
บทที่  1 การบัญชีต้นทุน
การบญัชีต้นทนุและการบญัชีบริหารมีวตัถปุระสงค์หลกัในการให้ข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจแก่ฝ่ายบริหาร

ทัง้นีผู้้บริหารต้องการข้อมลูสําหรับ

1.การวางแผนและควบคมุการดําเนินงานตามปกต ิ(เช่น การใช้ต้นทนุมาตรฐานในการประเมินประสทิธิภาพ

ของการผลติ) 

2.การวางแผนระยะยาวและการตดัสนิใจ (เชน่ การใช้งบประมาณลงทนุ (capital budgeting) ในการตดัสนิใจ

ลงทนุในโครงการตา่งๆ

นอกจากนี ้การบญัชีต้นทนุยงัช่วยสนบัสนนุหน้าท่ีงานของการบญัชีการเงินหลายประการ ได้แก่ การคํานวณ

ต้นทนุสนิค้าคงเหลือ เป็นต้น ทัง้นี ้ในการทดสอบผู้สอบบญัชีรับอนญุาตได้กําหนดให้ความรู้เก่ียวกบัการบริหาร

ต้นทนุซึง่เป็นพืน้ฐานสําหรับผู้สอบบญัชีในการประกอบวิชาชีพ เป็นหนึง่ในหวัข้อสําคญัของการสอบในวิชา

หลกัการบญัชี ซึง่มีนํา้หนกัคะแนนประมาณ 25% - 30% (ข้อสอบอตันยั 1 ข้อ 20% และปรนยั

ประมาณ 5 – 10 ข้อๆ ละ 1%)

ต้นทุนการผลิต

ต้นทนุการผลติ หมายถึง คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการแปรสภาพวตัถดุบิให้กลายเป็นสนิค้าสําเร็จรูป เป็นต้นทนุ

ท่ีเกิดขึน้ในธุรกิจการผลติ การแบง่ประเภทของต้นทนุการผลติ ถ้าแบง่ตามองค์ประกอบของต้นทนุจะสามารถแบง่

ประเภทของต้นทนุออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย วตัถดุบิทางตรง คา่แรงทางตรง และคา่ใช้จ่ายการผลติ

ต้นทุนการผลิต = วัตถุดบิทางตรงใช้ไป + ค่าแรงงานทางตรง + ค่าใช้จ่ายในการผลิต

ต้นทนุการผลติ เป็นต้นทนุทัง้หมดท่ีถกูใช้ไปสําหรับการผลติสนิค้าในระหวา่งงวด ซึง่กระบวนการผลติสนิค้า

บางชนิดอาจใช้ระยะเวลานาน ทําให้สนิค้าบางหน่วย ณ วนัสิน้งวด อาจจะยงัผลติไมเ่สร็จ ดงันัน้ต้นทนุ

การผลติท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งงวด จงึเป็นต้นทนุของสนิค้าท่ีผลติเสร็จในระหวา่งงวด (สนิค้าสําเร็จรูป) และ

สนิค้าท่ียงัอยูใ่นกระบวนการผลติ (งานระหวา่งทํา)

ต้นทุนของสินค้าท ี่ผลิตเสร็จ = งานระหว่างทาํต้นงวด + ต้นทุนการผลิต – งานระหว่างทาํปลายงวด
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ตวัอย่างโจทย์ครัง้ท ี่ 3/2559 

บริษัท ธีรภทัร จํากดั เป็นธุรกิจผลติสนิค้า ใช้ระบบต้นทนุจริง ปันสว่นต้นทนุตามจํานวนหน่วยผลติ กิจการ

สามารถผลติสนิค้าได้ทนัในงวด ทําให้ไมมี่งานระหวา่งทําต้นงวดและปลายงวด กิจการคํานวณต้นทนุ 

สนิค้าคงเหลือด้วยวิธี FIFO

        สนิค้าสําเร็จรูปต้นงวด 200 หน่วย @105 บาท

        สนิค้าท่ีผลติได้ในงวด 3,500 หน่วย

        ขายสนิค้าได้ในงวด 3,400 หน่วย @250 บาท

ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในงวด

คา่วตัถดุบิทางตรง 100,000 บาท

คา่แรงงานทางตรง 120,000 บาท

เงินเดือนพนกังานบญัชี 50,000 บาท

คา่บําบดันํา้เสีย 10,000 บาท

คา่ซอ่มโชว์รูม 7,000 บาท

คา่เช่าโรงงาน 12,000 บาท

คา่เบีย้ประกนัอคัคีภยัโรงงาน 10,000 บาท

คา่เส่ือมราคาเคร่ืองจกัร 30,000 บาท

คา่เคร่ืองแบบพิมพ์ฝ่ายขาย 1,000 บาท

ให้ทาํ 1.ทํางบต้นทนุผลติสําหรับงวด 

2. คํานวณต้นทนุตอ่หน่วย 

3. ทํางบต้นทนุขาย 

ตอบ 1.ทาํงบต้นทุนผลิตสาํหรับงวด 

งบต้นทนุสนิค้าท่ีผลติ (Cost of Goods Manufactured Schedule) เป็นงบการเงินท่ีนําเสนอข้อมลูต้นทนุ

การผลติท่ีเกิดขึน้ระหวา่งงวด ซึง่แสดงได้ดงันี ้
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บริษัท ธีรภทัร  จาํกัด

งบต้นทุนผลิต

สาํหรับปี สิน้สุด 31 ธันวาคม 25xx

วตัถดุบิคงเหลือต้นงวด XX

บวก ซือ้วตัถดุบิ XX

วตัถดุบิมีไว้เพ่ือใช้ XX

หกั วตัถดุบิคงเหลือปลายงวด XX

วตัถดุบิทางตรง 100,000.00           

คา่แรงงานทางตรง 120,000.00           

คา่ใช้จ่ายการผลติ

คา่บําบดันํา้เสีย 10,000.00            

คา่เช่าโรงงาน 12,000.00            

คา่เบีย้ประกนัอคัคีภยัโรงงาน 10,000.00            

คา่เส่ือมราคาเคร่ืองจกัร 30,000.00            62,000.00            

ต้นทนุการผลติระหวา่งงวด 282,000.00           

บวก งานระหวา่งทําต้นงวด -                       

งานระหวา่งทําทัง้สิน้ 282,000.00           

หกั งานระหวา่งทําปลายงวด -                       

ต้นทนุการผลติสนิค้าสําเร็จรูป 282,000.00           

2. คาํนวณต้นทุนต่อหน่วย 

ต้นทนุผลติสนิค้าสําเร็จรูป 282,000 บาท

หาร จํานวนหน่วยผลติ 3,500 หน่วย

ต้นทุนผลิตสินค้าต่อหน่วย 80.57                บาทต่อหน่วย
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3. ทาํงบต้นทุนขาย 

บริษัท ธีรภทัร  จาํกัด

งบต้นทุนขาย

สาํหรับปี สิน้สุด 31 ธันวาคม 25xx

บาท

สนิค้าสําเร็จรูปคงเหลือต้นงวด (200หน่วย @105) 21,000

ต้นทนุสนิค้าผลติสําเร็จ 282,000

รวมสนิค้าสําเร็จรูปมีไว้ขาย 303,000

สนิค้าคงเหลือปลายงวด – FIFO (300หน่วย @80.57) -24,171

ต้นทุนขาย 278,829

การคาํนวณต้นทุนการผลิต 

การคาํนวณต้นทุนผลิตจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. ระบบบญัชีต้นทนุงานสัง่ทํา (Job Order Cost System)  เหมาะสําหรับกิจการท่ีทําการผลติตามคําสัง่ซือ้ 

สนิค้าท่ีผลติสําหรับลกูค้าแตล่ะรายจะมีลกัษณะแตกตา่งกนั ระบบบญัชีต้นทนุงานสัง่ทํามีวตัถปุระสงค์

เพ่ือคํานวณหาต้นทนุของสนิค้าตามแตล่ะงานได้ ดงันัน้ต้นทนุท่ีเกิดขึน้จะถกูบนัทกึเข้าตามแตล่ะงานของ

ลกูค้า (Job) หรือแตล่ะกลุม่ของสนิค้า (Batch) 

ตวัอย่างโจทย์ครัง้ท ี่ 2/2544

บริษัท บ้านเดก็ จํากดั ผลติเฟอร์นิเจอร์สําหรับบ้านเดก็เลน่ออกจําหน่าย ทําบญัชีต้นทนุโดยใช้ระบบต้นทนุงาน 

(Job-Order Cost System) ณ วนัท่ี 31 สงิหาคม 2544 ยอดสนิค้างานระหวา่งทําคงเหลือประกอบด้วยงานตอ่ไปนี ้

งานเลขท่ี รายการ จํานวนหน่วย ต้นทนุ

101 เปล 20,000.00            900,000.00            บาท 

102 เตียง 15,000.00            420,000.00            บาท 

103 ตู้ เสือ้ผ้า 25,000.00            250,000.00            บาท 

 รวม 1,570,000.00         บาท 
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ณ วนัท่ี 31 สงิหาคม 2544 สนิค้าสําเร็จรูปคงเหลือประกอบด้วย 5 รายการ ดงันี ้

รายการ จํานวนหน่วย ต้นทนุตอ่หน่วย ต้นทนุทัง้หมด

เปล 7,500 64 480,000.00            บาท 

เก้าอี ้ 13,000 23 299,000.00            บาท 

โต๊ะ 11,200 102 1,142,400.00         บาท 

ตู้ เสือ้ผ้า 21,000 55 1,155,000.00         บาท 

เตียง 19,400 35 679,000.00            บาท 

 รวม 3,755,400.00       บาท 

ในการคํานวณต้นทนุ บริษัทคดิคา่ใช้จ่ายโรงงาน (Manufacturing Overhead) เข้าเป็นต้นทนุผลติภณัฑ์ตาม

ชั่วโมงแรงงานโดยตรง สําหรับปีการเงินสิน้สดุ วนัท่ี 30 กนัยายน 2544 บริษัทประมาณวา่จะมีคา่ใช้จ่ายโรงงาน

เกิดขึน้ 4,500,000 บาท จากการทํางาน 600,000 ชัว่โมง แรงงานโดยตรงในช่วง 11 เดือน ท่ีผา่นมาของปี

การเงินได้มีคา่ใช้จ่ายโรงงานเกิดขึน้จริง 4,103,000 บาท จากการทํางานจริง 555,000 ชัว่โมงแรงงานโดยตรง

ณ วนัท่ี 31 สงิหาคม 2544 มียอดคงเหลือในบญัชีวตัถดุบิ 668,000 บาท การซือ้และเบกิใช้วตัถดุบิเพ่ือ

การผลติในระหวา่งเดือนกนัยายน เป็นดงันี ้

ซือ้วตัถดุบิ 638,000  บาท

เบกิใช้วตัถดุบิ :

งาน 101- เปล 155,000  บาท

งาน 102- เตียง  13,000  บาท

งาน 103-ตู้ เสือ้ผ้า 211,000  บาท

งาน 104-เก้าอี ้(10,000 ตวั) 143,000  บาท

งาน 105-โต๊ะ (5,000 ตวั) 252,000  บาท

วตัถดุบิทางอ้อม 97,000  บาท

871,000
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ระหวา่งเดือนกนัยายน บริษัทมีต้นทนุคา่แรงเกิดขึน้ดงันี ้

งานเลขท่ี  จํานวนชัว่โมง ต้นทนุทัง้หมด

101 12,000 122,400.00            บาท

102 4,400 43,200.00             บาท

103 19,500 200,500.00            บาท

104 3,500 30,000.00             บาท

105 14,000 138,000.00            บาท

คา่แรงงานทางอ้อม 8,000 72,000.00             บาท

ขายและบริหาร 302,000.00            บาท

 รวม 908,100.00            บาท

ระหวา่งเดือนกนัยายนงานท่ีทําเสร็จเรียบร้อยและจํานวนหน่วยท่ีขายได้เป็นดงันี ้

งานเลขท่ี รายการ จํานวนหน่วยท่ี จํานวนหน่วยท่ี

ทําเสร็จ ขายและสง่แล้ว

101 เปล 20,000.00            17,500.00            

102 เตียง 15,000.00            21,000.00            

104 เก้าอี ้ 10,000.00            14,000.00            

ตู้ เสือ้ผ้า -                       18,000.00            

105 โต๊ะ 5,000.00              6,000.00              

ระหวา่งเดือนกนัยายน มีต้นทนุในสว่นการผลติเกิดขึน้ดงันี ้

คา่เส่ือมราคา 52,000  บาท

คา่นํา้คา่ไฟ 46,000  บาท

คา่เบีย้ประกนัภยั 7,000  บาท

คา่ภาษีโรงเรือน 3,000  บาท

คา่ซอ่มบํารุง 18,000  บาท

รวม 126,000  บาท

บริษัทคํานวณต้นทนุวตัถดุบิและสนิค้าตามวิธีซือ้ก่อนใช้ก่อน (First-in, First-out)

ให้ทาํ 1.คํานวณยอดเงินของงานระหวา่งทําคงเหลือ (work in process) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2544

2.คํานวณยอดเงินของเตียง (งาน 102) ท่ีเป็นสนิค้าสําเร็จรูปคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2544

3.คํานวณ UNDER หรือ OVERAPPLIED OVERHEAD COST สําหรับปีการเงินสิน้สดุ วนัท่ี 30 กนัยายน 2544
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ตอบ 1.คาํนวณยอดเงนิของงานระหว่างทาํคงเหลือ  ณ วันท ี่ 30 กันยายน 2544

คาํนวณหาหน่วย WIP ปลายงวด (ณ 30 กันยายน 2544)

งานเลขที่ รายการ WIP ยกมา เริ่มในเดอืน ผลิตเสร็จ WIP ยกไป

101 เปล 20,000.00            20,000.00            -                        

102 เตียง 15,000.00            15,000.00            -                        

103 ตู้ เสือ้ผ้า 25,000.00            25,000.00             

104 เก้าอี ้ -                       10,000.00            10,000.00            -                        

105 โต๊ะ -                       5,000.00              5,000.00              -                        

คํานวณต้นทนุ WIP ของงาน 103  (บาท) 

WIP ยกมา 25,000 250,000

ต้นทนุระหวา่งงวด

DM 211,000

DL 200,500

OH (19,500 ชม. x 7.50) 146,250

รวม WIP (งาน 103) 807,750

อตัราคา่ใช้จ่ายในการผลติคดิเข้างาน

คา่ใช้จ่ายในการผลติตามงบประมาณ 4,500,000  บาท 

จํานวนชัว่โมงแรงงานท่ีประมาณไว้ 600,000  ชัว่โมง 

อตัราคา่ใช้จ่ายในการผลติคดิเข้างานตอ่ชัว่โมงแรงงานทางตรง 7.5  บาท ตอ่ ชัว่โมง

2.คาํนวณยอดเงนิของเตยีง (งาน 102) ที่เป็นสินค้าสาํเร็จรูปคงเหลือ  ณ วันท ี่ 30 กันยายน 2544

สนิค้าสําเร็จรูปต้นงวด 19,400.00            

สนิค้าผลติเสร็จระหวา่งงวด 15,000.00            

รวมสนิค้ามีไว้เพ่ือขาย 34,400.00            

หกั สนิค้าท่ีขายได้ระหวา่งงวด 21,000.00-            

สนิค้าสําเร็จรูปคงเหลือปลายงวด 13,400.00            

เม่ือบริษัทคดิต้นทนุสนิค้าคงเหลือแบบ FIFO ดงันัน้ต้นทนุสนิค้าปลายงวดจงึเป็นสนิค้าท่ีผลติได้ระหวา่งงวด

ดงัการคํานวณดงันี ้

หน่วย

 หน่วย 

*

*
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บาท

WIP ต้นงวด 420,000.00           

ต้นทนุระหวา่งงวด

DM 13,000.00            

DL 43,200.00            

OH (4,400 ชม. x 7.50) 33,000.00            

รวมต้นทนุสนิค้าสําเร็จรูป 509,200.00           

จํานวนหน่วยผลติ 15,000.00            

ต้นทนุตอ่หน่วย 33.95                   

คณู หน่วยสนิค้าคงเหลือปลายงวด 13,400.00            

ต้นทนุสนิค้าสําเร็จรูปปลายงวด 454,885.33           

3.คํานวณ UNDER หรือ OVERAPPLIED OVERHEAD COST สําหรับปีสิน้สดุ วนัท่ี 30 กนัยายน 2544

คา่ใช้จ่ายในการผลติเกิดจริง

 ชัว่โมงแรงงาน  บาท 

11 เดือนแรก 555,000 4,103,000.00        

เดือน กนัยายน 2544 53,400 295,000.00           

รวม 608,400 4,398,000.00        

*97,000+72,000+126,000 = 295,000 บาท

**12,000 + 4,400 + 19,500 + 3,500 + 14,000 = 53,400 ชัว่โมงแรงงานทางตรง

อตัราคา่ใช้จ่ายในการผลติคดิเข้างานตอ่ชัว่โมงแรงงานทางตรง 7.5

คา่ใช้จ่ายการผลติคดิเข้างานได้เท่ากบั (7.50 x 608,400 ชม.) 4,563,000

คาํนวณ UNDER หรือ  OVERAPPLIED OVERHEAD COST

OH คดิเข้างาน 4,563,000

OH เกิดจริง 4,398,000

ดงันัน้เกิด over applied เท่ากบั 165,000

* **
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ตวัอย่างโจทย์ครัง้ท ี่ 1/2555

บริษัทแพนเค้ก จํากดั เป็นบริษัทตดัเย็บเสือ้ผ้า วตัถดุบิมีผ้า กบัวสัดสุิน้เปลืองในการตดัเย็บ ใช้วิธีบนัทกึบญัชีแบบ 

perpetual และคํานวณต้นทนุวตัถดุบิโดยใช้วิธีถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั โดยบญัชีสนิค้าคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 ตลุาคม 25x4

 ประกอบด้วยสนิค้าดงัตอ่ไปนี ้

สินค้าคงเหลือ  ณ วันท ี่ 1/10/25x4 

ผ้าจํานวน 1,200 เมตร ๆ ละ 141 บาท 169,200 บาท

วสัดสุิน้เปลืองในการตดัเย็บ 10,000 บาท

งานระหวา่งทํา 134,620 บาท

สนิค้าสําเร็จรูป 500,000 บาท

บริษัทจ่ายคา่แรงแก่พนกังานในอตัราชัว่โมงละ 50 บาท 

บริษัทมีงานระหวา่งทําประกอบด้วย 2 งานดงันี ้

งานเลขท่ี 9-07 งานเลขท่ี 9-10

วตัถดุบิทางตรง 25,870.00            40,000.00            

คา่แรงงานทางตรง 15,000.00            12,500.00            300

คา่ใช้จ่ายในการผลติ 22,500.00            18,750.00            75

รวมงานระหวา่งทํา 63,370.00            71,250.00            

กิจการใช้อตัราคา่ใช้จ่ายการผลติในการคดิเข้างานต่อชั่วโมงแรงงานทางตรง โดยในระหวา่งเดือนตลุาคมมี

เหตกุารณ์เกิดขึน้ดงันี ้

1.ซือ้ผ้าจํานวน 1,200 เมตร เมตรละ 143 บาท เป็นเงิน 171,600 บาท วสัดสุิน้เปลืองในการตดัเย็บ 12,500 บาท

2.เบกิวตัถดุบิไปใช้ดงันี ้

งานเลขท่ี 9-10 150 เมตร

งานเลขท่ี 10-01 75 เมตร

งานเลขท่ี 10-02 82 เมตร

งานเลขท่ี 10-03 98 เมตร

บริษัทได้เบกิวสัดสุิน้เปลืองในการตดัเย็บ จํานวน 4,500 บาท
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3. จ่ายคา่แรงงานทางอ้อม 8,500 บาท นอกจากนีใ้นแตล่ะงานมีการเบกิแรงงานทางตรงดงันี ้

งานเลขท่ี 9-07 38 ชัว่โมง

งานเลขท่ี 9-10 42 ชัว่โมง

งานเลขท่ี 10-01 50 ชัว่โมง

งานเลขท่ี 10-02 27 ชัว่โมง

งานเลขท่ี 10-03 78 ชัว่โมง

4.มีคา่ใช้จ่ายการผลติอ่ืนๆเกิดขึน้ดงันี ้

คา่เส่ือมราคา 5,000.00              บาท

คา่เบีย้ประกนัจ่ายลว่งหน้าตดัจ่าย 1,200.00              บาท

คา่ใช้จ่ายอ่ืนเป็นเงินสด 800.00                 บาท

5.สง่วสัดสุิน้เปลืองในการตดัเย็บท่ีใช้ไมห่มดคืนคลงั 600 บาท

6.สิน้เดือน ต.ค. มีเพียงงานเลขท่ี 10-02 ท่ีผลติไมเ่สร็จ งานอ่ืนๆขายให้ลกูค้า ในราคาขาย 130% ของต้นทนุผลติ 

งานเลขท่ี 10-03 ผลติเสร็จแล้ว แตย่งัไมไ่ด้สง่ให้ลกูค้า

7.ผลตา่งระหวา่งคา่ใช้จ่ายการผลติคดิเข้างาน และคา่ใช้จ่ายการผลติเกิดขึน้จริง ให้บนัทกึเข้าบญัชีต้นทนุขาย

ให้ทาํ 1.คํานวณต้นทนุการผลติแตล่ะงาน

2.ทํางบต้นทนุผลติ และงบต้นทนุขาย

3.ลงบญัชีในสมดุรายวนัทัว่ไป

ตอบ 1.คาํนวณต้นทุนการผลิตแต่ละงาน

ในการคํานวณหาต้นทนุผลติแตล่ะงาน จากต้องทราบต้นทนุวตัถดุบิ คา่แรง และคา่ใช้จ่ายการผลติของ

งานแตล่ะงาน เน่ืองจากข้อมลูท่ีให้มาทราบปริมาณการใช้ผ้า และ ชัว่โมงแรงงาน เพ่ือคํานวณหาต้นทนุงาน

จะต้องหาข้อมลูเพิ่มเตมิดงันี ้

คํานวณหาต้นทนุเฉลี่ยของผ้าตอ่ 1 เมตร

จํานวนเมตร ต้นทนุรวม ต้นทนุเฉลี่ยตอ่เมตร

วตัถดุบิคงเหลือ 1/10/x4 1,200 169,200.00           141.00                  

ซือ้เพิ่ม 1,200 171,600.00           143.00                  

รวม 2,400 340,800.00           142.00                  

หกั เบกิใช้ 405 57,510.00            

วตัถดุบิคงเหลือ 31/10/x4 1,995 283,290.00           142.00                  
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คํานวณหาอตัราคา่ใช้จ่ายในการผลติคดิเข้างาน โดยพิจารณาจากงานระหวา่งทําคงค้างต้นเดือน

 งานเลขท่ี 9-07  งานเลขท่ี 9-10 

คา่แรงงานทางตรง 15,000.00            12,500.00            

อตัราคา่แรงงานตอ่ชัว่โมง 50.00                   50.00                   

ชัว่โมงแรงงานทางตรงของแตล่ะงาน 300.00                 250.00                 

คา่ใช้จ่ายในการผลติคดิเข้างาน 22,500.00            18,750.00            

อตัราคา่ใช้จ่ายในการผลติคดิเข้างาน 75.00                   75.00                   

จงึสรุปได้วา่อตัราคา่ใช้จ่ายในการผลติคดิเข้างาน = 75 บาทตอ่ 1 ชัว่โมงแรงงานทางตรง

คํานวณต้นทนุงานแตล่ะงาน

วตัถดิุบ DL MO รวมต้นทนุผลติ

@142 บาท @50 บาท @75 บาท ระหวา่งงวด

งานเลขท่ี 9-07 -                       1,900 2,850 4,750

งานเลขท่ี 9-10 21,300 2,100 3,150 26,550

งานเลขท่ี 10-01 10,650 2,500 3,750 16,900

งานเลขท่ี 10-02 11,644 1,350 2,025 15,019

งานเลขท่ี 10-03 13,916 3,900 5,850 23,666

57,510 11,750 17,625 86,885

WIP รวมต้นทนุผลติ รวมต้นทนุ

ต้นงวด ระหวา่งงวด

งานเลขท่ี 9-07 ต้นทนุขาย 63,370 4,750 68,120

งานเลขท่ี 9-10 ต้นทนุขาย 71,250 26,550 97,800

งานเลขท่ี 10-01 ต้นทนุขาย -                       16,900 16,900

งานเลขท่ี 10-02 งานระหวา่งทํา -                       15,019 15,019

งานเลขท่ี 10-03 สนิค้าคงเหลือ -                       23,666 23,666

134,620 86,885 221,505

206,486

รวมต้นทนุ

งาน

งาน สถานะ
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สรุปต้นทนุงาน

สรุปต้นทนุ จํานวนเงิน

ต้นทนุขาย 182,820.00           

งานระหวา่งทํา 15,019.00            

สนิค้าคงเหลือ 23,666.00            

รวมต้นทนุ 221,505.00           

คํานวณหาคา่ใช้จ่ายในการผลติคดิเข้างาน เปรียบเทียบกบัคา่ใช้จ่ายในการผลติท่ีเกิดจริงเพ่ือหาผลตา่ง

คา่ใช้จ่ายในการผลติ

ชม.แรงงานทางตรง อตัราจดัสรร คชจ.ผลติคดิเข้างาน

งานเลขท่ี 9-07 38 75 2,850

งานเลขท่ี 9-10 42 75 3,150

งานเลขท่ี 10-01 50 75 3,750

งานเลขท่ี 10-02 27 75 2,025

งานเลขท่ี 10-03 78 75 5,850

รวมคา่ใช้จ่ายในการผลติคดิเข้างาน 235 17,625

วตัถดุบิทางอ้อมท่ีเบกิสทุธิ (4,500 - 600) 3,900

คา่แรงงานทางอ้อม 8,500

คา่เส่ือมราคา 5,000

คา่เบีย้ประกนัจ่ายลว่งหน้าตดัจ่าย 1,200

คา่ใช้จ่ายอ่ืนเป็นเงินสด 800

รวมคา่ใช้จ่ายในการผลติเกิดจริง 19,400

รวมคา่ใช้จ่ายในการผลติคดิเข้างาน 17,625

คา่ใช้จ่ายในการผลติคดิเข้างานต่ํา (สงู) เกินไป 1,775 Underapplied

ปรับปรุงเข้าต้นทนุขาย

งาน

คํานวณคา่ใช้จ่ายในการผลติเกิดจริง
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2.ทํางบต้นทนุผลติ และงบต้นทนุขาย

บริษัทแพนเค้ก จาํกัด

งบต้นทุนการผลิต

สาํหรับงวดเวลา 1 เดอืน สิน้สุด 31/10/25x4

วตัถดุบิทางตรง 57,510

คา่แรงงานทางตรง 11,750

คา่ใช้จ่ายในการผลติคดิเข้างาน 17,625

ต้นทนุการผลติระหวา่งงวด 86,885

บวก งานระหวา่งทําต้นงวด 134,620

งานระหวา่งทําทัง้สิน้ 221,505

หกั งานระหวา่งทําปลายงวด 15,019

ต้นทนุการผลติสนิค้าสําเร็จรูป 206,486

สนิค้าสําเร็จรูปต้นงวด 500,000

บวกต้นทนุการผลติสนิค้าสําเร็จรูป 206,486

บวก คา่ใช้จ่ายในการผลติคดิเข้างานต่ําเกินไป 1,775

สนิค้ามีไว้เพ่ือขาย 708,261

หกั สนิค้าสําเร็จรูปปลายงวด 23,666

ต้นทนุขาย 684,595

บริษัทแพนเค้ก จาํกัด

งบต้นทุนขาย

สาํหรับงวดเวลา 1 เดอืน สิน้สุด 31/10/25x4
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3.ลงบญัชีในสมดุรายวนัทัว่ไป

วตัถดุบิ 171,600

วสัดสุิน้เปลือง 12,500

เงินสด เจ้าหนีก้ารค้า 184,100

บนัทกึการซือ้วตัถดุบิ

คา่แรงงาน 11,750

คา่ใช้จ่ายในการผลติ (คา่แรงทางอ้อม) 8,500

เงินสด คา่แรงงานค้างจ่าย 20,250

บนัทกึการจ่ายคา่แรงงานทางตรง

คา่ใช้จ่ายในการผลติ 5,000

คา่เส่ือมราคาสะสมเคร่ืองจกัร 5,000

บนัทกึคา่เส่ือมราคา

คา่ใช้จ่ายในการผลติ 800

เงินสด 800

บนัทกึการจ่ายคา่ใช้จ่าย

คา่ใช้จ่ายในการผลติ 1,200

คา่เบีย้ประกนัภยัจ่ายลว่งหน้า 1,200

บนัทกึตดัคา่เบีย้ประกนัจ่ายลว่งหน้าเป็นคา่เบีย้ประกนั

งานระหวา่งทํา 57,510

วตัถดุบิ 57,510

บนัทกึการเบกิวตัถดุบิเข้างาน

คา่ใช้จ่ายในการผลติ 4,500

วสัดสุิน้เปลือง 4,500

บนัทกึการเบกิวสัดสุิน้เปลือง
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วสัดสุิน้เปลือง 600

คา่ใช้จ่ายในการผลติ 600

บนัทกึการคืนวสัดสุิน้เปลือง

งานระหวา่งทํา 11,750

คา่แรงงาน 11,750

บนัทกึการเบกิคา่แรงงานเข้างาน

งานระหวา่งทํา 17,625

คา่ใช้จ่ายในการผลติคดิเข้างาน 17,625

บนัทกึคา่ใช้จายในการผลติคดิเข้างาน

สนิค้าสําเร็จรูป 206,486

งานระหวา่งทํา 206,486

บนัทกึการโอนงานระหวา่งทําเป็นสนิค้าสําเร็จรูป

เงินสด ลกูหนีก้ารค้า 887,666

ขาย (ต้นทนุ x 130%) 887,666

บนัทกึการขายสนิค้า 

ต้นทนุขาย 682,820

สนิค้าสําเร็จรูป 682,820

บนัทกึต้นทนุขายสนิค้า

คา่ใช้จ่ายในการผลติคดิเข้างาน 17,625

ต้นทนุขาย 1,775

คา่ใช้จ่ายในการผลติ 19,400

บนัทกึปิดบญัชีคชจ.ผลติคดิเข้างาน และคชจ.ผลติ
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ตวัอย่างโจทย์ครัง้ท ี่ 3/2556

บริษัท เย็บปักถกัร้อย จํากดั เป็นบริษัทท่ีผลติผ้าสง่ตามงานสัง่ทํา จงึจดัทําต้นทนุแบบงานสัง่ทํา (Job order) 

และคดิค่าใช้จ่ายการผลิตคดิเข้างานตามชั่วโมงแรงงาน มีต้นทนุการผลติแตล่ะช่วงงาน สําหรับผ้า 10,000 หน่วย

ดงันี ้

1.เบกิผ้า จํานวน 145,000  บาท  และเบกิด้ายกระดมุและซบิ จํานวน 18,000  บาท เบกิวตัถดุบิเกินนํามาคืน  

ผ้า 24,000 บาท ด้ายกระดมุและซบิ คืน 3,000 บาท

2.ประมาณการคา่ใช้จ่าย  200,000  บาท  ประมาณการ ชัว่โมงแรงงาน 500  ชัว่โมง

3.แรงงานทางตรง ช.มละ 35  บาท  วนัละ 8 ช.ม จํานวน  5  วนั มีคนงานจํานวน 15  คน ในจํานวนนี ้ 

ทําความสะอาดโรงงาน  4  คน โดยบริษัทมีคา่แรงเกิดจริงในเดือนนี ้21,000 บาท 

4.คา่ใช้จ่ายเกิดจริงมีดงันี ้

คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ บาท

คา่เส่ือมราคา 35,000

คา่เช่าสํานกังาน 60,000

คา่วสัดใุช้ในโรงงาน 16,000

คา่ใช้จ่ายในการขาย 20,000

คา่เช่าโรงงาน 70,000

คา่รักษาความปลอดภยัโรงงาน 30,000

คา่โฆษณา 5,500

ให้ทาํ 1.แสดงการคํานวณต้นทนุการผลติทัง้หมด 

2.คํานวณต้นทนุการผลติตอ่หน่วย

3.บริษัทต้องปรับปรุงคา่ใช้จ่ายการผลติท่ีเกิดขึน้จริง กบัคา่ใช้จ่ายการผลติคดิเข้างาน และแสดงผลตา่งท่ีเกิดขึน้ 

ณ สิน้งวดอยา่งไร

ตอบ 1.แสดงการคาํนวณต้นทุนการผลิตท ัง้หมด 

คํานวณอตัราคา่ใช้จ่ายในการผลติคดิเข้างาน

ประมาณการคา่ใช้จ่ายในการผลติ 200,000 บาท

ประมาณการชัว่โมงแรงงาน 500 ชัว่โมง

อตัราคา่ใช้จ่ายในการผลติคดิเข้างาน 400 บาทตอ่ชัว่โมง
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2.คาํนวณต้นทุนการผลิตต่อหน่วย

วตัถดุบิทางตรง:  หน่วย : บาท 

   ผ้า (145,000 - 24,000) 121,000.00           

   ด้ายและซปิ (18,000 - 3,000) 15,000.00            

รวมวตัถดุบิทางตรง 136,000.00           

คา่แรงงานทางตรง (35 บาท x 8 ชม. x 5 วนั x 11 คน) 15,400.00             

คา่ใช้จ่ายในการผลติคดิเข้างาน (400 บาท x 8 ชม. x 5 วนั x 11 คน) 176,000.00           

รวมต้นทนุการผลติของงานสัง่ทําครัง้นี ้ 327,400.00           

คํานวณต้นทนุการผลติตอ่หน่วย

รวมต้นทนุการผลติของงานสัง่ทําครัง้นี ้ 327,400 บาท

จํานวนผลติ 10,000 หน่วย

ต้นทนุการผลติตอ่หน่วย 32.74 บาท

3.บริษัทต้องปรับปรุงค่าใช้จ่ายการผลิตท ี่เก ิดข ึน้จริง กับค่าใช้จ่ายการผลิตคดิเข้างาน และแสดงผลต่าง

ท ี่เก ิดข ึน้ ณ สิน้งวดอย่างไร

คา่ใช้จ่ายการผลติท่ีเกิดขึน้จริง

คา่แรงงานทางอ้อม (35 บาท x 8 ชม. x 5 วนั x 4 คน) 5,600  บาท 

คา่เส่ือมราคา 35,000 บาท

คา่วสัดใุช้ในโรงงาน 16,000 บาท

คา่เช่าโรงงาน 70,000 บาท

คา่รักษาความปลอดภยัโรงงาน 30,000 บาท

รวมค่าใช้จ่ายในการผลิตเกิดจริง 156,600  บาท 

คาํนวณ UNDER หรือ  OVERAPPLIED OVERHEAD COST

คา่ใช้จ่ายในการผลติคดิเข้างาน 176,000

คา่ใช้จ่ายในการผลติเกิดจริง 156,600

ดงันัน้เกิด over applied เท่ากบั 19,400
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การปรับปรุงผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตท ี่เก ิดข ึน้

คา่ใช้จ่ายในการผลติคดิเข้างาน 176,000

ต้นทนุขาย 19,400

คา่ใช้จ่ายในการผลติเกิดจริง 156,600

บนัทกึปิดบญัชีคา่ใช้จ่ายในการผลติเข้าบญัชีต้นทนุขาย

ตวัอย่างโจทย์ครัง้ท ี่ 3/2560

บริษัท ผลติเสือ้ยืด มี 2 แผนกคือแผนกตดัท่ีใช้เคร่ืองจกัรอตัโนมตัติดัชิน้งาน และแผนกเย็บท่ีใช้แรงงานคน

ในการเย็บเป็นหลกั โดยปัจจบุนัปันสว่นคา่ใช้จ่ายการผลติโดยใช้คา่แรงงานทางตรงเป็นตวัปันสว่นอตัราเดียวทัง้โรงงาน

ณ 1 ตลุาคม25x1 มียอดยกมาของบญัชีวตัถดุบิ 30,000 บาท คา่เผ่ือมลูคา่สนิค้าลดลงด้านเครดติ 6,000 บาท

งานระหวา่งทําของงานเลขท่ี 210  จํานวน 120,000 และคา่ใช้จ่ายในการผลติต่ําไป/สงูไป ด้านเครดติ 3,000 บาท

ระหวา่งเดือน ตลุาคม มีการผลติงาน 210 ตอ่ และเร่ิมผลติงาน 220 230 และ 240 โดยมีต้นทนุดงันี ้

งาน  # วัตถุดบิ (บาท)

ค่าแรงงานทางตรง 
(บาท)

ชั่วโมงแรงงาน
ทางตรง (ชม) สถานะ

210 -                       20,000 300 เสร็จและสง่มอบ

220 120,000 50,000 600 เสร็จและสง่มอบ

230 150,000 60,000 900 เสร็จ

240 200,000 80,000 1,200 งานระหวา่งทํา

รวม 470,000 210,000 3,000

คา่ใช้จ่ายโรงงานปันสว่นตามชัว่โมงแรงงานทางตรงอตัราชัว่โมงละ40 บาท

ณ 1 ต.ค มีวตัถดุบิ ยกมา 30,000 บาท ระหวา่งเดือนตลุาได้ซือ้วตัถดุบิเพิ่ม 500,000 บาท ทัง้นี ้บริษัทสามารถ

ขายเศษผ้าเป็นเศษซากกิโลกรัมละ 200 บาท โดยนานๆ จะขายครัง้หนึง่

ระหวา่งเดือนตลุาคม มีคา่ใช้จ่ายการผลติเกิดขึน้จริง 122,800 บาท

ข้อมลูเพิ่มเตมิ 

1. ลกูค้าสัง่ซือ้สนิค้าตามงาน 210 จํานวน 1,000 ชิน้ แตบ่ริษัทผลติ 1,020 ชิน้ เน่ืองจากในอดีตมีผลติภณัฑ์

เสียหายโดยครัง้นีมี้สนิค้าเสีย 5 ชิน้ และแถมให้ลกูค้า 5 ชิน้

2. งาน 220 มีปริมาณขาย 1,000 ชิน้ โดยแตพ่นกังานใหมเ่ย็บเสียทําให้มีคา่ใช้จ่ายในการซอ่มท่ีประกอบด้วย

คา่แรงและคา่ใช้จ่ายในการผลติเพ่ือให้ใช้ได้ 2,200 บาท บริษัทยอมรับวา่เป็นความผิดของบริษัท ทัง้นีย้งั

ไมไ่ด้บนัทกึบญัชี
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3. ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 25x1 วตัถดุบิคงเหลือมีมลูคา่ยตุธิรรม 55,000 บาท

ให้ทํา 1. คํานวณต้นทนุงานและต้นทนุตอ่หน่วยงานเลขท่ี 210

2. คํานวณต้นทนุงานและต้นทนุตอ่หน่วยงานเลขท่ี 220

3. คํานวณต้นทนุสนิค้าสําเร็จรูป

4. คา่ใช้จ่ายคดิเข้างานสงู/ต่ําไป เท่าใด อยูด้่านเดบติหรือเครดติ

5. คา่เผ่ือมลูคา่ลดลงของวตัถดุบิ มีเท่าไหร่ อยูด้่านเดบติหรือเครดติ

1. คํานวณต้นทนุงานและต้นทนุตอ่หน่วยงานเลขท่ี 210

WIP ยกมา 120,000

ต้นทนุระหวา่งงวด

DM 0

DL 20,000

OH (300 ชม. x 40) 12,000

รวม 152,000 149.0196078 2,980.39               

จํานวนหน่วยท่ีผลติได้ 1,000                   149,019.61           

ต้นทนุตอ่หน่วย 152                      

ต้นทนุรวมเท่ากบั 152,000 บาท และต้นทนุตอ่หน่วยเท่ากบั 152บาทตามการคํานวณข้างต้น (แม้จะผลติ 

1,020 หน่วย แต ่20 หน่วยท่ีผลติเกินจะถือเป็น “ของเสียปกต”ิ ซึง่ถือเป็นต้นทนุของหน่วยดีโอนออก)

2. คํานวณต้นทนุงานและต้นทนุตอ่หน่วยงานเลขท่ี 220

DM 120,000

DL 50,000

OH (600 ชม. x 40) 24,000

รวม 194,000

จํานวนหน่วยท่ีผลติได้ 1,000                   

ต้นทนุตอ่หน่วย 194                      

ต้นทนุรวมเท่ากบั 194,000 บาท และต้นทนุตอ่หน่วยเท่ากบั 194 บาทตามการคํานวณข้างต้น (ต้นทนุการ rework 

จะถือเป็นคา่ใช้จ่ายในการผลติจ่ายจริง ไมนํ่ามารวมเป็นต้นทนุงานเน่ืองจากบริษัทใช้คา่ใช้จ่ายในการผลติคดิเข้างาน)
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3. คํานวณต้นทนุสนิค้าสําเร็จรูป

สนิค้าสําเร็จรูป งานเลขท่ี 230

DM 150,000

DL 60,000

OH (900 ชม. x 40) 36,000

รวม 246,000

4. คา่ใช้จ่ายคดิเข้างานสงู/ต่ําไป เท่าใด อยูด้่านเดบติหรือเครดติ

คา่ใช้จ่ายการผลติท่ีเกิดขึน้จริง 122,800

บวก คา่ใช้จ่ายในการซอ่ม 2,200

รวมคา่ใช้จ่ายในการผลติเกิดจริง 125,000

รวมคา่ใช้จ่ายในการผลติคดิเข้างาน (3,000*x 40) 120,000

คา่ใช้จ่ายในการผลติคดิเข้างานต่ํา (สงู)  ระหวา่งงวด 5,000 เดบติ

คา่ใช้จ่ายในการผลติต่ําไป/สงูไป ยกมา 3,000 เครดติ

คชจ.ผลติคดิเข้างานต่ําเกินไปไป (ด้านเดบติ) ยกไป 2,000 เดบติ

5. คา่เผ่ือมลูคา่ลดลงของวตัถดุบิ มีเท่าไหร่ อยูด้่านเดบติหรือเครดติ

หน่วย: บาท

วตัถดุบิคงเหลือ 1/10/x1 30,000                 

ซือ้เพิ่ม 500,000               

รวม 530,000               

หกั เบกิใช้ 470,000               

วตัถดุบิคงเหลือ 31/10/x4 60,000                 

หกั คา่เผ่ือมลูคา่สนิค้าลดลง (ยกมา) (6,000)

สนิค้าคงเหลือ-สทุธิตามบญัชี 54,000                 

มลูคา่ยตุธิรรมของวตัถดุบิ 55,000                 

กลบัรายการคา่เผ่ือมลูคา่สนิค้าลดลง (1,000)

ดงันัน้ คา่เผ่ือมลูคา่ลดลงของวตัถดุบิเท่ากบั 5,000 บาทด้านเครดติ

คํานวณคา่ใช้จ่ายในการผลติเกิดจริง
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2. ระบบบญัชีต้นทุนช่วง (Process Cost System ) 

ระบบบญัชีต้นทนุช่วงเหมาะสําหรับกิจการท่ีผลติสนิค้าท่ีมีลกัษณะการผลติแบบตอ่เน่ือง หรือการผลติท่ีในแตล่ะ

ครัง้ผลติเป็นจํานวนมาก และลกัษณะของสนิค้าท่ีถกูผลติมีลกัษณะคล้ายคลงึกนั

การคํานวณต้นทนุระบบบญัชีต้นทนุช่วงสามารถแบง่เป็น 4 ขัน้ตอนดงันี ้

1.แสดงจํานวนหน่วยผลติจริง (physical units) ทําบญัชีตวั T ของหน่วยผลติ

2.คํานวณหน่วยผลติเทียบเท่าสําเร็จรูป (equivalent units of production) หาตวัหาร

3.คํานวณต้นทนุการผลติรวม และต้นทนุตอ่หน่วย หาตวัตัง้ และคํานวณต้นทนุตอ่หน่วย

4.จดัสรรต้นทนุรวมเป็นต้นทนุสนิค้าสําเร็จรูป และต้นทนุงานระหวา่งทํา ทําบญัชีตวั T ของบญัชีงานระหวา่งทํา

ข้อสมมตฐิานเกี่ยวกับการไหลของต้นทุนสาํหรับการคาํนวณต้นทุนช่วง

การคํานวณต้นทนุช่วงมีข้อสมมตฐิานสําหรับการไหลของต้นทนุ 2 วิธีคือ ถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั และเข้าก่อนออกก่อน 

โดยวิธีถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัเป็นวิธีท่ีได้รับความนิยมมากกวา่ 

ตวัอย่างโจทย์การคาํนวณต้นทุนช่วงวิธ ีถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนัก (แนวข้อสอบครัง้ท ี่ 3/2553)

บริษัทแมว จํากดั เป็นผู้ผลติสารเคมี โดยมีขัน้ตอนการผลติ 2 ขัน้ตอนคือแผนกผสม และแผนกกลัน่ มีการเตมิ

วตัถดุบิเข้าไปตัง้แตต้่นกระบวนการในขณะท่ีต้นทนุแปลงสภาพเกิดขึน้อยา่งสม่ําเสมอตลอดกระบวนการผลติ บริษัทใช้

วิธีถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัในการคํานวณต้นทนุช่วง โดยตอ่ไปนีเ้ป็นข้อมลูของแผนกผสม 

 จํานวนหน่วยผลติ  วตัถดุบิ  ต้นทนุแปลงสภาพ 

งานระหวา่งทํา 1 ตค. 25x5 2,000 460,000 120,000

หน่วยเร่ิมผลติเดือน ตค. 25x5 8,000

หน่วยผลติเสร็จเดือน ตค. 25x5 9,000

งานระหวา่งทํา 31 ตค. 25x5 1,000

ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ระหวา่งเดือน ตค. 25x5 2,000,000 935,000

โดยงานระหวา่งทําต้นงวดวตัถดุบิเสร็จสิน้ไป 100% สว่นต้นทนุแปลงสภาพเสร็จสิน้ไป 60% สว่นงานระหวา่งทํา

ปลายงวดวตัถดุบิเสร็จสิน้ไป 100% สว่นต้นทนุแปลงสภาพเสร็จสิน้ไป 60% เช่นกนั

ให้ทาํ 1.คํานวณหน่วยเทียบสําเร็จรูปสําหรับเดือนตลุาคม 25x5

2.สรุปต้นทนุของแผนกผสมสําหรับเดือนตลุาคม 25x5

3.บนัทกึบญัชีท่ีเก่ียวข้องในสมดุรายวนัทัว่ไป
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ตอบ 1.คาํนวณหน่วยเทยีบสาํเร็จรูปสาํหรับเดอืนตุลาคม 25x5

จํานวนหน่วยผลติจริง

 วตัถดุบิ  ต้นทนุแปลงสภาพ 

จํานวนหน่วยท่ีทําการผลติ

งานระหวา่งทํา 1 ตค. 25x5 2,000.00              

หน่วยเร่ิมผลติเดือน ตค. 25x5 8,000.00              

รวมจํานวนหน่วยท่ีทําการผลติ 10,000.00            

จํานวนหน่วยท่ีผลติได้

หน่วยผลติเสร็จเดือน ตค. 25x5 9,000.00              9,000.00              9,000.00               

งานระหวา่งทํา 31 ตค. 25x5 1,000.00              1,000.00              600.00                  

รวมจํานวนหน่วยท่ีผลติได้ 10,000.00            10,000.00            9,600.00               

ต้นทนุการผลติ รวม  วตัถดุบิ  ต้นทนุแปลงสภาพ 

งานระหวา่งทํา 1 ตค. 25x5 580,000.00           460,000.00           120,000.00           

ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ระหวา่งเดือน ตค. 25x5 2,935,000.00        2,000,000.00        935,000.00           

รวมต้นทนุการผลติ 3,515,000.00        2,460,000.00        1,055,000.00        

หน่วยเทียบสําเร็จรูป 10,000.00            9,600.00               

ต้นทนุตอ่หน่วยเทียบสําเร็จรูป 355.90                 246.00                 109.90                  

2.สรุปต้นทุนของแผนกผสมสาํหรับเดอืนตุลาคม 25x5

งานระหวา่งทํา 1 ตค. 25x5 580,000               

ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ระหวา่งเดือน ตค. 25x5 2,935,000            

รวมต้นทนุการผลติ 3,515,000            

 จํานวนหน่วยเทียบสําเร็จรูป 
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การจัดสรรต้นทุน

หน่วยผลติเสร็จโอนออก  (9000 x 355.90) 3,203,063            

งานระหวา่งทํา 31 ตค. 25x5

    วตัถดุบิ (1000 x 246) 246,000               

     ต้นทนุแปลงสภาพ (600 x 109.90) 65,938                 

รวมงานระหวา่งทํา 31 ตค. 25x5 311,938               

รวมต้นทนุการผลติ 3,515,000

3.บันทกึบัญชีท ี่เกี่ยวข้องในสมุดรายวันท ั่วไป

งานระหวา่งทํา (ผสม) 2,935,000

วตัถดุบิ 2,000,000

คา่แรงทางตรงและคา่ใช้จ่ายในการผลติ 935,000

บนัทกึต้นทนุการผลติเข้างาน

งานระหวา่งทํา แผนกกลัน่ 3,203,063

งานระหวา่งทํา (ผสม) 3,203,063

บนัทกึการโอนต้นทนุไปยงัแผนกกลัน่

ในขณะท่ีวิธีเข้าก่อนออกก่อนจะไมไ่ด้รับความนิยมมากนกั แตส่ภาวิชาชีพฯ มีการนํามาออกข้อสอบบ้าง

ตามตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

ตวัอย่างโจทย์การคาํนวณต้นทุนช่วงวิธ ีเข้าก่อนออกก่อน (แนวข้อสอบครัง้ท ี่ 3/2556)

กิจการแห่งหนึง่มีแผนกผลติ 2 แผนก คือแผนก 1 กบั แผนก 2 โดยแผนก 1 เม่ือผลติเสร็จจะโอนให้แผนก 2 

ในแผนกท่ี 1 มีงานระหวา่งทําต้นงวด 5,000 หน่วย ท่ีมีขัน้ความสําเร็จ 40% หน่วยท่ีเร่ิมผลติในเดือน  50,000 หน่วย 

หน่วยท่ีผลติเสร็จจํานวน 40,000 หน่วย งานระหวา่งทําคงเหลือปลายงวด 15,000 หน่วยขัน้ความสําเร็จ 30% 

ทัง้นี ้วตัถดุบิและต้นทนุแปรสภาพของแผนกท่ี 1 จะเกิดขึน้พร้อมๆ กนั งานระหวา่งทําต้นงวดมีต้นทนุรวม  75,000 บาท 

และต้นทนุท่ีเกิดระหวา่งงวดรวม 1,237,000  บาท

ให้ทาํ 1.จํานวนหน่วยผลติสําหรับเดือน

2.จํานวนหน่วยเทียบเท่าสําเร็จรูป ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน

3.ต้นทนุการผลติรวม

4.จดัสรรต้นทนุสําหรับสนิค้าท่ีผลติเสร็จและโอนออกไปให้แผนก 2 และงานระหวา่งทําปลายงวด
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ตอบ การคํานวณต้นทนุผลติ

จํานวนหน่วยผลติจริง

 วตัถดุบิ  ต้นทนุแปลงสภาพ 

จํานวนหน่วยท่ีทําการผลติ

งานระหวา่งทําต้นงวด 5,000.00              

หน่วยเร่ิมผลติในระหวา่งงวด 50,000.00            

รวมจาํนวนหน่วยที่ทาํการผลิต 55,000.00          

จํานวนหน่วยท่ีผลติได้

งานระหวา่งทําต้นงวด 5,000.00              3,000.00              3,000.00               

หน่วยเร่ิมและเสร็จในงวด 35,000.00            35,000.00            35,000.00             

งานระหวา่งทําปลายงวด 15,000.00            4,500.00              4,500.00               

รวมจํานวนหน่วยท่ีผลติได้ 55,000.00            42,500.00            42,500.00             

ต้นทนุการผลติ

ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งงวด 1,237,000.00        

หน่วยเทียบสําเร็จรูป 42,500.00            

ต้นทนุตอ่หน่วยเทียบสําเร็จรูป 29.11                   

สรุปต้นทุนการผลิต

งานระหวา่งทําต้นงวด 75,000.00            

ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ระหวา่งเดือน 1,237,000.00        

รวมต้นทุนการผลิต 1,312,000.00      

การจัดสรรต้นทุน

 จํานวนหน่วยเทียบสําเร็จรูป 
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ต้นทุนผลิตเสร็จโอนออก

    ต้นทนุงานระหวา่งทําต้นงวด (40% ของ5,000 หน่วย) 75,000                 

     งานระหวา่งทําต้นงวดทําตอ่จนเสร็จ (60%ท่ีเหลือ) (3,000*29.11) 87,318                 162,318                

    ต้นทนุของหน่วยเร่ิมและเสร็จในงวด (35,000x29.11) 1,018,706            

รวมต้นทนุท่ีผลติเสร็จและโอนออก 1,181,024            

รวมงานระหวา่งทําปลายงวด (4,500*29.11). 130,976               (4,500*29.11)

รวมต้นทนุการผลติ 1,312,000

จงึสามารถตอบคาํถามได้ดงันี ้

1.จาํนวนหน่วยผลิตสาํหรับเดอืน

หน่วย

จํานวนหน่วยท่ีทําการผลติ

งานระหวา่งทําต้นงวด 5,000.00              

หน่วยเร่ิมผลติในระหวา่งงวด 50,000.00            

รวมจาํนวนหน่วยที่ทาํการผลิต 55,000.00          

2.จาํนวนหน่วยเทยีบเท่าสาํเร็จรูป ตามวิธ ีเข้าก่อนออกก่อน

จํานวนหน่วยท่ีผลติได้  วตัถดุบิ  ต้นทนุแปลงสภาพ 

งานระหวา่งทําต้นงวด 5,000.00              3,000.00              3,000.00               

หน่วยเร่ิมและเสร็จในงวด 35,000.00            35,000.00            35,000.00             

งานระหวา่งทําปลายงวด 15,000.00            4,500.00              4,500.00               

รวมจํานวนหน่วยท่ีผลติได้ 55,000.00            42,500.00            42,500.00             

3.ต้นทุนการผลิตรวม

สรุปต้นทุนการผลิต

งานระหวา่งทําต้นงวด 75,000.00            

ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ระหวา่งเดือน 1,237,000.00        

รวมต้นทุนการผลิต 1,312,000.00      

 จํานวนหน่วยเทียบสําเร็จรูป 
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4.จัดสรรต้นทุนสาํหรับสินค้าท ี่ผลิตเสร็จและโอนออกไปให้แผนก 2 และงานระหว่างทาํปลายงวด

การจัดสรรต้นทุน

ต้นทุนผลิตเสร็จโอนออก

    ต้นทนุงานระหวา่งทําต้นงวด (40% ของ5,000 หน่วย) 75,000                 

     งานระหวา่งทําต้นงวดทําตอ่จนเสร็จ (60%ท่ีเหลือ) 87,318                 

    ต้นทนุของหน่วยเร่ิมและเสร็จในงวด (35,000x29.11) 1,018,706            

รวมต้นทนุท่ีผลติเสร็จและโอนออก 1,181,024            

งานระหวา่งทําปลายงวด 130,976               

รวมต้นทนุการผลติ 1,312,000

ตวัอย่างโจทย์ครัง้ท ี่ 3/2555

บริษัทแมวป่า จํากดั เป็นผู้ผลติอาหารสําเร็จรูปใน 4 แผนก คือ แผนกล้าง แผนกผสม แผนกปรุง และแผนกหีบห่อ 

ในแผนกหีบห่อ วตัถดุบิ (หีบห่อ) จะใสเ่ข้าตอนท้ายกระบวนการผลติ ในขณะท่ีต้นทนุแปรสภาพจะเกิดขึน้อยา่งสม่ําเสมอ

ตลอดกระบวนการ โดยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องระหวา่งเดือน 7 เป็นดงันี ้

จํานวนผลติภณัฑ์ ต้นทนุรับโอน วตัถดุบิ ต้นทนุแปรสภาพ

งานระหวา่งทําต้นงวด 1,200 26,750        -   4,020

หน่วยรับโอนจากแผนกปรุง 4,200

หน่วยผลติเสร็จโอนออก 4,000

งานระหวา่งทําปลายงวด 1,400

ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ระหวา่งเดือน 91,510 23,000 27,940

ขัน้ความสําเร็จงานระหวา่งทําต้นงวดประกอบด้วย ต้นทนุรับโอน 100% วตัถดุบิ 0% และต้นทนุแปรสภาพ 25%

ขัน้ความสําเร็จงานระหวา่งทําปลายงวดประกอบด้วย ต้นทนุรับโอน 100% วตัถดุบิ 0% และต้นทนุแปรสภาพ 50%

ให้ทาํ 1.ภายใต้วิธีต้นทนุถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั ให้จดัทํารายงานต้นทนุการผลติสําหรับเดือน 7 ตลอดจนจดัสรรต้นทนุเป็น

ต้นทนุของหน่วยผลติเสร็จ และต้นทนุของงานระหวา่งทําปลายงวด

2.ภายใต้วิธีเข้าก่อนออกก่อน สมมตวิา่ต้นทนุรับโอนต้นงวดเท่ากบั 28,920 (แทนท่ี 26,750 บาท) และต้นทนุรับโอน

ระหวา่งเดือนเท่ากบั 93,660 บาท (แทนท่ี 91,510 บาท) ข้อมลูอ่ืนคงเดมิ ให้จดัทํารายงานต้นทนุการผลติสําหรับเดือน 7 

ตลอดจนจดัสรรต้นทนุเป็นต้นทนุของหน่วยผลติเสร็จ และต้นทนุของงานระหวา่งทําปลายงวด
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ตอบ รายงานต้นทนุการผลติสําหรับเดือน 7 วิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั

จํานวนหน่วยผลติจริง

หน่วยรับโอน  วตัถดุบิ  ต้นทนุแปลงสภาพ 

จาํนวนหน่วยที่ทาํการผลิต

หน่วยยกมา 1,200.00              

เร่ิมผลติ 4,200.00              

รวมจํานวนหน่วยท่ีทําการผลติ 5,400.00              

จาํนวนหน่วยที่ผลิตได้

หน่วยผลติเสร็จ 4,000.00              4,000.00              4,000.00              4,000.00               

งานระหวา่งทําปลายงวด 1,400.00              1,400.00              -                       700.00                  

รวมจํานวนหน่วยท่ีผลติได้ 5,400.00              5,400.00              4,000.00              4,700.00               

ต้นทนุรับโอน  วตัถดุบิ  ต้นทนุแปลงสภาพ ต้นทนุรวม

ต้นทนุการผลติ

งานระหวา่งทําต้นงวด 26,750.00                   -   4,020.00              30,770.00             

ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ระหวา่งเดือน 91,510.00            23,000.00            27,940.00            142,450.00           

รวมต้นทนุการผลติ 118,260.00           23,000.00            31,960.00            173,220.00           

หน่วยเทียบสําเร็จรูป 5,400.00              4,000.00              4,700.00              

ต้นทนุตอ่หน่วยเทียบสําเร็จรูป 21.90                   5.75                     6.80                     34.45                    

 จํานวนหน่วยเทียบสําเร็จรูป 
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การจัดสรรต้นทุน

หน่วยผลติเสร็จโอนออก (4,000*34.45) 137,800               (4,000*34.45)

งานระหวา่งทําปลายงวด

    หน่วยรับโอน (1,400*21.90) 30,660                 (1,400*21.90)

    วตัถดุบิ -                       (0*5.75)

    ต้นทนุแปลงสภาพ (700*6.8) 4,760                   (700*6.8)

รวมงานระหวา่งทําปลายงวด 35,420                 

รวมต้นทนุการผลติ 173,220

รายงานต้นทุนการผลิตเดอืน 7 วิธ ีเข้าก่อนออกก่อน

จํานวนหน่วยผลติจริง

หน่วยรับโอน  วตัถดุบิ  ต้นทนุแปลงสภาพ 

จาํนวนหน่วยที่ทาํการผลิต

หน่วยยกมา 1,200.00              

เร่ิมผลติ 4,200.00              

รวมจํานวนหน่วยท่ีทําการผลติ 5,400.00              

จาํนวนหน่วยที่ผลิตได้ หน่วยรับโอน  วตัถดุบิ  ต้นทนุแปลงสภาพ 

หน่วยยกมาผลติตอ่ 1,200.00              -                       1,200.00              900.00                  

หน่วยเร่ิมและผลติเสร็จในงวด 2,800.00              2,800.00              2,800.00              2,800.00               

งานระหวา่งทําปลายงวด 1,400.00              1,400.00              -                       700.00                  

รวมจํานวนหน่วยท่ีผลติได้ 5,400.00              4,200.00              4,000.00              4,400.00               

ต้นทนุรับโอน  วตัถดุบิ  ต้นทนุแปลงสภาพ ต้นทนุรวม

ต้นทนุการผลติตอ่หน่วย

ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ระหวา่งเดือน 93,660.00            23,000.00            27,940.00            144,600.00           

หน่วยเทียบสําเร็จรูป 4,200.00              4,000.00              4,400.00              

ต้นทนุตอ่หน่วยเทียบสําเร็จรูป 22.30                   5.75                     6.35                     34.40                    

 จํานวนหน่วยเทียบสําเร็จรูป 
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ต้นทนุรับโอน  วตัถดุบิ  ต้นทนุแปลงสภาพ ต้นทนุรวม

ต้นทุนการผลิตรวม

งานระหวา่งทําต้นงวด 28,920.00                   -   4,020.00              32,940.00             

ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ระหวา่งเดือน 93,660.00            23,000.00            27,940.00            144,600.00           

รวมต้นทุนการผลิต 122,580.00         23,000.00          31,960.00          177,540.00         

จัดสรรต้นทุนสาํหรับสินค้าท ี่ผลิตเสร็จและโอนออก และงานระหว่างทาํปลายงวด

การจัดสรรต้นทุน

ต้นทุนผลิตเสร็จโอนออก  วตัถดุบิ  ต้นทนุแปลงสภาพ ต้นทนุรวม

      ต้นทนุงานระหวา่งทําต้นงวด 32,940.00             

     งานระหวา่งทําต้นงวดทําตอ่จนเสร็จ 6,900.00              5,715.00              12,615.00             

    ต้นทนุของหน่วยเร่ิมและเสร็จในงวด 96,320.00             

รวมต้นทนุท่ีผลติเสร็จและโอนออก 141,875.00           

งานระหวา่งทําปลายงวด

    หน่วยรับโอน 31,220.00            (1,400*22.30)

    วตัถดุบิ -                       (0*5.75)

    ต้นทนุแปลงสภาพ 4,445.00              (700*6.35)

รวมงานระหวา่งทําปลายงวด 35,665.00             

รวมต้นทนุการผลติ 177,540.00           
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การบัญชีเกี่ยวกับหน่วยสูญเสียในกระบวนการผลิต

หนว่ยสญูเสียในกระบวนการผลิต แบง่ออกเป็น 2 ประเภท หนว่ยสญูเสียตามปกตแิละหนว่ยสญูเสียเกินปกติ

สําหรับการคํานวณต้นทนุการผลิต หนว่ยสญูเสียปกตจิะนําไปรวมเป็นต้นทนุขอสินค้าดี ในขณะท่ีต้นทนุของหนว่ย

สญูเสียเกินปกตจิะรับรู้เป็นคา่ใช้จา่ยประจํางวด (รับรู้ขาดทนุในงบกําไรขาดทนุ)

ตัวอย่างที่ 1 กิจการแหง่หนึง่ผลิตสินค้าซึง่จะมีของเสียปกตเิทา่กบั 3% ของหนว่ยดีโอนออกโดยต้นทนุของการ

ผลิตสินค้าเป็นดงันี ้

วตัถดุบิ 840.00                  

ต้นทนุแปรสภาพ 315.00                  

รวม 1,155.00               

ระหวา่งสปัดาห์มีการผลิตสินค้าเสร็จจํานวน 2,100 หนว่ย แตมี่หนว่ยดีท่ีผา่นการตรวจสอบเพียง 2,000 หนว่ย 

กิจการไมมี่หนว่ยสินค้าปลายงวด ให้คํานวณต้นทนุของหนว่ยสญูเสียไมป่กติ

a. 33.00       บาท c. 22.00                    บาท

b. 20.35       บาท d. 1,100.00               บาท

การคาํนวณ

ขัน้ท ี่ 1 คํานวณหนว่ยสญูเสียไมป่กติ

หนว่ยสินค้าผลิตเสร็จ 2,100.00               หนว่ย

หกั : หนว่ยสินค้าดี 2,000.00               หนว่ย

หนว่นสินค้าเสีย 100.00                  หนว่ย

หกั : สินค้าเสียปกต ิ(3% ของหนว่ยดี) 60.00                    หนว่ย

คงเหลือ หนว่ยเสียไมป่กติ 40.00                    หนว่ย

ขัน้ท ี่ 2 คํานวณต้นทนุตอ่หนว่ย

ต้นทนุรวม 1,155.00               บาท

2,100.00               หนว่ย 1100

0.55                      บาท 33

ขัน้ท ี่ 3 คํานวณต้นทนุหนว่ยสญูเสียไมป่กติ 1133

40.00                    หนว่ย 0.5665

0.55                      บาท 0.00028325

22.00                    บาท

จํานวนหนว่ยผลิต

ต้นทนุตอ่หนว่ย

หนว่ยเสียไมป่กติ

ต้นทนุตอ่หนว่ย

ต้นทนุของหนว่ยสญูเสียไมป่กติ
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ตัวอย่างที่ 2 กิจการแหง่หนึง่ผลิตสินค้าจํานวน 550 หนว่ยในเดือนท่ีผา่นมา โดยมีหนว่ยดีโอนออกเทา่กบั

500 หนว่ย หนว่ยสญูเสียปกต ิ30 หนว่ย และหนว่ยสญูเสียไมป่กต ิ20 หนว่ย ต้นทนุการผลิตทัง้สิน้เทา่กบั 

2,200 บาท กิจการจะถือหนว่ยสญูเสียไมป่กตเิป็นผลขาดทนุในงบกําไรขาดทนุ ในขณะท่ีต้นทนุหนว่ยสญูเสียปกติ

จะถือเป็นต้นทนุของหนว่ยดีโอนออก ต้นทนุของหนว่ยดีโอนออกจะเทา่กบัเทา่ใด

a. 2,080 บาท c. 2,200 บาท

b. 2,120 บาท d. 2,332 บาท

การคาํนวณ

ขัน้ท ี่ 1 คํานวณหนว่ยสญูเสียไมป่กติ

หนว่ยสินค้าผลิตเสร็จ 550.00                  หนว่ย

หกั : หนว่ยสินค้าดี 500.00                  หนว่ย

หนว่นสินค้าเสีย 50.00                    หนว่ย

หกั : สินค้าเสียปกต ิ 30.00                    หนว่ย

คงเหลือ หนว่ยเสียไมป่กติ 20.00                    หนว่ย

ขัน้ท ี่ 2 คํานวณต้นทนุตอ่หนว่ย

ต้นทนุรวม 2,200.00               บาท

550.00                  หนว่ย

4.00                      บาท

ขัน้ท ี่ 3 คํานวณต้นทนุหนว่ยดีโอนออก

500.00                  หนว่ย 2,000.00               

30.00                    หนว่ย 120.00                  

530.00                  หนว่ย 2,120.00               

4.00                      บาท

2,120.00               บาท

4.24                      

ต้นทนุตอ่หนว่ย

ต้นทนุของหนว่ยสินค้าดี

จํานวนหนว่ยผลิต

ต้นทนุตอ่หนว่ย

หนว่ยสินค้าดี

บวก หนว่ยสินค้าเสียปกติ

รวมหนว่ยทัง้หมด
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ตัวอย่างโจทย์ครัง้ท ี่ 3/2557 การบัญชีเกี่ยวกับหน่วยสูญเสียในกระบวนการผลิต

บริษัทกาแฟ จํากดั ดําเนินธุรกิจผลิตสินค้า โดยมีแผนกผลิต 2 แผนกคือแผนกปรุงและแผนกบรรจ ุเม่ือแผนกปรุง

ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วจะสง่ไปยงัแผนกบรรจ ุแผนกปรุงจะใสว่ตัถดุบิเข้าไปตัง้แตต้่นขบวนการผลิต สว่นต้นทนุแปลงสภาพ

จะเกิดขึน้อยา่งสม่ําเสมอ สว่นแผนกบรรจ ุจะมีวตัถซุึง่เป็นขวดท่ีใสไ่ปในกระบวนการอยา่งสม่ําเสมอ เชน่เดียวกบัต้นทนุ

แปลงสภาพท่ีเกิดขึน้อยา่งสม่ําเสมอเชน่กนั ในระบบควบคมุคณุภาพของบริษัท จะตรวจสอบของเสียเม่ือแผนกบรรจุ

ดําเนินงานเสร็จสิน้แล้ว โดยของเสียท่ียอมรับได้อยูท่ี่ 2% ของหนว่ยดีท่ีโอนออก 

ข้อมลูดําเนินงานของเดือนธนัวาคม 25x7 มีดงันี ้

งานระหวา่งทําต้นงวด1,500 หนว่ยโดยต้นทนุงานระหวา่งทําต้นงวดประกอบด้วย ต้นทนุรับโอนจากแผนกปรุง 

12,000 บาท วตัถดุบิทางตรง 400 บาท และต้นทนุแปลงสภาพ 150 บาท ขัน้ความสําเร็จของงานระหวา่งทําต้นงวดเทา่กบั 

20% หนว่ยผลิตสินค้าสําเร็จรูปท่ีโอนออกจํานวน 9,000 หนว่ย โดยในระหวา่งเดือนแผนกบรรจรัุบโอนหนว่ยผลิตจาก

แผนกปรุง 8,900 หนว่ย ซึง่มีต้นทนุรับโอน 66,000 บาท งานระหวา่งทําปลายงวด1,000 หนว่ย ท่ีมีขัน้ความสําเร็จ 20% 

คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ระหวา่งงวดประกอบด้วย วตัถดุบิ14,000 บาท และต้นทนุแปลงสภาพ 9,450 บาท 

ให้ทาํ คํานวณต้นทนุหนว่ยดีท่ีโอนออก,ของเสีย และงานระหวา่งทําปลายงวด โดยกิจการใช้วิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั 

ตอบ ตามตารางคํานวณตอ่ไปนี ้

จํานวนหนว่ยผลิตจริง

หนว่ยรับโอน  วตัถดุบิ  ต้นทนุแปลงสภาพ 

จาํนวนหน่วยที่ทาํการผลิต

หนว่ยยกมา 1,500.00               

เร่ิมผลิต 8,900.00               

รวมจํานวนหนว่ยท่ีทําการผลิต 10,400.00             

จาํนวนหน่วยที่ผลิตได้

หนว่ยผลิตเสร็จ 9,000.00               9,000.00               9,000.00               9,000.00               

หนว่ยสญูเสียปกต ิ(2% หนว่ยดี 180.00                  180.00                  180.00                  180.00                  

หนว่ยสญูเสียไมป่กต ิ 220.00                  220.00                  220.00                  220.00                  

งานระหวา่งทําปลายงวด 1,000.00               1,000.00               200.00                  200.00                  

รวมจํานวนหนว่ยท่ีผลิตได้ 10,400.00             10,400.00             9,600.00               9,600.00               

 จํานวนหนว่ยเทียบสําเร็จรูป 
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ต้นทนุรับโอน  วตัถดุบิ  ต้นทนุแปลงสภาพ ต้นทนุรวม

ต้นทนุการผลิต

งานระหวา่งทําต้นงวด 12,000.00             400.00                  150.00                  12,550.00             

ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ระหวา่งเดือน 66,000.00             14,000.00             9,450.00               89,450.00             

รวมต้นทนุการผลิต 78,000.00             14,400.00             9,600.00               102,000.00           

หนว่ยเทียบสําเร็จรูป 10,400.00             9,600.00               9,600.00               

ต้นทนุตอ่หนว่ยเทียบสําเร็จรูป 7.50                      1.50                      1.00                      10.00                    

สรุปต้นทุนการผลิต

งานระหวา่งทําต้นงวด 12,550

ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ระหวา่งเดือน 89,450

รวมต้นทนุการผลิต 102,000

การจดัสรรต้นทนุ

การจัดสรรต้นทุน

หนว่ยผลิตเสร็จโอนออก 90,000                  

หนว่ยสญูเสียปกติ 1,800                    

รวมต้นทนุหนว่ยดีโอนออก 91,800                  10.20                    

หนว่ยสญูเสียไมป่กต ิ(ถือเป็นผลขาดทนุใน P/L) 2,200                    

งานระหวา่งทําปลายงวด

    หนว่ยรับโอน 7,500                    (1,000*7.5)

    วตัถดุบิ 300                       (200*1.5)

    ต้นทนุแปลงสภาพ 200                       (200*1)

รวมงานระหวา่งทําปลายงวด 8,000                    

รวมต้นทนุการผลิต 102,000
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จากตัวอย่างโจทย์ครัง้ท ี่ 3/2557 หากกิจการใช้วิธ ีเข้าก่อนออกก่อน

จํานวนหนว่ยผลิตจริง

หนว่ยรับโอน  วตัถดุบิ  ต้นทนุแปลงสภาพ 

จาํนวนหน่วยที่ทาํการผลิต

หนว่ยยกมา 1,500.00               

เร่ิมผลิต 8,900.00               

รวมจํานวนหนว่ยท่ีทําการผลิต 10,400.00             

จาํนวนหน่วยที่ผลิตได้

หนว่ยเก่ายกมา 1,500.00               -                        1,200.00               1,200.00               

หนว่ยใหมผ่ลิตเสร็จ 7,500.00               7,500.00               7,500.00               7,500.00               

หนว่ยสญูเสียปกต ิ(2% หนว่ยดี 180.00                  180.00                  180.00                  180.00                  

หนว่ยสญูเสียไมป่กต ิ 220.00                  220.00                  220.00                  220.00                  

งานระหวา่งทําปลายงวด 1,000.00               1,000.00               200.00                  200.00                  

รวมจํานวนหนว่ยท่ีผลิตได้ 10,400.00             8,900.00               9,300.00               9,300.00               

ต้นทนุรับโอน  วตัถดุบิ  ต้นทนุแปลงสภาพ ต้นทนุรวม

ต้นทนุการผลิต

ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ระหวา่งเดือน 66,000.00             14,000.00             9,450.00               89,450.00             

รวมต้นทนุการผลิต 66,000.00             14,000.00             9,450.00               89,450.00             

หนว่ยเทียบสําเร็จรูป 8,900.00               9,300.00               9,300.00               

ต้นทนุตอ่หนว่ยเทียบสําเร็จรูป 7.42                      1.51                      1.02                      9.94                      

สรุปต้นทุนการผลิต

งานระหวา่งทําต้นงวด 12,550

ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ระหวา่งเดือน 89,450

 จํานวนหนว่ยเทียบสําเร็จรูป 
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รวมต้นทนุการผลิต 102,000

การจัดสรรต้นทุน

ต้นทนุงานระหวา่งทําต้นงวด 12,550.00             

    หนว่ยรับโอน -                        

    วตัถดุบิ 1,806                    (1,200*1.51)

    ต้นทนุแปลงสภาพ 1,219                    3,025.81               15,575.81             

งานระหวา่งทําต้นงวดทําตอ่จนเสร็จ 15,575.81             

ต้นทนุของหนว่ยเร่ิมและเสร็จในงวด 74,529.27             (7,500*9.94)

หนว่ยสญูเสียปกติ 1,788.70               (180*9.94)

รวมต้นทนุหนว่ยดีโอนออก 91,893.78             (9,000 หนว่ย)

หนว่ยสญูเสียไมป่กต ิ(ถือเป็นผลขาดทนุใน P/L) 2,186.19               (220*9.94)

งานระหวา่งทําปลายงวด

    หนว่ยรับโอน 7,415.73               (1,000*7.42)

    วตัถดุบิ 301.08                  (200*1.51)

    ต้นทนุแปลงสภาพ 203.23                  (200*1.02)

รวมงานระหวา่งทําปลายงวด 7,920.03               

รวมต้นทนุการผลิต 102,000.00           
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