมราคาอาคารโรงงาน 

2. ค่าใชจ่้ายการผลิตประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายใดบา้ง 

ก. วตัถุดิบทางตรง  ค่าแรงงานทางตรง  ค่าใชจ่้ายในโรงงาน 

ข. วตัถุดิบทางตรง ค่าแรงานทางตรง ค่าแรงงานทางออ้ม 

ค. วตัถุดิบทางออ้ม คา่แรงงานทางออ้ม คา่ใชจ่้ายการผลิตอ่ืน ๆ 

ง. วตัถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางออ้ม ค่าใชจ่้ายการผลิตอ่ืน ๆ 

3. ถา้กิจการบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ือง ไดรั้บใบแจง้หน้ีค่าไฟฟ้า จะบนัทึกบญัชีอยา่งไร 

ก. เดบิต ค่าไฟฟ้า  xx เครดิต  ค่าไฟฟ้าคา้งจ่าย  xx 

ข. เดบิต ค่าไฟฟ้า  xx เครดิต  เงินสด   xx 

ค. เดบิต  ค่าใชจ่้ายการผลิต xx เครดิต  ค่าไฟฟ้าคา้งจ่าย  xx 

ง. เดบิต  ค่าใชจ่้ายการผลิต xx เครดิต  เงินสด   xx 

4. ถา้กิจการบนัทึกสินคา้คงเหลือแบบส้ินงวด โอนงานระหวา่งท าที่ผลิตเสร็จเขา้บญัชีสินคา้ส าเร็จรูป 

บนัทึกบญัชีอยา่งไร 

ก. เดบิต งานระหวา่งท า  xx เครดิต  สินคา้ส าเร็จรูป  xx 

ข. เดบิต สินคา้ส าเร็จรูป  xx เครดิต งานระหวา่งท า  xx 

ค. เดบิต  ค่าใชจ่้ายในการผลิต xx เครดิต งานระหวา่งท า  xx 

ง. ไม่บนัทึกบญัชี 
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5. ถา้กิจการบนัทึกสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ือง ปรับปรุงวสัดุโรงงานใชไ้ป บนัทึกบญัชีอยา่งไร 

ก. เดบิต ค่าใชจ่้ายการผลิต xx เครดิต  วสัดุโรงงาน  xx 

ข. เดบิต  วสัดุโรงงานใชไ้ป xx เครดิต  วสัดุโรงงาน  xx 

ค. เดบิต  วสัดุโรงงาน  xx เครดิต  ค่าใชจ่้ายการผลิต  xx 

ง. ไม่บนัทึกบญัชี 

6. อตัราค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งาน ค  านวณ อยา่งไร 
ก. ค่าใชจ่้ายในการผลิต/จ านวนหน่วยที่ผลิตได ้
ข. งบประมาณค่าใชจ่้ายในการผลิต/ฐานกิจกรรม 
ค. งบประมาณค่าใชจ่้ายในการผลิต/ค่าใชจ่้ายในการผลิต 
ง. ค่าใชจ่้ายในการผลิต/ฐานกิจกรรม 

7. กิจการมีอตัราค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งานเท่ากบั 70 % ต่อตน้ทุนวตัถุดิบทางตรงดงันั้น ถา้เดือน
สิงหาคม  โรงงานผลิตสินคา้ใชต้น้ทุนวตัถุดิบทางตรงไปทั้งส้ินเท่ากบั 150,000 บาท ผลิตสินคา้ได้
จ  านวน 5,000  หน่วย ๆละ 5 บาท  ค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งานเป็นจ านวนเท่าใด 
ก. 17,500  บาท   ข. 35,000  บาท 

ค. 85,000 บาท    ง. 105,000 บาท 

8.  กิจการอุตสาหกรรมแห่งหน่ึง มีงบประมาณค่าใชจ่้ายการผลิตส าหรับปี จ  านวน 100,000 บาท 
ค่าใชจ่้ายการผลิตจะมีความสมัพนัธก์บัหน่วยผลิต  ระดบัการผลิตที่คาดวา่จะเกิดขึ้นเท่ากบั 100,000 
หน่วย เม่ือส้ินรอบระยะเวลาบญัชี มีค่าใชจ่้ายการผลิตเกิดขึ้นจริงเท่ากบั   250,000 บาท  จ  านวนการ
ผลิตที่ผลิตได5้0,000 หน่วย ค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งานเป็นจ านวนเท่าใด 
ก.  50,000 บาท     ข. 100,000 บาท 

ค. 125,000 บาท    ง. 250,000 บาท 

     9.     ค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งานบนัทึกบญัชีอยา่งไร 
 ก. เดบิต ค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งาน เครดิต  งานระหวา่งผลิต 
 ข. เดบิต งานระหวา่งผลิต  เครดิต  ค่าใชจ่้ายการผลิต 
 ค. เดบิต  งานระหวา่งผลิต  เครดิต  ค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งาน 
 ง. เดบิต  ค่าใชจ่้ายการผลิต  เครดิต  ค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งาน 
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10. ในวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี กิจการรวบรวมค่าใชจ่้ายในการผลิตที่เกิดขึ้นจริง จ  านวน 120,000 มี
ค่าใชจ่้ายในการผลิตคิดเขา้งาน 110,000 บาท  ใหบ้นัทึกบญัชี 

 ก. เดบิต ค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งาน  110,000 
    ค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งานต ่าไป   10,000 
          เครดิต  คุมค่าใชจ่้ายการผลิต    120,000 

 ข. เดบิต ค่าใชจ่้ายการผลิต                120,000 
         เครดิต  คุมค่าใชจ่้ายการผลิต    100,000 
              ค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งานต ่าไป   10,000 
 ค. เดบิต ค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งาน  120,000 
                                เครดิต  คุมค่าใชจ่้ายการผลิต    110,000 
                ค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งานต ่าไป                 10,000 
 ง. เดบิต ค่าใชจ่้ายการผลิต   110,000 
      ค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งานต ่าไป   10,000 
       เครดิต  คุมค่าใชจ่้ายการผลิต    120,000 
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ค่าใชจ่้ายการผลิต เป็นองคป์ระกอบของตน้ทุนการผลิตอีกชนิดหน่ึง นอกเหนือจากวตัถุดิบทางตรง

และค่าแรงงานทางตรง ที่จะช่วยท าใหก้ารผลิตสินคา้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

   ความหมายและประเภทของค่าใช้จ่ายการผลิต 

 

 ค่าใชจ่้ายการผลิต หรือ โสหุย้การผลิต (Manufacturing Overhead /Overhead )  หมายถึง  ค่าใชจ่้าย

ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการผลิตที่นอกเหนือจากวตัถุดิบทางตรงและค่าแรงงานทางตรง แต่เก่ียวขอ้งกบัการผลิต 

และช่วยอ านวยความสะดวกหรือสนบัสนุนใหก้ารผลิตเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ อาจจะเรียกอีกอยา่งวา่ 

ค่าใชจ่้ายในโรงงาน (Factory Expenses)   

 ค่าใชจ่้ายการผลิต จ าแนกไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

1. วตัถุดิบทางออ้ม (Indirect Material)  หมายถึง  วตัถุดิบหรือวสัดุที่ใชใ้นการผลิต แต่มีปริมาณ 

นอ้ยกวา่วตัถุดิบทางตรงที่ถือเป็นวตัถุดิบหลกัที่ใชใ้นการผลิต 

2. ค่าแรงงานทางออ้ม (Indirect Labor)  หมายถึง  ค่าแรงงานที่ไม่ไดมี้หนา้ที่โดยตรงในการผลิต 

แต่สนบัสนุนและอ านวยความสะดวกใหเ้กิดการผลิตที่มีประสิทธิภาพ 

3. ค่าใชจ่้ายการผลิตอ่ืน ๆ (Other Manufacturing Costs)  หมายถึง  ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน 

ในโรงงานและเก่ียวขอ้งกบัการผลิต นอกเหนือจากวตัถุดิบทางออ้ม และ ค่าแรงงานทางออ้ม เช่น ค่าเบี้ย

ประกนัโรงงาน ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัร ค่าน ้ าค่าไฟ เป็นตน้ 

 

       วตัถุดิบทางออ้ม 

             ค่าใชจ่้ายการผลิต    ค่าแรงงานทางออ้ม   

 

ค่าใชจ่้ายการผลิตอ่ืน ๆ 

                                  

       ภาพที่ 4.1  แสดงประเภทค่าใชจ่้ายการผลิต 
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การบันทึกบัญชีเกีย่วกับค่าใช้จ่ายการผลิต 

  

                 ค่าใชจ่้ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเกิดจากการจ่ายเงิน  เช่น การจ่ายค่าน ้ าค่าไฟฟ้าในโรงงาน 

ค่าเบี้ ยประกันโรงงาน เป็นตน้  หรือเกิดจากการโอนบญัชี เช่น การเบิกวตัถุดิบทางอ้อมเขา้สู่กระบวน      

การผลิต  การโอนค่าใช้จ่ายเฉพาะที่เป็นส่วนของโรงงาน หรือเกิดจากการปรับปรุงบญัชี สามารถบนัทึก

บญัชีได ้2 วธีิ คือ บนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบส้ินงวด และ บนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ือง ดงัน้ี 

 

ที่ รายการ บนัทึกบญัชีแบบส้ินงวด บนัทึกบญัชีแบบต่อเน่ือง 
1 เบิกวตัถุดิบทางออ้มเขา้สู่การผลิต ไม่บนัทึก เดบิต ค่าใชจ่้ายการผลิต 

   เครดิต  วตัถุดิบ 
2 จ่ายค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการผลิต เดบิต ค่าใชจ่้ายนั้น ๆ 

   เครดิต  เงินสด 
เดบิต ค่าใชจ่้ายการผลิต 
   เครดิต  เงินสด 

3 โอนค่าใชจ่้ายเฉพาะที่ใชใ้นโรงงานออก
จากค่าใชจ่้ายรวมของกิจการ เช่น ค่าไฟฟ้า 

เดบิต ค่าไฟฟ้าโรงงาน 
   เครดิต  ค่าไฟฟ้า 

เดบิต ค่าใชจ่้ายการผลิต 
   เครดิต  ค่าไฟฟ้า 

4 ส่งคืนวตัถุดิบทางออ้ม ไม่บนัทึกบญัชี เดบิต วตัถุดิบ  
   เครดิต ค่าใชจ่้ายการผลิต 

5 ปรับปรุงวสัดุโรงงานใชไ้ป เดบิต วสัดุโรงงานใชไ้ป 
  เครดิต วสัดุโรงงาน 

เดบิต ค่าใชจ่้ายการผลิต 
  เครดิต วสัดุโรงงาน 

6 คิดค่าเส่ือมราคาโรงงาน เดบิต ค่าเส่ือมราคาโรงงาน 
  เครดิต ค่าเส่ือมราคาสะสม 

เดบิต ค่าใชจ่้ายการผลิต 
  เครดิต ค่าเส่ือมราคาสะสม 

7 โอนค่าใชจ่้ายการผลิตเขา้บญัชีงาน 
ระหวา่งท า 

ไม่บนัทึกบญัชี เดบิต  งานระหวา่งท า 
     เครดิต  ค่าใชจ่้ายการผลิต 

8 โอนงานระหวา่งท าที่ผลิตเสร็จเขา้บญัชี 
สินคา้ส าเร็จรูป 

ไม่บนัทึกบญัชี เดบิต สินคา้ส าเร็จรูป 
   เครดิต งานระหวา่งท า 
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ตวัอยา่ง 4-1            ใหบ้นัทึกรายการเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายการผลิตของกิจการแห่งหน่ึง 

 

ว.ด.ป รายการ บนัทึกบญัชีแบบส้ินงวด บนัทึกบญัชีแบบต่อเน่ือง 
25X9 
ก.ย.  
       2 

 
เบิกวตัถุดิบทางออ้มเขา้สู่การ
ผลิตเป็นเงิน 5,000 บาท 

          
              ไม่บนัทึก 

 
เดบิต ค่าใชจ่้ายการผลิต 5,000 
           เครดิต  วตัถุดิบ            5,000 

       7 จ่ายค่าแรงงานทางออ้ม  
18,000 บาท 

เดบิต ค่าแรงทางออ้ม 18,000 
   เครดิต  เงินสด                    18,000 

เดบิต ค่าใชจ่้ายการผลิต18,000 
            เครดิต  เงินสด           18,000 

     12 ไดรั้บใบแจง้ค่าไฟฟ้า 9,000 
บาท เป็นค่าใชจ่้ายของ
โรงงาน 5,000 บาท 

เดบิต ค่าไฟฟ้าโรงงาน 5,000 
   ค่าไฟฟ้าส านกังาน    3,000 
   เครดิต  ค่าไฟฟ้า                   8,000 

เดบิต ค่าใชจ่้ายการผลิต   5,000 
   ค่าไฟฟ้าส านกังาน        3,000 
        เครดิต  ค่าไฟฟ้า              8,000 

    15 ส่งคืนวตัถุดิบทางออ้ม 
คืนคลงั 800 บาท 

           ไม่บนัทึกบญัชี เดบิต วตัถุดิบ 800 
        เครดิต ค่าใชจ่้ายการผลิต   800 

    31 ปรับปรุงวสัดุโรงงานใชไ้ป 
2,200 บาท 

เดบิต วสัดุโรงงานใชไ้ป   2,200 
          เครดิต วสัดุโรงงาน       2,200 

เดบิต ค่าใชจ่้ายการผลิต    2,200 
        เครดิต วสัดุโรงงาน         2,200 

 คิดค่าเส่ือมราคาโรงงาน   
8,000 บาท 

เดบิต ค่าเส่ือมราคาโรงงาน8,000  
     เครดิต ค่าเส่ือมราคาสะสม-   
     โรงงาน                         8,000 

เดบิต ค่าใชจ่้ายการผลิต 8,000 
  เครดิต ค่าเส่ือมราคาสะสม- 
                                   โรงงาน 8,000 

 ตดัจ าหน่ายสิทธิบตัร  
งวด 1 เดือน 900 บาท 

เดบิต ค่าตดัจ าหน่ายสิทธิบตัร 900 
        เครดิต สิทธิบตัร                 900 

เดบิต  ค่าใชจ่้ายในการผลิต 900 
   เครดิต  สิทธิบตัร                     900 
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      ค่าใช้จ่ายการผลิตคดิเข้างาน  (Manufacturing  overhead  application) 
 
 เน่ืองจากค่าใชจ่้ายการผลิตเป็นค่าใชจ่้าย ที่มีลกัษณะแตกต่างกนั บางชนิดเป็นค่าใชจ่้ายการผลิต
ฝันแปร คือ ผลิตมากมีตน้ทุนค่าใชจ่้ายเกิดขึ้นจากการผลิตมาก เช่น  ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัรที่คิดจากชัว่โมง
การผลิต  ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง   ตน้ทุนบางชนิดเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ เช่น ค่าเช่าโรงงาน ค่าเส่ือมราคา
เคร่ืองจกัที่คิดวิธี   ตน้ทุนบางชนิดเป็นค่าใชจ่้ายที่ตอ้งรอให้ถึงส้ินงวดก่อน จึงจะสามารถบนัทึกค่าใช้จ่าย
การผลิตได้ครบถว้น เช่น ค่าน ้ าค่าไฟฟ้าโรงงาน ดงันั้นจึง มีการก าหนดวิธีการค านวณตน้ทุนตามวิธีปกติ 
(Normal  Costing) ใช้แทนตน้ทุนจริง (Actual  Costing) ซ่ึงการค านวณตน้ทุนตามวิธีปกติจะประกอบดว้ย  
วตัถุดิบทางตรงที่เกิดขึ้นจริง  ค่าแรงงานทางตรงจริง  และ ค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเขา้งาน ที่เป็นค่าใช้จ่าย    
การผลิตที่ประมาณขึ้นล่วงหนา้    ดงัภาพที่ 4.2 แสดงการเปรียบเทียบระบบตน้ทุนจริง และ ตน้ทุนปกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 ระบบตน้ทุนจริง (Actual Costing)         ระบบตน้ทุนปกติ  ((Normal  Costing) 

ภาพที่ 4.2   แสดงการเปรียบเทียบระบบตน้ทุนจริงและตน้ทุนปกติ 

 
โดยมีสูตรค านวณ ดงัน้ี 
 
 
                    อตัราค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งาน        =            งบประมาณค่าใชจ่้ายการผลิต 
                                      ฐานกิจกรรม 
  
 
                                                 
 

ต้นทนุ
การผลติ

วตัถุดิบทางตรง 
(จริง)

ค่าใช้จ่ายการ
ผลติ (จริง)

ค่าแรงทางตรง 
(จริง)

ต้นทนุ
การผลติ

วตัถุดิบทางตรง 
(จริง)

ค่าใช้จ่ายการผลติ 
(ประมาณไว้

ลว่งหน้า)
ค่าแรงทางตรง 

(จริง)
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 จากสูตรดงักล่าวท าใหกิ้จการตอ้งทราบงบประมาณค่าใชจ่้ายการผลิต ณ ระดบักิจกรรมหน่ึงที่
เหมาะสม และทราบหน่วยของกิจกรรมที่จะใชเ้ป็นเกณฑใ์นการก าหนดอตัราค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งาน 
จึงตอ้งมีการพจิารณาถึงส่ิงต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. งบประมาณค่าใชจ่้ายการผลิต จะประมาณจากปริมาณการผลิต ซ่ึงหากกิจการประมาณ 

ปริมาณการผลิตไดใ้กลเ้คียงกับความเป็นจริง จะท าให้งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตใกล้เคียงกับความ   
เป็นจริง การประมาณปริมาณการผลิตสามารถพจิารณาได ้3 ลกัษณะ  

  1.1  ประมาณระดบัการผลิตในเชิงทฤษฏี (Theoretical   Capacity)  เป็นการประมาณ 
ระดับการผลิตที่จะให้ผลผลิตในจ านวนสูงสุด โดยมีการคาดหวงัว่าการด าเนินการผลิตจะเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 100%  ซ่ึงในทางปฏิบติัจริงเกิดขึ้นไดย้าก  
  1.2  ประมาณ ระดับการผลิตปกติ (Normal  Capacity) เป็นการประมาณการผลิตในช่วง
ระยะเวลาหน่ึง  ซ่ึงเป็นช่วงระยะเวลาที่เกินกวา่ 1 ปี เช่น 3 – 5 ปี เน่ืองจากการใชร้ะยะเวลาสั้น ๆ ก าลงัการ
ผลิตอาจจะไม่สม ่าเสมอ ดงันั้นในช่วงเวลาดงักล่าว งบประมาณค่าใชจ่้ายการผลิตจะเท่ากนัทุกปี 
  1.3  ประมาณระดับการผลิตที่คาดว่าจะผลิตจริง (Actual  Expected  Capacity)  เป็นการ
ประมาณระดับการผลิตตามแผนในระยะสั้นปีต่อปี โดยประมาณจากความต้องการของตลาด จ านวน
เคร่ืองจกัร หรือปริมาณพนกังานฝ่ายผลิต 

 2.  ฐานกิจกรรม ที่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการก าหนดอตัราค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งาน มีดงัน้ี 

  2.1 ต้นทุนวตัถุดิบทางตรง (Direct  material)  เหมาะส าหรับกิจการที่มีค่าใช้จ่ายการผลิต
สมัพนัธก์บัตน้ทุนวตัถุดิบทางตรง 
   2.2 ต้นทุนค่าแรงงานทางตรง (Direct  labor) เหมาะส าหรับกิจการที่ มีค่าใช้จ่ายการผลิต
ความสมัพนัธก์บัค่าแรงงานทางตรง 

2.3  หน่วยผลิตเสร็จ (Unit  of  production) เหมาะส าหรับกิจการที่ผลิตสินคา้เพยีงชนิดเดียว 
เพราะทุกหน่วยผลิตเท่ากนัทุกหน่วย      

2.4  ชัว่โมงแรงงานทางตรง (Direct  labor  hours)  เหมาะส าหรับกิจการที่ใชแ้รงงานคน 
หรือเวลาการท างานของคนเป็นหลกั 

2.5  ชัว่โมงเคร่ืองจกัร (Machine  hours) เหมาะส าหรับกิจการที่ใช ้เคร่ืองจกัรเป็นจ านวนมากๆ   
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  เม่ือค  านวณหาอตัราค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งานไดแ้ลว้ก็สามารถค านวณหาค่าใชจ่้ายการผลิตคิด
เขา้งานได ้ ดงัน้ี  

  

 ค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งาน  =  อตัราค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งาน × กิจกรรมจริง 

 
 
     ตวัอยา่งที่ 4-2          กิจการผลิตสินคา้แห่งหน่ึงไดป้ระมาณคา่ใชจ่้ายการผลิต และมีขอ้มูลเก่ียวกบั 
                         การผลิตส าหรับงวด 1 ปี เป็นดงัน้ี 
 

งบประมาณค่าใชจ่้ายการผลิต 200,000 บาท 
ตน้ทุนวตัถุดิบทางตรง 600,000 บาท 
ตน้ทุนค่าแรงงานทางตรง 400,000 บาท 
หน่วยที่ผลิตเสร็จ 50,000 บาท 
ชัว่โมงแรงงานทางตรง 200,000 บาท 
ชัว่โมงเคร่ืองจกัร 100,000 บาท 

  
ให้ท า  ค  านวณหาอตัราคา่ใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งานจากฐานกิจกรรมทั้ง 5 ชนิด 

  
1. ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง 

 อตัราค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งาน  =  งบประมาณค่าใชจ่้ายการผลิต 
               ตน้ทุนวตัถุดิบทางตรง 

       =   
200,000

600,000
 x 100    

       =  33.33%  ของตน้ทุนวตัถุดิบทางตรง  
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2. ต้นทุนค่าแรงงานทางตรง 

 อตัราค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งาน  =  งบประมาณค่าใชจ่้ายการผลิต 
               ตน้ทุนค่าแรงงานทางตรง 

       =   
200,000

400,000
x 100 

       =  50% ของตน้ทุนค่าแรงงานทางตรง 
  

3. หน่วยผลิตเสร็จ 
  อตัราค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งาน  =  งบประมาณค่าใชจ่้ายการผลิต 
                 หน่วยที่ผลิตเสร็จ 

       =  
200,000

50,000
 

       =  4 บาท/หน่วย 
 

4. ช่ัวโมง แรงงานทางตรง 
 อตัราค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งาน  =       งบประมาณค่าใชจ่้ายการผลิต 
                          ชัว่โมงแรงงานทางตรง 

       =  
200,000

200,000
  

       =  1 บาทต่อ ช.ม.แรงงานทางตรง 
 
 5.  ช่ัวโมงเคร่ืองจักร 
 อตัราค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งาน  =       งบประมาณค่าใชจ่้ายการผลิต 
                           ชัว่โมงเคร่ืองจกัร 

       =  
200,000

100,000
  

       = 2 บาทต่อ ช.ม.เคร่ืองจกัร 
   
 
           
 

                      
 



111 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วชิา บัญชีต้นทนุเบ้ืองต้น รหัส 2201-2004 

 

หน่วยที่ 4 การบัญชีเก่ียวกับค่าใช้จ่ายการผลิต 

 

 
 
     การบันทึกค่าใช้จ่ายการผลิตคดิเข้างาน  
 
 

เดบิต  งานระหวา่งผลิต xx  
           เครดิต  ค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งาน  xx 

 
 
       ตวัอยา่งที่ 4-3     กิจการมีอตัราค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งานเท่ากบั 80 % ต่อตน้ทุนวตัถุดิบทางตรง 
  ดงันั้น ถา้เดือนกรกฎาคม โรงงานผลิตสินคา้ใชต้น้ทุนวตัถุดิบทางตรงไปทั้งส้ินเท่ากบั 150,000 บาท    
ค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งานส าหรับเดือนกรกฎาคม จะเท่ากบั 120,000 บาท (150,000x80%) 
 

เดบิต  งานระหวา่งผลิต 120,000  
           เครดิต  ค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งาน  120,000 

 
 
 ในวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี เม่ือทราบค่าใชจ่้ายในการผลิตที่เกิดขึ้นจริง จะโอนปิดค่าใชจ่้ายการ
ผลิตคิดเขา้งานไปเขา้บญัชีคุมยอดคา่ใชจ่้ายการผลิต และในกรณีที่เกิดผลต่างระหวา่งจ านวนเงินค่าใชจ่้าย
การผลิตและบญัชีคุมยอดคา่ใชจ่้ายการผลิต ก็จะบนัทึกผลต่างเขา้บญัชีค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งานสูง(ต ่า)
ไป แลว้โอนไปยงับญัชีตน้ทุนสินคา้ที่ขาย เพือ่โอนต่อไปยงับญัชีก าไรขาดทุน 
  
- กรณีประมาณการบญัชีค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งาน  สูงไป 

 
เดบิต  ค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งาน xx  
           เครดิต  คุมค่าใชจ่้ายการผลิต  xx 
                        ค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งานสูงเกินไป  xx 
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- กรณีประมาณการบญัชีค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งานต ่าไป 

 
เดบิต  ค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งาน xx  
          ค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งานต ่าเกินไป xx  
           เครดิต  คุมค่าใชจ่้ายการผลิต  xx 

 
    ตวัอยา่งที่ 4-4      กิจการอุตสาหกรรมแห่งหน่ึง มีงบประมาณค่าใชจ่้ายการผลิตส าหรับปี จ  านวน  
200,000 บาท โดยค่าใชจ่้ายการผลิตจะมีความสมัพนัธก์บัชัว่โมงแรงงานทางตรง ระดบัการผลิตที่คาดวา่จะ
เกิดขึ้นเท่ากบั 100,000 ชัว่โมงแรงงานทางตรง เม่ือส้ินรอบระยะเวลาบญัชี มีค่าใชจ่้ายการผลิตเกิดขึ้นจริง
เท่ากบั   250,000 บาท  ที่ระดบัชัว่โมงแรงงานทางตรงที่เกิดขึ้นจริง  85,000 ชัว่โมง 
 

 รายละเอียดค่าใชจ่้ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริง มีดงัน้ี 
 

วตัถุดิบทางออ้ม 150,000 บาท 
ค่าแรงงานทางออ้ม 60,000 บาท 
ค่าซ่อมแซมเคร่ืองจกัร 7,000 บาท 
เงินเดือนผูค้วบคุมโรงงาน 15,000 บาท 
ค่าสาธารณูปโภค 13,000 บาท 
ค่าเส่ือมราคา – โรงงาน 5,000 บาท 

 
1. ค านวณ  อตัราค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งาน  =  งบประมาณค่าใชจ่้ายการผลิต 

                                  ชัว่โมงแรงงานทางตรง 

          =   
200,000

100,000
 

          =    2 บาทต่อชัว่โมงแรงงาน 
2. ค านวณจ านวนเงินค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งาน 

 ค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งาน  = อตัราค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งาน × ชัว่โมงแรงงานทางตรงจริง 

                =   2 บาท × 120,000 ชัว่โมง 

                = 240,000  บาท 
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3. บนัทึกรายการบญัชีที่เก่ียวกบัค่าใชจ่้ายการผลิต ดงัน้ี 

เดบิต  งานระหวา่งผลิต 240,000  
            เครดิต  ค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งาน  240,000 
บนัทึกค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งาน   
   
เดบิต  ค่าใชจ่้ายการผลิต 250,000  
           เครดิต วตัถุดิบ  150,000 
                       ค่าแรง  60,000 
                       ค่าซ่อมแซมเคร่ืองจกัร  7,000 
                       เงินเดือนผูค้วบคุมโรงงาน  15,000 
                       ค่าสาธารณูปโภค  13,000 
                       ค่าเส่ือมราคา – โรงงาน  5,000 
บนัทึกค่าใชจ่้ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริง   
   
เดบิต  ค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งาน 240,000  
           ค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งานต ่าเกินไป 10,000  
           เครดิต  คุมค่าใชจ่้ายการผลิต  250,000 
โอนปิดค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งานเขา้บญัชีค่าใชจ่้ายการผลิต   
   
เดบิต  ตน้ทุนสินคา้ที่ขาย 10,000  
           เครดิต  ค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งานต ่าเกินไป  10,000 
โอนปิดค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งานต ่าเกินไปเขา้บญัชีตน้ทุนขาย   
   
เดบิต  ก าไรขาดทุน 10,000  
           เครดิต   ตน้ทุนสินคา้ที่ขาย  10,000 
โอนปิดบญัชีตน้ทุนสินคา้ที่ขายเขา้บญัชีก าไรขาดทุน   
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   สรุป                   ค่าใชจ่้ายในการผลิต จ าแนกออกเป็น 3 ประเภท คือ  วตัถุดิบทางออ้ม ค่าแรงงานทางออ้ม 

และค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ที่อยูใ่นโรงงาน  โดยปกติค่าใชจ่้ายการผลิต บางรายการจะทราบจ านวนจริงไดเ้ม่ือส้ิน

รอบระยะเวลาส้ินเดือน หรือส้ินรอบบญัชี ดงันั้นกิจการหลายแห่งก็จะตอ้งค านวณอตัราค่าใชจ่้ายการผลิต

คิดล่วงหนา้ เพือ่จะน ามาใชค้  านวณตน้ทุนผลิตภณัฑ ์

 

 

                              ศัพท์บัญชี 

ล าดับ ค าศัพท์ ความหมาย 

1 Manufacturing Overhead /Overhead ค่าใชจ่้ายการผลิต หรือ โสหุย้การผลิต 
2 Factory Expenses ค่าใชจ่้ายในโรงงาน 
3 Other Manufacturing Costs ค่าใชจ่้ายการผลิตอ่ืน ๆ 
4 Manufacturing  overhead  application ค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งาน 
5 Normal costing ตน้ทุนตามวธีิปกติ 
6 Actual costing ตน้ทุนจริง 
7 Theoretical   Capacity ประมาณระดบัการผลิตในเชิงทฤษฏี 
8 Normal Capacity ประมาณ ระดบัการผลิตปกต ิ
9 Actual  Expected  Capacity ประมาณระดบัการผลิตที่คาดวา่จะผลิตจริง 
10 Direct  labor  hours ชัว่โมงแรงงานทางตรง 
11 Unit  of  production     หน่วยผลิตเสร็จ  
12 Direct labor        ตน้ทุนค่าแรงงานทางตรง 
13 Direct material ตน้ทุนวตัถุดิบทางตรง 
14 Machine hours ชัว่โมงเคร่ืองจกัร 
15 Indirect Labor ค่าแรงงานทางออ้ม (Indirect Labor 
16 Indirect Material วตัถุดิบทางออ้ม 
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ใบงานเร่ือง  การบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิต 

หัวข้อกิจกรรม 

1. ความหมายและประเภทของค่าใชจ่้ายการผลิต 

2. บนัทึกบญัชีค่าใชจ่้ายการผลิต 

3. ค านวณหาอตัราการผลิตคิดเขา้งาน 

4. บนัทึกบญัชีค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งาน 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์ 

1. เคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะหรือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

2. จอรับภาพ 

3. ส่ือที่ผูเ้รียนจดัท าขึ้นส าหรับน าเสนอ 

ขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรม 

1. แบ่งกลุ่มผูเ้รียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 – 4 คน กลุ่ม   

2. ใหแ้ต่ละกลุ่ม สมมุติจดัตั้งโรงงานผลิตสินคา้ แลว้ก าหนดค่าใชจ่้ายในการผลิตของโรงงาน และ

ค านวณหาอตัราการผลิตคิดเขา้งานที่เหมาะสมตามฐานกิจกรรม และบนัทกึบญัชีหาผลต่างของ

ค่าใชจ่้าย 

3. เปิดโอกาสใหมี้การซกัถาม แสดงความคิดเห็น และสรุปร่วมกนั 

4. กลุ่มที่เหลือประเมินเพือ่นทีน่ าเสนองาน 

5. กลุ่มที่น าเสนองานประเมินตนเอง 

6. ผูส้อนรวบรวมแบบประเมินจากทุกกลุ่ม พร้อมทั้งประเมินกลุ่มที่น าเสนองาน 

 

                            

 

 



116 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วชิา บัญชีต้นทนุเบ้ืองต้น รหัส 2201-2004 

 

หน่วยที่ 4 การบัญชีเก่ียวกับค่าใช้จ่ายการผลิต 

 

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 ่4  เร่ือง การบัญชีเกีย่วกบัค่าใช้จ่ายการผลติ 

ค าช้ีแจง :  จงเลือกค าตอบที่ถูกตอ้งที่สุดเพยีงขอ้เดียว โดยท าเคร่ืองหมาย  ลงในกระดาษค าตอบ 

1. ค่าใชจ่้ายการผลิตประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายใดบา้ง 

ก. วตัถุดิบทางตรง  ค่าแรงงานทางตรง  ค่าใชจ่้ายในโรงงาน 

ข. วตัถุดิบทางตรง ค่าแรงานทางตรง ค่าแรงงานทางออ้ม 

ค. วตัถุดิบทางออ้ม คา่แรงงานทางออ้ม คา่ใชจ่้ายการผลิตอ่ืน ๆ 

ง. วตัถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางออ้ม ค่าใชจ่้ายการผลิตอ่ืน ๆ 

2 . ขอ้ใดเป็นค่าใชจ่้ายการผลิต 

ก.   ค่าเบี้ยประกนัโรงงาน  ค่าเส่ือมราคาส านกังาน 

ข. ค่าขนส่งออก ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดโรงงาน 

ค. ค่าเช่าโรงงาน ค่าโฆษณา 

ง. วสัดุโรงงานใชไ้ป ค่าไฟฟ้าโรงงาน 

3.   ถา้กิจการบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบส้ินงวด ไดรั้บใบแจง้หน้ีค่าไฟฟ้า จะบนัทึกบญัชีอยา่งไร 

ก. เดบิต ค่าไฟฟ้า  xx เครดิต  ค่าไฟฟ้าคา้งจ่าย  xx 

ข. เดบิต ค่าไฟฟ้า  xx เครดิต  เงินสด   xx 

ค. เดบิต  ค่าใชจ่้ายการผลิต xx เครดิต  ค่าไฟฟ้าคา้งจ่าย  xx 

ง. เดบิต  ค่าใชจ่้ายการผลิต xx เครดิต  เงินสด   xx 

4.   ถา้กิจการบนัทึกสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ือง โอนงานระหวา่งท าที่ผลิตเสร็จเขา้บญัชีสินคา้ส าเร็จรูป 

บนัทึกบญัชีอยา่งไร 

ก. เดบิต งานระหวา่งท า  xx เครดิต  สินคา้ส าเร็จรูป  xx 

ข. เดบิต สินคา้ส าเร็จรูป  xx เครดิต งานระหวา่งท า  xx 

ค. เดบิต  ค่าใชจ่้ายในการผลิต xx เครดิต งานระหวา่งท า  xx 

ง. ไม่บนัทึกบญัชี 
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5. ถา้กิจการบนัทึกสินคา้คงเหลือแบบส้ินงวด ปรับปรุงวสัดุโรงงานใชไ้ป บนัทึกบญัชีอยา่งไร 

ก. เดบิต ค่าใชจ่้ายการผลิต xx เครดิต  วสัดุโรงงาน  xx 

ข. เดบิต  วสัดุโรงงานใชไ้ป xx เครดิต  วสัดุโรงงาน  xx 

ค. เดบิต  วสัดุโรงงาน  xx เครดิต  ค่าใชจ่้ายการผลิต  xx 

ง. ไม่บนัทึกบญัชี 

6.  อตัราค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งาน ค  านวณ อยา่งไร 
1. ค่าใชจ่้ายในการผลิต/จ านวนหน่วยที่ผลิตได ้
2. งบประมาณค่าใชจ่้ายในการผลิต/ฐานกิจกรรม 
3. งบประมาณค่าใชจ่้ายในการผลิต/ค่าใชจ่้ายในการผลิต 
4. ค่าใชจ่้ายในการผลิต/ฐานกิจกรรม 

7. กิจการอุตสาหกรรมแห่งหน่ึง มีงบประมาณค่าใชจ่้ายการผลิตส าหรับปี จ  านวน 100,000 บาท ค่าใชจ่้าย
การผลิตจะมีความสมัพนัธก์บัหน่วยผลิต  ระดบัการผลิตที่คาดวา่จะเกิดขึ้นเท่ากบั 100,000 หน่วย เม่ือส้ิน
รอบระยะเวลาบญัชี มีค่าใชจ่้ายการผลิตเกิดขึ้นจริงเท่ากบั   250,000 บาท  จ  านวนการผลิตที่ผลิตได5้0,000 
หน่วย ค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งานเป็นจ านวนเท่าใด 

ก.  50,000 บาท   ข. 100,000 บาท 
   ค. 125,000 บาท   ง. 250,000 บาท 

8. กิจการมีอตัราค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งานเท่ากบั 70 % ต่อตน้ทุนวตัถุดิบทางตรงดงันั้น ถา้เดือนสิงหาคม 
โรงงานผลิตสินคา้ใชต้น้ทุนวตัถุดิบทางตรงไปทั้งส้ินเท่ากบั 150,000 บาท ผลิตสินคา้ไดจ้  านวน 5,000 
หน่วย ๆละ 5 บาท ค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งานเป็นจ านวนเท่าใด 

ก. 17,500  บาท   ข. 35,000  บาท 
ค. 85,000 บาท    ง. 105,000 บาท 

     9.     ค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งานบนัทึกบญัชีอยา่งไร 
 ก. เดบิต ค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งาน เครดิต  งานระหวา่งผลิต 
 ข. เดบิต งานระหวา่งผลิต  เครดิต  ค่าใชจ่้ายการผลิต 
 ค. เดบิต  งานระหวา่งผลิต  เครดิต  ค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งาน 
 ง. เดบิต  ค่าใชจ่้ายการผลิต  เครดิต  ค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งาน 

                           



119 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วชิา บัญชีต้นทนุเบ้ืองต้น รหัส 2201-2004 

 

หน่วยที่ 4 การบัญชีเก่ียวกับค่าใช้จ่ายการผลิต 

 

 
10. ในวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี กิจการรวบรวมค่าใชจ่้ายในการผลิตที่เกิดขึ้นจริง จ  านวน 110,000 

       มีค่าใชจ่้ายในการผลิตคิดเขา้งาน 120,000 บาท  ใหบ้นัทึกบญัชี 
 

 ก.  เดบิต ค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งาน  110,000 
                               ค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งานสูงไป  10,000 
    เครดิต  คุมค่าใชจ่้ายการผลิต    120,000 

 ข. เดบิต ค่าใชจ่้ายการผลิต   120,000 

       เครดิต  คุมค่าใชจ่้ายการผลิต    100,000 
            ค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งานสูงไป   10,000 

 ค. เดบิต ค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งาน  120,000 
                                เครดิต  คุมค่าใชจ่้ายการผลิต    110,000 
    ค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งานสูงไป                   10,000 

 ง. เดบิต ค่าใชจ่้ายการผลิต   110,000 
      ค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งานสูงไป    10,000 
      เครดิต  คุมค่าใชจ่้ายการผลิต      120,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วชิา บัญชีต้นทนุเบ้ืองต้น รหัส 2201-2004 

 

หน่วยที่ 4 การบัญชีเก่ียวกับค่าใช้จ่ายการผลิต 

 

 

แบบฝึกหัดท้ายหน่วย หน่วยที่ 4 

 

ตอนที่ 1 จงตอบค าถามต่อไปนี ้

1. จงอธิบายความหมายของค่าใชจ่้ายการผลิต 

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………. 

2. จงอธิบายประเภทของค่าใชจ่้ายการผลิต 

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………. 

3. จงอธิบายค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งาน 

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

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

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

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

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

 

            



121 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วชิา บัญชีต้นทนุเบ้ืองต้น รหัส 2201-2004 

 

หน่วยที่ 4 การบัญชีเก่ียวกับค่าใช้จ่ายการผลิต 

 

 
4. จงอธิบาย งบประมาณค่าใชจ่้ายการผลิต เป็นการประมาณจากปริมาณการผลิต แบบใดบา้ง 
..........................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

 

5. จงอธิบาย ฐานกิจกรรม ที่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการก าหนดอตัราค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งาน 

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 
        
 

 

           

 



122 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วชิา บัญชีต้นทนุเบ้ืองต้น รหัส 2201-2004 

 

หน่วยที่ 4 การบัญชีเก่ียวกับค่าใช้จ่ายการผลิต 

 

เอกสารประกอบการสอน วิชา การบญัชีต้นทนุเบือ้งต้น รหสัวิชา 2201-2004                                                                 หน้าที่  106

 

 

 

 ตอนที่ 2 จงฝึกปฏิบัติตามค าส่ัง 

4-1    ใหจ้บัคู่ค  าศพัท ์โดยน าอกัษรดา้นขวามือเติม หนา้ขอ้ที่มีความหมายตรงกนั 

..........1 ค่าใชจ่้ายการผลิต หรือ โสหุ้ยการผลิต ก.  Actual  Expected  Capacity 

..........2 ค่าใชจ่้ายในโรงงาน ข.  Direct  labor  hours 

..........3 ค่าใชจ่้ายการผลิตอ่ืน ๆ ค.  Unit  of  production     

..........4.ค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งาน ง.  Direct labor        

..........5 ตน้ทุนตามวธีิปกติ จ.  Direct material 

..........6ตน้ทุนจริง ฉ.  Machine hours 

..........7 ประมาณระดบัการผลิตในเชิงทฤษฏี ช.  Indirect Labor 

..........8 ประมาณ ระดบัการผลิตปกต ิ ซ.  Indirect Material 

..........9 ประมาณระดบัการผลิตที่คาดวา่จะผลิตจริง ฌ.  Manufacturing Overhead /Overhead 

.........10 ชัว่โมงแรงงานทางตรง ญ.  Factory Expenses 

.........11 หน่วยผลิตเสร็จ  ฎ.  Other Manufacturing Costs 

.........12 ตน้ทุนค่าแรงงานทางตรง ฏ.  Manufacturing  overhead  application 

........13 ตน้ทุนวตัถุดิบทางตรง ฐ.  Normal costing 

.........14 ชัว่โมงเคร่ืองจกัร ฑ.  Actual costing 

..........15 ค่าแรงงานทางออ้ม (Indirect Labor ฒ.  Theoretical   Capacity 

..........16 วตัถุดิบทางออ้ม ณ.  Normal Capacity 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



123 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วชิา บัญชีต้นทนุเบ้ืองต้น รหัส 2201-2004 

 

หน่วยที่ 4 การบัญชีเก่ียวกับค่าใช้จ่ายการผลิต 

 

 

4-2 ให้ระบุวา่รายการต่อไปน้ี รายการใดเป็นค่าใชจ่้ายการผลิต รายการใดไม่ใช่ โดยท าเคร่ืองหมาย  

 ในช่องที่ตอ้งการ 

ที่ รายการ ค่าใชจ่้ายการผลิต 
ไม่ใช่ค่าใชจ่้ายการ

ผลิต 
1 ค่าเบี้ยประกนัโรงงาน   
2 วสัดุส านกังานใชไ้ป   
3 หน้ีสงสยัจะสูญ    
4 ค่าซ่อมแซมเคร่ืองจกัร   
5 ค่าเส่ือมราคาอาคารโรงงาน   
6 ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดโรงงาน   
7 วสัดุโรงงานใชไ้ป   
8 ค่าแรงงานพนกังานท าความสะอาดโรงงาน   
9 ค่าโฆษณา   
10 วตัถุดิบทางออ้ม   
11 ค่าขนส่งออก   
12 เงินเดือนหวัหนา้คุมคนงาน   
13 ค่าแรงคนงานฝ่ายผลิต   
14 ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์ส านกังาน   
15 ค่าขนส่งเขา้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วชิา บัญชีต้นทนุเบ้ืองต้น รหัส 2201-2004 

 

หน่วยที่ 4 การบัญชีเก่ียวกับค่าใช้จ่ายการผลิต 

 

 

4-3  กิจการแห่งหน่ึงท าการผลิตสินคา้ในระหวา่งเดือน มีนาคม 25X1 มีรายการเกิดขึ้นดงัน้ี 

 

วตัถุดิบทางตรง                                        6,800    บาท 

ค่าแรงทางตรง    59,300   บาท 

วสัดุโรงงานใชไ้ป    4,600    บาท 

วสัดุส านกังานใชไ้ป    2,300   บาท 

ค่าแรงคนงานท าความสะอาดโรงงาน  6,700   บาท 

ค่าเบี้ยประกนัอคัคีภยัโรงงาน   3,860   บาท 

ค่าซ่อมแซม     6,600   บาท 

เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม   8,300    บาท 

ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดโรงงาน   2,200    บาท 

หน้ีสงสยัจะสูญ     2,660    บาท 

ค่าเส่ือมราคา – โรงาน   4,300   บาท 

ค่าเส่ือมราคา – รถจกัยานยนต ์                    8,000    บาท 

ค่าเส่ือมราคา – อุปกรณ์ส านกังาน               25,000    บาท  

 

ขอ้มูลเพิม่เติม 

1. ค่าซ่อมแซม 6,400 บาท เป็นค่าซ่อมเคร่ืองจกัร 

2. เงินสมทบกองทุนสงัคมเป็นเงินสมทบของคนงานจ านวน 6,235 บาท 

  

ให้ท า  ค านวณค่าใชจ่้ายในการผลิต 

 

 
 
 
 



125 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วชิา บัญชีต้นทนุเบ้ืองต้น รหัส 2201-2004 

 

หน่วยที่ 4 การบัญชีเก่ียวกับค่าใช้จ่ายการผลิต 

 

 
4- 4 กิจการผลิตสินคา้แห่งหน่ึงไดป้ระมาณค่าใชจ่้ายการผลิต และมีขอ้มูลเก่ียวกบัการผลิตส าหรับงวด 1 ปี 
เป็นดงัน้ี 
 

งบประมาณค่าใชจ่้ายการผลิต 400,000 บาท 
ตน้ทุนวตัถุดิบทางตรง 500,000 บาท 
ตน้ทุนค่าแรงงานทางตรง 200,000 บาท 
หน่วยที่ผลิตเสร็จ 100,000 บาท 
ชัว่โมงแรงงานทางตรง 100,000 บาท 
ชัว่โมงเคร่ืองจกัร 200,000 บาท 

  
ให้ท า  ค  านวณหาอตัราคา่ใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งานจากฐานกิจกรรมทั้ง 5 ชนิด 
 
4-5 ต่อไปน้ีเป็นรายการของกิจการผลิตแห่งหน่ึง ใหบ้นัทึกรายการวิธีบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบส้ินงวด

และวธีิบนัทึกสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ือง 

 

ว.ด.ป. รายการ 
บนัทึกบญัชีแบบ 

ส้ินงวด 
บนัทึกบญัชีแบบ 

ต่อเน่ือง 
25X9 
มี.ค. 2 

เบิกวตัถุดิบทางออ้มเขา้สู่การผลิตเป็นเงิน 
6,000 บาท 

  

       8 จ่ายค่าแรงงานทางออ้ม 25,000 บาท   
 ส่งคืนวตัถุดิบทางออ้มคืนคลงั 500 บาท   
      10 ไดรั้บใบแจง้ค่าไฟฟ้า 12,000 บาท เป็น

ค่าใชจ่้ายของโรงงาน 8,000 บาท 
  

      15 จ่ายค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดโรงงาน 600 บาท   
      31 ปรับปรุงวสัดุโรงงานใชไ้ป 2,800 บาท   
 คิดค่าเส่ือมราคาโรงงาน  7,000 บาท   
 ตดัจ าหน่ายสิทธิบตัร งวด 1 เดือน 500 บาท   
 
 



126 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วชิา บัญชีต้นทนุเบ้ืองต้น รหัส 2201-2004 

 

หน่วยที่ 4 การบัญชีเก่ียวกับค่าใช้จ่ายการผลิต 

 

 

4-6   ต่อไปน้ีเป็นรายการของโรงงานผลิตปุ๋ ย  ให้บนัทึกรายการวธีิบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบส้ินงวด  

และวธีิบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ือง 

ว.ด.ป. รายการ บนัทึกบญัชีแบบส้ินงวด บนัทึกบญัชีแบบต่อเน่ือง 
25X2 
ต.ค. 2 

ซ้ือวตัถุดิบเป็นเงิน 35,000 บาท เง่ือนไข 
2/10 ,n/30 

  

3 จ่ายค่าขนส่งวตัถุดิบ 1,300 บาท 
 

  

5 ส่งคืนวตัถุดิบที่ซ้ือเม่ือวนัที่ 2 ต.ค. ราคา 
4,500 บาท 

  

8 จ่ายค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดในโรงงาน  
1,100 บาท 

  

10 เบิกวตัถุดิบทางออ้มเขา้สู่กระบวนการผลิต 
14,000 บาท 

  

12 ค่าไฟฟ้าที่ปรากฏในบญัชีจ านวน  
16,000 บาท เป็นค่าไฟฟ้าในโรงงาน   60% 

  

14 ส่งคืนวตัถุดิบทางออ้มคืนคลงั 2,200 บาท 
 

  

17 จ่ายค่าซ่อมแซมเคร่ืองจกัร 4,300 บาท 
 

  

20 เบิกวตัถุดิบทางตรงไปใชใ้นการผลิต 
21,000 บาท 

  

25 ส่งคืนวตัถุดิบทางตรงคืนคลงัเน่ืองจากใช้
ไม่หมด 3,800 บาท 

  

30 ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัร  1,280 บาท 
 

  

 วสัดุโรงงานใชไ้ป จ านวน  7,250 บาท 
 

  

 

 



127 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วชิา บัญชีต้นทนุเบ้ืองต้น รหัส 2201-2004 

 

หน่วยที่ 4 การบัญชีเก่ียวกับค่าใช้จ่ายการผลิต 

 

4-7  ต่อไปน้ีเป็นรายการของบริษทั ผลิตยา จ  ากดั  ใหบ้นัทึกรายการวิธีบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือ 

แบบส้ินงวด  และวธีิบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ือง 

ว.ด.ป. รายการ บนัทึกบญัชีแบบส้ินงวด บนัทึกบญัชีแบบต่อเน่ือง 
25X1 
ธ.ค. 2 

ซ้ือวตัถุดิบเป็นเงินสด 62,000 บาท    

3 ส่งคืนวตัถุดิบที่ซ้ือเม่ือวนัที่ 2 ธ.ค.   
ราคา 6,000 บาท 

  

4 จ่ายค่าขนส่งวตัถุดิบ 2,200 บาท 
 

  

7 เบิกวตัถุดิบทางตรงไปใชใ้นการผลิต 
21,000 บาท 

  

8 ไดรั้บใบแจง้ค่าไฟฟ้า 28,000 บาท เป็น
ค่าใชจ่้ายของโรงงาน 25,000 บาท 

  

15 จ่ายค่าซ่อมแซมเคร่ืองจกัร 8,600 บาท 
 

  

18 จ่ายค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดในโรงงาน  
3,000 บาท 

  

20 เบิกวตัถุดิบทางออ้มเขา้สู่กระบวนการผลิต 
22,000 บาท 

  

24 ส่งคืนวตัถุดิบทางออ้มคืนคลงั 3,100 บาท 
 

  

31 ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัร  2,900 บาท 
 

  

 วสัดุโรงงานใชไ้ป จ านวน  4,400 บาท 
  

  

 ตดัจ าหน่ายสิทธิบตัร งวด 1 เดือน 
 1,400 บาท 

  

 โอนค่าใชจ่้ายการผลิตเขา้บญัชี 
งานระหวา่งท า 

  

 



128 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วชิา บัญชีต้นทนุเบ้ืองต้น รหัส 2201-2004 

 

หน่วยที่ 4 การบัญชีเก่ียวกับค่าใช้จ่ายการผลิต 

 

4- 8 โรงงานผลิตยางแผน่ ไดป้ระมาณค่าใชจ่้ายการผลิต และมีขอ้มูลเก่ียวกบัการผลิตส าหรับงวด 1 ปี ดงัน้ี 
 

งบประมาณค่าใชจ่้ายการผลิต 300,000 บาท 
ตน้ทุนวตัถุดิบทางตรง 500,000 บาท 
ตน้ทุนค่าแรงงานทางตรง 250,000 บาท 
หน่วยที่ผลิตเสร็จ 50,000 บาท 
ชัว่โมงแรงงานทางตรง 100,000 บาท 
ชัว่โมงเคร่ืองจกัร 150,000 บาท 

  
ให้ท า  ค  านวณหาอตัราคา่ใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งานจากฐานกิจกรรมทั้ง 5 ชนิด 

 

4-9   บริษทั กระดาษไทย จ ากดั มีงบประมาณค่าใชจ่้ายการผลิตส าหรับปี จ  านวน 300,000 บาท  
        โดยค่าใชจ่้ายการผลิตจะมีความสมัพนัธก์บัชัว่โมงแรงงานทางตรง ระดบัการผลิตที่คาดวา่จะเกิดขึ้น 
         เท่ากบั 100,000 ชัว่โมงแรงงานทางตรง เม่ือส้ินรอบระยะเวลาบญัชี มีค่าใชจ่้ายการผลิตเกิดขึ้นจริง 
         เท่ากบั 214,000 บาท  ที่ระดบัชัว่โมงแรงงานทางตรงที่เกิดขึ้นจริง  80,000 ชัว่โมง 
 
 รายละเอียดค่าใชจ่้ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริง มีดงัน้ี 

วตัถุดิบทางออ้ม 110,000 บาท 
ค่าแรงงานทางออ้ม 70,000 บาท 
ค่าซ่อมแซมเคร่ืองจกัร 5,000 บาท 
เงินเดือนผูค้วบคุมโรงงาน 12,000 บาท 
ค่าสาธารณูปโภค 10,000 บาท 
ค่าเส่ือมราคา – โรงงาน 7,000 บาท 

       
 ให้ท า  1.  ค  านวณ  อตัราค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งาน   
      2.  ค  านวณจ านวนเงินค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งาน 
      3.  บนัทึกรายการบญัชีที่เก่ียวกบัค่าใชจ่้ายการผลิต ดงัน้ี 

 

 



129 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วชิา บัญชีต้นทนุเบ้ืองต้น รหัส 2201-2004 

 

หน่วยที่ 4 การบัญชีเก่ียวกับค่าใช้จ่ายการผลิต 

 

4-10   บริษทั ผลิตกระจก จ ากดั มีงบประมาณค่าใชจ่้ายการผลิตส าหรับปี จ  านวน 200,000 บาท โดย
ค่าใชจ่้ายการผลิตจะมีความสมัพนัธก์บัหน่วยผลิต ระดบัการผลิตที่คาดวา่จะเกิดขึ้นเท่ากบั 200,000 หน่วย 
เม่ือส้ินรอบบญัชี มีค่าใชจ่้ายการผลิตเกิดขึ้นจริงเท่ากบั   192,000 บาท ผลิตสินคา้ได ้200,000 หน่วย 

 รายละเอียดค่าใชจ่้ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริง มีดงัน้ี 

วตัถุดิบทางออ้ม 100,000 บาท 

ค่าแรงงานทางออ้ม 50,000 บาท 
ค่าซ่อมแซมเคร่ืองจกัร 8,000 บาท 
เงินเดือนผูค้วบคุมโรงงาน 17,000 บาท 
ค่าสาธารณูปโภค 12,000 บาท 
ค่าเบี้ยประกนัโรงงาน 5,000 บาท 

       
 ให้ท า     1. ค  านวณ  อตัราค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งาน   
               2. ค  านวณจ านวนเงินค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งาน 
               3. บนัทึกรายการบญัชีที่เก่ียวกบัค่าใชจ่้ายการผลิต ดงัน้ี 

            

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


