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หน่วยที่ 5  งบต้นทุนผลิต 

 

หน่วยที ่5 

งบต้นทุนผลติ 

 

สาระการเรียนรู้ 

1.  ตน้ทุนการผลิต  

2.  ตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูป 

3.  งบตน้ทุนผลิต 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้  

1.  บอกความหมายของตน้ทุนการผลิตได ้ 

2.  ค  านวณตน้ทุนการผลิตได ้ 

3.  บอกความความหมายของตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูปได ้

3.  ค  านวณตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูปได ้

4.  จดัท างบตน้ทุนการผลิตได ้
5.  ปฏิบติังานที่ไดรั้บมอบหมายอยา่งมีความรับผดิชอบ มีระเบียบ ละเอียดรอบ มีความสนใจใฝ่รู้ 

และมีการแสดงสมัมาคาราวะต่อครู-อาจารย ์อยา่งสม ่าเสมอ 

 

สาระส าคญั 

     

 กิจการอุตสาหกรรม เม่ือผลิตสินคา้ส าเร็จรูปแลว้ จะตอ้งมีการค านวณตน้ทุนการผลิต โดยการน า

วตัถุดิบทางตรงที่ใชใ้นการผลิต ตน้ทุนแรงงาน และค่าใชจ่้ายในการผลิตมารวมกนัจะท าใหไ้ดต้น้ทุนในการ

ผลิตสินคา้ ทั้งน้ีในบางงวดบญัชี อาจจะมีงานระหว่างท าตน้งวด และงานระหว่างท าปลายงวด และน า

รายการต่าง ๆ เหล่าน้ี มาจดัท าเป็นงบตน้ทุนผลิตส าหรับงวดบญัชี 
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หน่วยที่ 5  งบต้นทุนผลิต 

 

      แบบทดสอบก่อนเรียน 

หน่วยที ่5 เร่ือง งบต้นทุนผลติ 

 

ค าช้ีแจง :  จงเลือกค าตอบที่ถูกตอ้งที่สุดเพยีงขอ้เดียว โดยท าเคร่ืองหมาย  ลงในกระดาษค าตอบ 

1. ขอ้ใดไม่ใช่ตน้ทุนการผลิต 

ก. ค่าซ่อมแซมเคร่ืองจกัร    ข.ผา้ที่ใชใ้นการผลิตเส้ือ 

ค.   ค่าสิทธิบตัร     ง.  ค่าโฆษณา 

     2.  Prime Costs  หมายถึง  ขอ้ใด 

      ก. ตน้ทุนการผลิต     ข.  ตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูป 

      ค.  ตน้ทุนขั้นตน้     ง.  ตน้ทุนแปรสภาพ 

3.  ตน้ทุนของสินคา้ที่ผลิตเสร็จในรอบระยะเวลาบญัชีหน่ึง หมายถึง ขอ้ใด 

 ก. ตน้ทุนการผลิต     ข.  ตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูป 

 ค.  ตน้ทุนขั้นตน้                    ง.  ตน้ทุนแปรสภาพ 

4.  ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่แสดงในงบตน้ทุนการผลิตกรณีเพิง่เร่ิมด าเนินงานเป็นปีแรก 

 ก.  งานระหวา่งท าตน้งวด     ข. วตัถุดิบใชใ้นการผลิต 

 ค.  ค่าแรงงานทางออ้ม     ง.  ค่าสิทธิบตัร 

5.  ขอ้ใดคือตน้ทุนขั้นตน้ 

 ก. วตัถุดิบทางตรงใชไ้ป + วตัถุดิบทางออ้ม   ข. วตัถุดิบทางตรงใชไ้ป+ค่าแรงงาน 

 ค. วตัถุดิบทางตรงใชไ้ป + ค่าแรงงานทางตรง   ง.  ค่าแรงงาน+ค่าใชจ่้ายในการผลิต 
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หน่วยที่ 5  งบต้นทุนผลิต 

 

6.  กิจการผลิตแห่งหน่ึง มีตน้ทุนการผลิต  165,000 บาท มีวตัถุดิบทางตรงใชไ้ป 87,000 บาท มีค่าแรงงาน 

     ทางตรง  45,000 บาท  มีค่าใชจ่้ายในการผลิตเป็นจ านวนเท่าใด 

ก. 33,000  บาท      ข. 42,000  บาท 

ค. 132,000  บาท      ง.  297,000  บาท 

7.  กิจการผลิตแห่งหน่ึงมีตน้ทุนการผลิต  122,000 บาท งานระหวา่งท าตน้งวด 45,000 บาท งานระหวา่งท า 

    ปลายงวด 37,000 บาท ผลิตสินคา้ได ้ 20,000 หน่วย มีตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูปต่อหน่วยจ านวนเท่าใด 

ก.  5.70  บาท      ข.  6.10  บาท 

ค.    6.50  บาท      ง.  10.20  บาท 

จากโจทยต่์อไปน้ี     กิจการผลิตแห่งหน่ึงมีขอ้มูลเก่ียวกบัการผลิตสินคา้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25X6 

วตัถุดิบทางตรงใชใ้นการผลิต   60,000   บาท    ค่าแรงงานทางตรง จ านวน 60 %  ของค่าใชจ่้ายในการผลิต 

 ค่าใชจ่้ายในการผลิต จ านวน 1 ใน 3 ของวตัถุดิบทางตรงใชใ้นการผลิต 

 งานระหวา่งท าตน้งวด มีมากกวา่ งานระหวา่งท าปลายงวด จ านวน  32,000 บาท 

สินคา้ส าเร็จรูปตน้งวด มีนอ้ยกวา่ สินคา้ส าเร็จรูปปลายงวด จ านวน 15,000 บาท 

ผลิตสินคา้ส าเร็จรูปไดจ้  านวน  10,000 หน่วย 

จากขอ้มูลขา้งตน้ ตอบค าถามขอ้ 8 - 10  

8. ตน้ทุนการผลิตมีจ านวนเท่าใด 

 ก.  60,000     บาท                                                             ข.    84,000   บาท 

ค.  92,000     บาท                                                               ง.   124,000  บาท 

9.  ตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูปมีจ านวนเท่าใด 

  ก.  60,000     บาท                                                             ข.    84,000   บาท 

ค.  109,000     บาท                                                               ง.   124,000  บาท 

10.  ตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูปต่อหน่วยมีจ านวนเท่าใด 

 ก.  6     บาท                                                                ข.    8.4   บาท 

ค.  10.9     บาท                                                               ง.   12.4  บาท 
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หน่วยที่ 5  งบต้นทุนผลิต 

 

กระบวนการผลิตของกิจการอุตสาหกรรมจะเกิดขึ้น เม่ือมีการแปรสภาพวตัถุดิบให้เป็นสินค้า

ส าเร็จรูปนั้น จะตอ้งผา่นการแปรสภาพโดยใชแ้รงงานและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ในการผลิต จึงจะไดต้น้ทุนในการ

ผลิตสินคา้ และน ามาแสดงในรูปของรายงาน คืองบตน้ทุนผลิต 

 

ต้นทุนการผลิต (Cost of Manufacturing)   

 

ตน้ทุนการผลิต หมายถึง ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ที่ท  าใหไ้ดสิ้นคา้ส าเร็จรูป ซ่ึงประกอบดว้ย  

1. วตัถุดิบทางตรงที่ใชใ้นการผลิต  

2. ค่าแรงงานทางตรง  

3. ค่าใชจ่้ายในการผลิต 

จากที่กล่าวขา้งตน้ สรุปเป็นสมการเพือ่การค านวณตน้ทุนการผลิตได ้ดงัน้ี 

 

     ตน้ทุนการผลิต     =    วตัถุดิบทางตรงที่ใชใ้นการผลิต + ค่าแรงงานทางตรง + ค่าใชจ่้ายในการผลิต 

                  ต้นทุนข้ันต้น (Prime Costs)              ต้นทุนแปรสภาพ (Conversion Costs) 
  

 

 ต้นทุนสินค้าส าเร็จรูป 

ตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูป  (Cost of Goods Manufactured) หมายถึง ตน้ทุนของสินคา้ที่ผลิตเสร็จใน

รอบระยะเวลาบญัชีหน่ึง สามารถแยกไดเ้ป็น 2 กรณีคือ        

 

1. ไม่มีงานระหว่างท า     สูตรการค านวณ คือ 

 

ตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูป    =  วตัถุดิบทางตรงที่ใชใ้นการผลิต + ค่าแรงงานทางตรง + ค่าใชจ่้ายในการผลิต 
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หน่วยที่ 5  งบต้นทุนผลิต 

 

 

ตวัอยา่งที่ 5.1      ขอ้มูลตน้ทุนการผลิตของกิจการอุตสาหกรรมแห่งหน่ึง มีดงัน้ี 

 

วตัถุดิบทางตรงที่ใชใ้นการผลิต 50,000 บาท 
ค่าแรงงานทางตรง 30,000 บาท 
ค่าใชจ่้ายการผลิต 9,000 บาท 
 

จากขอ้มูลขา้งตน้ ค  านวณหาตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูปไดด้งัน้ี 

ตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูป       =  วตัถุดิบทางตรงที่ใชใ้นการผลิต + ค่าแรงงานทางตรง + ค่าใชจ่้ายในการผลิต 

   =   50,000 + 30,000 + 9,000 

   =   89,000 บาท 

2.  มีงานระหว่างท า     สูตรการค านวณ  คือ 

 

ตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูป    =  วตัถุดิบทางตรงที่ใชใ้นการผลิต + ค่าแรงงานทางตรง + ค่าใชจ่้ายในการผลิต 

                                          +  งานระหวา่งท าตน้งวด – งานระหวา่งท าปลายงวด 

 

                

ตวัอยา่งที่ 5.2          ขอ้มูลตน้ทุนการผลิตของกิจการอุตสาหกรรมแห่งหน่ึง มีดงัน้ี 

 

วตัถุดิบทางตรงที่ใชใ้นการผลิต 50,000 บาท 
ค่าแรงงานทางตรง 30,000 บาท 
ค่าใชจ่้ายการผลิต 9,000 บาท 
งานระหวา่งท าตน้งวด 100,000 บาท 
งานระหวา่งท าปลายงวด 40,000 บาท 
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หน่วยที่ 5  งบต้นทุนผลิต 

 

 

จากขอ้มูลขา้งตน้ ค  านวณหาตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูป ไดด้งัน้ี 

ตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูป      =  วตัถุดิบทางตรงที่ใชใ้นการผลิต + ค่าแรงงานทางตรง + ค่าใชจ่้ายในการผลิต 

                                          +  งานระหวา่งท าตน้งวด – งานระหวา่งท าปลายงวด 

   =   50,000 + 30,000 + 9,000 + 100,000 – 40,000 

   = 149,000 บาท 

    

 ถา้ตอ้งการค านวณตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูปต่อหน่วย ใหน้ าจ  านวนหน่วยของสินคา้ที่ผลิตเสร็จไปหาร

ตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูป ดงัน้ี 

  

ตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูปต่อหน่วย =            ตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูป 

      จ านวนหน่วยของสินคา้ที่ผลิตเสร็จ 

ตวัอยา่งที่ 5.3         กิจการแห่งหน่ึง มีขอ้มูลการด าเนินงานบางส่วนดงัน้ี 

     วตัถุดิบทางตรงที่ใชใ้นการผลิต 120,000 บาท 
     ค่าแรงงานทางตรง 80,000 บาท 
     ค่าใชจ่้ายการผลิต 50,000 บาท 
     งานระหวา่งท าตน้งวด 70,000 บาท 
     งานระหวา่งท าปลายงวด 30,000 บาท 
 

จากขอ้มูลขา้งตน้ มีจ  านวนสินคา้ที่ผลิตเสร็จเท่ากบั  100,000  หน่วย ใหค้  านวณ 

1. ตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูป 

2. ตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูปต่อหน่วย 
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หน่วยที่ 5  งบต้นทุนผลิต 

 

1. ค านวณตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูป 

ตน้ทุนสินคา้ที่ผลิตเสร็จ    =  วตัถุดิบทางตรงที่ใชใ้นการผลิต + ค่าแรงงานทางตรง + ค่าใชจ่้ายในการผลิต 

                                          +  งานระหวา่งท าตน้งวด – งานระหวา่งท าปลายงวด 

   =   120,000 + 80,000 + 50,000 + 70,000 – 30,000 

   =   290,000 บาท 

2.  ค านวณตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูปต่อหน่วย 

ตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูปต่อหน่วย   =       290,000 

           100,000 

              =       2.90  บาท 

 

ตวัอยา่งที่ 5.4          กิจการแห่งหน่ึง มีขอ้มูลการด าเนินงานบางส่วนดงัน้ี 

 

     วตัถุดิบตน้งวด 38,000 บาท 
     ซ้ือวตัถุดิบระหวา่งงวด 65,000 บาท 
     ค่าขนส่งเขา้ 2,500 บาท 
     ส่งคืน 5,500 บาท 
     ส่วนลดรับ 4,000 บาท 
     วตัถุดิบปลายงวด 12,000 บาท 
     ค่าแรงงานทางตรง 72,000 บาท 
     ค่าใชจ่้ายการผลิต 48,000 บาท 
     งานระหวา่งท าตน้งวด 29,000 บาท 
     งานระหวา่งท าปลายงวด 22,000 บาท 
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หน่วยที่ 5  งบต้นทุนผลิต 

 

จากขอ้มูลขา้งตน้  ค  านวณตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูป ไดด้งัน้ี 

 

หน่วย :  บาท 
วตัถุดิบใชใ้นการผลิต :     
วตัถุดิบตน้งวด   38,000 
บวก  ซ้ือวตัถุดิบสุทธิ :    
ซ้ือวตัถุดิบระหวา่งงวด  65,000  
บวก  ค่าขนส่งเขา้  2,500  
  67,500  
หัก  ส่งคืน 5,500   
       ส่วนลดรับ 4,000 9,500 58,000 
วตัถุดิบที่มีเพือ่ใช ้   96,000 
หัก  วตัถุดิบปลายงวด   12,000 
วตัถุดิบที่ใชใ้นการผลิต   84,000 
ค่าแรงงานทางตรง   72,000 
ค่าใชจ่้ายการผลิต   48,000 
ตน้ทุนการผลิตทั้งส้ิน   204,000 
บวก  งานระหวา่งท าตน้งวด   29,000 
   233,000 
หัก  งานระหวา่งท าปลายงวด   22,000 
ตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูป   211,000 
 

 จากขอ้มูลการค านวณตน้ทนุสินคา้ส าเร็จรูปขา้งตน้ สามารถน ามาแสดงในรูปรายงานของการผลิต

สินคา้ในรอบระยะเวลาบญัชีนั้น คือ งบตน้ทุนการผลิต 
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หน่วยที่ 5  งบต้นทุนผลิต 

 

งบต้นทุนการผลิต 

 งบตน้ทุนการผลิต (Manufacturing Statement) คือ รายงานที่แสดงถึงมูลค่าตน้ทุนวตัถุดิบที่ใชไ้ปใน

การผลิต  ตน้ทุนค่าแรงงานและตน้ทุนค่าใชจ่้ายการผลิต ที่เก่ียวขอ้งกบัการผลิตสินคา้ในรอบระยะเวลาบญัชี

นั้น ๆ   

 ส่วนประกอบของงบต้นทุนผลิต 

  งบตน้ทุนการผลิตประกอบดว้ยส่วนที่ส าคญั ดงัน้ี 

กรณกีิจการด าเนินงานเป็นงวดบัญชีแรก 

1. วตัถุดิบที่ใชใ้นการผลิต 

2. ค่าแรงงานทางตรง 

3. ค่าใชจ่้ายการผลิต 

4. งานระหวา่งท าคงเหลือปลายงวด (ถา้มี) 

กรณกีิจการด าเนินงานเป็นงวดบัญชีทีส่องเป็นต้นไป 

1. งานระหวา่งท าตน้งวด (ถา้มี) 

2. วตัถุดิบที่ใชใ้นการผลิต 

3. ค่าแรงงานทางตรง 

4. ค่าใชจ่้ายการผลิต 

5. งานระหวา่งท าคงเหลือปลายงวด (ถา้มี) 
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ในการจดัท างบตน้ทุนการผลิตสามารถสรุปขั้นตอนในการจดัท า ดงัน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 ค านวณหาต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต  
วตัถุดิบคงเหลือตน้ปี       XX  
บวก ซ้ือวตัถุดิบสุทธิ      XX  
วตัถุดิบที่มีเพือ่ใชใ้นการผลิต      XX  
หกั วตัถุดิบคงเหลือปลายปี      XX  
ตน้ทุนวตัถุดิบที่ใชใ้นการผลิต     XX  

 
ขั้นตอนที่ 2 ค านวณหาต้นทุนผลิต  

ตน้ทุนวตัถุดิบที่ใชใ้นการผลิต     XX  
บวก ตน้ทุนค่าแรงงานทางตรง     XX  
บวก ตน้ทุนค่าใชจ่้ายการผลิต     XX  
ตน้ทุนผลิต        XX  
 

ขั้นตอนที่ 3 ค านวณหาต้นทุนสินค้าที่ผลิต  
งานระหวา่งผลิตตน้ปี      XX  
บวก ตน้ทุนผลิต       XX  
งานระหวา่งผลิตของปี      XX  
หกั ระหวา่งผลิตปลายปี      XX  
ตน้ทุนสินคา้ที่ผลิต       XX 
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รูปแบบของงบตน้ทุนการผลิต 

ช่ือกิจการ 

งบตน้ทุนการผลิต 

ส าหรับระยะเวลา.................ส้ินสุดวนัที่............................................... 

          หน่วย  :  บาท 

     วัตถุดิบทางตรงที่ใช้ในการผลิต : 

                วตัถุดิบคงเหลือ 1 ม.ค.                                                                             xxx 

                บวก ซ้ือวตัถุดิบสุทธิ         

ซ้ือวตัถุดิบ      xxx 

บวก  ค่าขนส่งเขา้     xxx 

 รวม      xxx 

หัก  ส่งคืนวตัถุดิบ     xxx 

        ส่วนลดรับ      xxx 

ซ้ือวตัถุดิบสุทธิ        xxx 

วตัถุดิบที่มีอยูท่ ั้งส้ิน         xxx 

หัก วตัถุดิบคงเหลือ 31 ธ.ค.                                        xxx 

วตัถุดิบทางตรงที่ใชใ้นการผลิต                                                                                                    xxx 

ค่าแรงทางตรง                                                                                                                               xxx 

ค่าใช้จ่ายในการผลิต : 

                ค่าแรงทางออ้ม                                        xxx 

                วตัถุดิบทางออ้มและวสัดุโรงงาน                     xxx 

                ค่าเส่ือมราคา-อุปกรณ์โรงงาน                            xxx 

                ค่าเส่ือมราคา-อาคารโรงงาน                               xxx 

                ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา                                xxx 

                ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดในโรงงาน                             xxx 

                รวมค่าใชจ่้ายในการผลิต                                                                                      xxx 
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  ตน้ทุนการผลิต                                                                                                                       xxx 

      บวก งานระหวา่งท าตน้งวด         xxx 

                                                                                                             xxx 

      หัก งานระหวา่งท าปลายงวด                                                                                                   xxx 

 ตน้ทุนสินคา้ที่ผลิตเสร็จ                                                                                                          xxx 

ตวัอยา่ง 5-5       ต่อไปน้ีเป็นรายการเก่ียวกบัตน้ทุนการผลิตของ บริษทัโรงงานกระดาษไทย ในวนัที่  

31 ธนัวาคม 25X9 

 งานระหวา่งท าตน้งวด      22,000  บาท 
วตัถุดิบตน้งวด       15,000  บาท 
ซ้ือ                     300,000  บาท 

 ค่าขนส่งเขา้            2,500  บาท 
   ส่งคืน             3,200  บาท 
 ส่วนลดรับ            1,700  บาท

ค่าแรงงานทางตรง                 135,000  บาท

ค่าแรงงานทางออ้ม      50,000  บาท

เงินเดือนผูค้วบคุมงาน      60,000  บาท

เงินเดือนผูจ้ดัการโรงงาน      25,000  บาท 

 ค่าซ่อมแซมเคร่ืองจกัร      11,000  บาท 
 ค่าก าลงัไฟ       19,200  บาท 
 ค่าเบี้ยประกนัโรงงาน        4,000  บาท 
 ค่าเส่ือมราคา  -  อาคารโรงงาน     16,000  บาท 
 ค่าเส่ือมราคา  -  เคร่ืองจกัร     10,000  บาท 
 วสัดุโรงงานใชไ้ป        6,500  บาท 

ค่าสิทธิบตัร         2,000  บาท 

งานระหวา่งท าปลายงวด           8,000               บาท 

วตัถุดิบปลายงวด      10,600  บาท 
 

ให้ท า  งบตน้ทุนการผลิต 



142 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วชิา บัญชีต้นทนุเบ้ืองต้น รหัส 2201-2004 

 

หน่วยที่ 5  งบต้นทุนผลิต 

 

บริษทั  โรงงานกระดาษไทย  จ  ากดั 
งบตน้ทุนผลิต 

ส าหรับปี  ส้ินสุด  31  ธนัวาคม  25X9 
 
วตัถุทางตรงที่ใชใ้นการผลิต 
 วตัถุดิบตน้งวด         15,000 
 ซ้ือ      300,000 
 ค่าขนส่งเขา้         2,500 
       320,500 
หัก   ส่งคืน       3,200   
 ส่วนลดรับ      1,700      4,900 
 ซ้ือสุทธิ        315,600 
 วตัถุดิบที่มีไวใ้ช ้        330,600 
หัก วตัถุดิบปลายงวด        10,600 
วตัถุดิบทางตรงที่ใชใ้นการผลิต        320,000 
ค่าแรงงานทางตรง         135,000 
ค่าใชจ่้ายในการผลิต 
 ค่าแรงงานทางออ้ม        50,000 
 เงินเดือนผูค้วบคุมงาน        60,000 
 เงินเดือนผูจ้ดัการโรงงาน        25,000 
 ค่าซ่อมแซมเคร่ืองจกัร        11,000 
 ค่าก าลงัไฟ         19,200 
 ค่าเส่ือมราคา  -  อาคารโรงงาน       20,000 
 ค่าเส่ือมราคา  -  เคร่ืองจกัร       10,000  
 วสัดุโรงงานใชไ้ป          6,500 
 ค่าสิทธิบตัร           2,000  203,700 
ตน้ทุนการผลิต                     658,700 
บวก งานระหวา่งท าตน้งวด          22,000 
             680,700 
หัก งานระหวา่งท าปลายงวด                8,000 
ตน้ทุนสินคา้ที่ผลิตเสร็จ                        672,700 
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สรุป  

ตน้ทุนการผลิต ของกิจการอุตสาหกรรม เกิดจากการแปรสภาพวตัถุดิบ โดยมีตน้ทุนแรงงาน

ทางตรง  และค่าใชจ่้ายในการผลิตมาสนบัสนุนท าใหผ้ลิตเป็นสินคา้ส าเร็จรูป  กิจการจะมีการค านวณตน้ทุน

สินคา้ส าเร็จรูปที่เกิดขึ้นในงวดบญัชีนั้น ๆ  ซ่ึงอาจจะมีงานระหวา่งท าตน้งวดและงานระหวา่งท าปลายงวด

เกิดขึ้นในงวดบญัชีถดัจากงวดแรก  และน ามาจดัท าในรูปของงบตน้ทุนการผลิต 

 

 

 

ศัพท์บัญชี 

 

ล าดับ ค าศัพท์ ความหมาย 
1 Prime Costs    ตน้ทุนขั้นตน้ 
2 Conversion Costs    ตน้ทุนแปรสภาพ 
3 Cost of Manufacturing     ตน้ทุนการผลิต 
4 Cost of Goods Manufactured    ตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูป   
5 Manufacturing Statement    งบตน้ทุนการผลิต 
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หน่วยที่ 5  งบต้นทุนผลิต 

 

 

ใบงานเร่ือง  งบต้นทุนการผลิต 
 

หัวข้อกิจกรรม 

1.  ตน้ทุนการผลิต  

2.  ตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูป 

3.  งบตน้ทุนการผลิต 
 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์ 

1. เคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะหรือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

2. จอรับภาพ 

3. ส่ือที่ผูเ้รียนจดัท าขึ้นส าหรับน าเสนอ 

ขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรม 

1. แบ่งกลุ่มผูเ้รียนเป็นกลุ่มละ 3-4 คน ตามความตอ้งการ 

2. ใหต้วัแทนกลุ่มจบัฉลากหวัขอ้ที่ครูก าหนด  

3. ใหแ้ต่ละกลุ่มศึกษาเอกสารประกอบการเรียนการสอนหน่วยที่ 5 และคน้ควา้จากแหล่งเรียนรู้

ต่าง ๆ เช่น หอ้งสมุดวทิยาลยั  และ อินเตอร์เน็ต  ร่วมกนัศึกษา และสรุป และน าเสนอกลุ่มละ 

10 นาที 

4. เปิดโอกาสใหมี้การซกัถาม แสดงความคิดเห็น และสรุปร่วมกนั 

5. กลุ่มที่เหลือประเมินเพือ่นทีน่ าเสนองาน 

6. กลุ่มที่น าเสนองานประเมินตนเอง 

7. ผูส้อนรวบรวมแบบประเมินจากทุกกลุ่ม พร้อมทั้งประเมินกลุ่มที่น าเสนองาน 
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การประเมินผล 

ที่ รายการประเมิน 4 3 2 1 

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

 

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

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

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

เกณฑ์การประเมนิ 

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

หน่วยที ่5 เร่ือง งบต้นทุนผลติ 

 

ค าช้ีแจง :  จงเลือกค าตอบที่ถูกตอ้งที่สุดเพยีงขอ้เดียว โดยท าเคร่ืองหมาย  ลงในกระดาษค าตอบ 

1. ขอ้ใดไม่ใช่ตน้ทุนการผลิต 

ก.   เงินเดือนพนกังานท าความสะอาดโรงงาน  ข. ดา้ยที่ใชใ้นการเยบ็กระเป๋า 

ค.   ค่าสิทธิบตัร     ง. ค่าขนส่งออก 

     2.  Conversion Costs  หมายถึง  ขอ้ใด 

ก. ตน้ทุนการผลิต    ข. ตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูป 

            ค.  ตน้ทุนขั้นตน้                 ง.ตน้ทุนแปรสภาพ 

3.  ตน้ทุนของสินคา้ที่ผลิตเสร็จในรอบระยะเวลาบญัชีหน่ึง หมายถึง ขอ้ใด 

 ก. ตน้ทุนการผลิต     ข.  ตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูป 

 ค.  ตน้ทุนขั้นตน้                    ง.  ตน้ทุนแปรสภาพ 

4.  ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่แสดงในงบตน้ทุนการผลิตกรณีเพิง่เร่ิมด าเนินงานเป็นปีแรก 

 ก.  งานระหวา่งท าตน้งวด     ข. วตัถุดิบใชใ้นการผลิต 

 ค.  ค่าแรงงานทางออ้ม     ง.  ค่าสิทธิบตัร 

5.  ขอ้ใดคือตน้ทุนแปรสภาพ 

 ก. วตัถุดิบทางตรงใชไ้ป + วตัถุดิบทางออ้ม ข. วตัถุดิบทางตรงใชไ้ป+ค่าแรงงานทางตรง 

 ค. วตัถุดิบทางตรงใชไ้ป + ค่าแรงงานทางตรง  ง.  ค่าแรงงานทางตรง+ค่าใชจ่้ายในการผลิต 
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6.  กิจการผลิตแห่งหน่ึง มีตน้ทุนการผลิต  254,000 บาท มีวตัถุดิบทางตรงใชไ้ป 87,000 บาท มีค่าใชจ่้ายใน

การผลิต  98,000 บาท  มีค่าแรงงานทางตรงเป็นจ านวนเท่าใด 

ก. 69,000  บาท      ข. 167,000  บาท 

ค. 243,000  บาท      ง.  430,000  บาท 

7.  กิจการผลิตแห่งหน่ึงมีตน้ทุนการผลิต  102,000 บาท งานระหวา่งท าตน้งวด 78,000 บาท งานระหวา่งท า 

    ปลายงวด 64,000 บาท ผลิตสินคา้ได ้ 20,000 หน่วย มีตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูปต่อหน่วยจ านวนเท่าใด 

ก. 2.0  บาท      ข.  4.40   บาท 

ค.    5.80  บาท      ง.  12.20  บาท 

จากโจทยต่์อไปน้ี     กิจการผลิตแห่งหน่ึงมีขอ้มูลเก่ียวกบัการผลิตสินคา้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25X8 

วตัถุดิบทางตรงใชใ้นการผลิต   78,000   บาท    ค่าใชจ่้ายในการผลิต จ านวน 60 %  ของค่าแรงงานทางตรง 

 ค่าแรงงานทางตรง จ านวน 1 ใน 3 ของวตัถุดิบทางตรงใชใ้นการผลิต 

 งานระหวา่งท าปลายงวด มีมากกวา่ งานระหวา่งท าตน้งวด จ านวน  21,000 บาท 

สินคา้ส าเร็จรูปปลายงวด มีนอ้ยกวา่ สินคา้ส าเร็จรูปตน้งวด จ านวน 23,000 บาท 

ผลิตสินคา้ส าเร็จรูปไดจ้  านวน  10,000 หน่วย 

จากขอ้มูลขา้งตน้ ตอบค าถามขอ้ 8 - 10  

8. ตน้ทุนการผลิตมีจ านวนเท่าใด 

 ก.  60,000     บาท                                                             ข.    84,000   บาท 

ค.  98,600     บาท                                                               ง.   119,600  บาท 

9.  ตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูปมีจ านวนเท่าใด 

  ก.  60,000     บาท                                                             ข.    98,600   บาท 

ค.  121,600  บาท                                                               ง.   124,000  บาท 

10.  ตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูปต่อหน่วยมีจ านวนเท่าใด 

 ก.  6     บาท                                                                ข.    9.86   บาท 

ค.  12.16     บาท                                                               ง.   12.4     บาท 



148 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วชิา บัญชีต้นทนุเบ้ืองต้น รหัส 2201-2004 

 

หน่วยที่ 5  งบต้นทุนผลิต 

 

แบบฝึกหัดท้ายหน่วย หน่วยที่ 5 

ตอนที่ 1 จงตอบค าถามต่อไปนี ้

1. จงอธิบายความหมายของตน้ทุนการผลิต 

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

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

2. องคป์ระกอบของตน้ทุนการผลิตมีอะไรบา้ง อธิบาย 

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

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

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

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

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

3. จงอธิบายความหมายของตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูป พร้อมทั้งแสดงวธีิการค านวณ 

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

 
4.  งบตน้ทุนการผลิต ประกอบดว้ย รายการใดบา้ง  
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................

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

 ............................................................................................................................................................. 
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หน่วยที่ 5  งบต้นทุนผลิต 

 

ตอนที่ 2    จงฝึกปฏิบัติตามค าส่ัง 

5-1    ใหจ้บัคู่ค  าศพัท ์โดยน าอกัษรดา้นขวามือเติม หนา้ขอ้ที่มีความหมายตรงกนั 

   ..............1. ตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูป   ก. Prime Costs 
   ..............2. งบตน้ทุนการผลิต ข. Conversion Costs 
   ..............3. ตน้ทุนขั้นตน้ ค. Cost of Manufacturing  
   ...............4. ตน้ทุนแปรสภาพ ง. Cost of Goods Manufactured 
   ...............5. ตน้ทุนการผลิต จ. Manufacturing Statement 

 

5-2 จากขอ้มูลต่อไปน้ีใหค้  านวณหาจ านวนเงินที่วา่งไวต่้อไปน้ี 

ขอ้ที ่ วตัถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ค่าใชจ่้ายในการผลิต ตน้ทุนการผลิต 
1 36,000 23,000  72,000 
2 52,000 42,000 34,000  
3  28,000 30,000 81,000 
4 40,500  29,000 95,000 
5 38,000 35,000  88,000 

 

5-3 จากขอ้มูลต่อไปน้ีใหค้  านวณหาจ านวนเงินที่วา่งไวต่้อไปน้ี 

ขอ้ที ่
วตัถุดิบ
ทางตรง 

ค่าแรงงาน
ทางตรง 

ค่าใชจ่้ายใน
การผลิต 

งานระหวา่ง
ท าตน้งวด 

งานระหวา่ง
ท าปลายงวด 

ตน้ทุนสินคา้
ส าเร็จรูป 

1 15,000  9,000 24,000 12,000 54,000 
2  28,000 15,000 17,000 11,000 69,000 
3 24,000 19,000 14,000 21,000 16,000  
4 29,000 23,000  13,000 28,000 76,000 
5 32,000 28,000 16,000 26,000  83,000 
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หน่วยที่ 5  งบต้นทุนผลิต 

 

5-4  ขอ้มูลตน้ทุนการผลิตของโรงงานผลิตกระเป๋าหนงั มีดงัน้ี 

  วตัถุดิบทางตรงที่ใชใ้นการผลิต 150,000 บาท 
  ค่าแรงงานทางตรง 130,000 บาท 
  ค่าใชจ่้ายการผลิต 11,000 บาท 

  

ให้ท า   ค  านวณหาตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูป 

5-5  ขอ้มูลตน้ทุนการผลิตของโรงงานผลิตกระเบื้อง มีดงัน้ี 

   วตัถุดิบทางตรงที่ใชใ้นการผลิต 270,000 บาท 
   ค่าแรงงานทางตรง 190,000 บาท 
   ค่าใชจ่้ายการผลิต 110,000 บาท 
   งานระหวา่งท าตน้งวด 140,000 บาท 
   งานระหวา่งท าปลายงวด 120,000 บาท 

  

ให้ท า  ค  านวณหาตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูป 

5-6  โรงงานผลิตหลอดไฟ ผลิตสินคา้ในงวดบญัชี จ  านวน 50,000 หน่วย มีขอ้มูลการผลิต ดงัน้ี 

วตัถุดิบทางตรงที่ใชใ้นการผลิต 220,000 บาท 
ค่าแรงงานทางตรง 180,000 บาท 
ค่าใชจ่้ายการผลิต 150,000 บาท 
งานระหวา่งท าตน้งวดมีมากกวา่งานระหวา่งท าปลายงวด 30,000 บาท 

 

ให้ท า  1.  ค  านวณหาตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูป 

    2.  ค  านวณตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูปต่อหน่วย 
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หน่วยที่ 5  งบต้นทุนผลิต 

 

5.7   โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์  ผลิตสินคา้ได ้1,000 หน่วย มีขอ้มูลการด าเนินงานบางส่วนดงัน้ี 

     วตัถุดิบตน้งวด 85,000 บาท 
     ซ้ือวตัถุดิบระหวา่งงวด 130,000 บาท 
     ค่าขนส่งเขา้ 11,000 บาท 
     ส่งคืน 10,500 บาท 
     ส่วนลดรับ 9,500 บาท 
     วตัถุดิบปลายงวด 31,000 บาท 
     ค่าแรงงานทางตรง 210,000 บาท 
     ค่าใชจ่้ายการผลิต 190,000 บาท 
     งานระหวา่งท าตน้งวดมีนอ้ยกวา่งานระหวา่งท าปลายงวด 36,000 บาท 

 

ให้ท า  1.  ค  านวณหาตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูป 

    2.  ค  านวณตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูปต่อหน่วย 

 

5-8     ต่อไปน้ีเป็นรายการเก่ียวกบัตน้ทุนการผลิตของ บริษทัโรงงานอาหารทะเล  วนัที่ 31 ธนัวาคม 25X8 

 งานระหวา่งท าตน้งวด      67,000  บาท 
วตัถุดิบตน้งวด       38,000  บาท 
ซ้ือ                     250,000  บาท 

 ค่าขนส่งเขา้            4,000  บาท 
   ส่งคืน             3,900  บาท 
 ส่วนลดรับ            3,500  บาท

ค่าแรงงานทางตรง                 225,000  บาท

ค่าแรงงานทางออ้ม      105,000  บาท

เงินเดือนผูค้วบคุมงาน      90,000  บาท

เงินเดือนผูจ้ดัการโรงงาน      35,000  บาท 

 ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดโรงงาน      9,500  บาท 

 ค่าซ่อมแซมเคร่ืองจกัร      16,000  บาท 
 ค่าไฟฟ้า        36,000  บาท 
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หน่วยที่ 5  งบต้นทุนผลิต 

 

 ค่าเบี้ยประกนัโรงงาน        4,000  บาท 
 ค่าเส่ือมราคา  -  อาคารโรงงาน     24,000  บาท 
 ค่าเส่ือมราคา  -  เคร่ืองจกัร     19,000  บาท 
 วสัดุโรงงานใชไ้ป        7,300  บาท 

งานระหวา่งท าปลายงวด           22,000               บาท 

วตัถุดิบปลายงวด      27,000  บาท 
 

ให้ท า  งบตน้ทุนการผลิต 

 

5-9     ต่อไปน้ีเป็นรายการเก่ียวกบัตน้ทุนการผลิตของโรงงานผลิตเคร่ืองด่ืม ในวนัที่  31 ธนัวาคม 25X8 

 งานระหวา่งท าตน้งวด      44,000  บาท 
วตัถุดิบตน้งวด       76,000  บาท 
ซ้ือ                     390,000  บาท 

 ค่าขนส่งเขา้            6,000  บาท 
   ส่วนลดรับ            5,700  บาท

ค่าแรงงานทางตรง                 180,000  บาท
ค่าแรงงานทางออ้ม      96,000  บาท
เงินเดือนวศิวกรคุมโรงงาน     42,000  บาท
เงินเดือนผูจ้ดัการโรงงาน      55,000  บาท 

 วตัถุดิบทางออ้มใชไ้ป       7,500  บาท 

 ค่าไฟฟ้า        31,000  บาท 
 ค่าเบี้ยประกนัอคัคีภยัโรงงาน       7,000  บาท 
 ค่าเส่ือมราคา  -  อาคารโรงงาน     24,000  บาท 
 ค่าเส่ือมราคา  -  เคร่ืองจกัร     16,000  บาท 
 วสัดุโรงงานใชไ้ป        8,400  บาท 

งานระหวา่งท าปลายงวด           35,000               บาท 

วตัถุดิบปลายงวด      24,000  บาท 
 

ให้ท า  งบตน้ทุนการผลิต 
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หน่วยที่ 5  งบต้นทุนผลิต 

 

5-10     ต่อไปน้ีเป็นรายการเก่ียวกบัตน้ทุนการผลิตของ โรงงานอาหารกระป๋อง  ในวนัที่  31 ธนัวาคม 25X9 

 วตัถุดิบตน้งวด       72,000  บาท 
ซ้ือ                     380,000  บาท 

 ค่าขนส่งเขา้            8,000  บาท 
   ส่งคืน             7,100  บาท 
 ค่าแรงงานทางตรง                 142,000  บาท

ค่าแรงงานทางออ้ม                 105,000  บาท

เงินเดือนผูค้วบคุมงาน      60,000  บาท

เงินเดือนผูจ้ดัการโรงงาน      85,000  บาท 

 ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง      69,000  บาท 

 ค่าซ่อมแซมเคร่ืองจกัร      16,000  บาท 
 ค่าสาธารณูปโภค (เป็นของโรงงาน 70%)    84,000  บาท 
 ค่าเบี้ยประกนัโรงงาน        4,000  บาท 
 ค่าเส่ือมราคา  -  อาคารโรงงาน     24,000  บาท 
 ค่าเส่ือมราคา  -  เคร่ืองจกัร     19,000  บาท 
 ค่าเส่ือมราคา – เคร่ืองมือ        4,200  บาท 
 วสัดุโรงงานใชไ้ป        8,400  บาท 

งานระหวา่งท าปลายงวด           61,000               บาท 

วตัถุดิบปลายงวด      66,000  บาท 
 

ให้ท า  งบตน้ทุนการผลิต 
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หน่วยที่ 5  งบต้นทุนผลิต 

 

5-11     ต่อไปน้ีเป็นรายการเก่ียวกบัตน้ทุนการผลิตของ บริษทัโรงงานน ้ าตาลทราย จ ากดั ในวนัที่  

31 ธนัวาคม 25X9 

 งานระหวา่งท าตน้งวด      108,000  บาท 
วตัถุดิบตน้งวด       302,000  บาท 
ซ้ือ                       450,000  บาท 

 ค่าขนส่งเขา้            12,000  บาท 
   ส่งคืน               5,700  บาท 
 ส่วนลดรับ            12,500  บาท

ค่าแรงงานทางตรง                   184,000  บาท

ค่าแรงงานทางออ้ม      105,000  บาท 

 เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม (เฉพาะคนงาน)     12,500  บาท 

เงินเดือนวศิวกรคุมงาน      140,000  บาท 

 ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดโรงงาน         7,000  บาท 

 ค่าบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร        12,000  บาท 
 ค่าสาธารณูปโภค        50,000  บาท 
 ค่าเบี้ยประกนัโรงงาน          6,200  บาท 
 ค่าท าความสะอาดโรงงาน       23,000  บาท 
 ค่าเส่ือมราคา  -  อาคารโรงงาน       42,000  บาท 
 ค่าเส่ือมราคา  -  เคร่ืองจกัร       26,000  บาท 
 วสัดุโรงงานใชไ้ป          7,700  บาท 

งานระหวา่งท าปลายงวด         128,000              บาท 

วตัถุดิบปลายงวด      110,000  บาท 
 

ให้ท า  งบตน้ทุนการผลิต 
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หน่วยที่ 5  งบต้นทุนผลิต 

 

5-12     ต่อไปน้ีเป็นรายการเก่ียวกบัตน้ทุนการผลิตของ บริษทัโรงงานผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า จ  ากดั ในวนัที่  

31 ธนัวาคม 25X9 

 งานระหวา่งท าตน้งวด      225,000  บาท 
วตัถุดิบตน้งวด       185,000  บาท 
ซ้ือ                       680,000  บาท 

 ค่าขนส่งเขา้            26,000  บาท 
   ส่วนลดรับ            41,000  บาท

ค่าแรงงานทางตรง                   224,000  บาท
ค่าแรงงานทางออ้ม      115,000  บาท 

 เงินเดือนผูจ้ดัการโรงงาน        72,000  บาท 

เงินเดือนวศิวกรคุมงาน      140,000  บาท 

 ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดโรงงาน         7,000  บาท 

 ค่าบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร        12,000  บาท 
 ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง                   115,000  บาท 
 ค่าสาธารณูปโภค (เป็นของโรงงาน 75%)      85,000  บาท 
 ค่าเบี้ยประกนัโรงงาน          6,200  บาท 
 ค่าสิทธิบตัร          5,700  บาท 
 ค่าท าความสะอาดโรงงาน       23,000  บาท 
 ค่าเส่ือมราคา  -  อาคารโรงงาน       42,000  บาท 
 ค่าเส่ือมราคา  -  เคร่ืองจกัร       26,000  บาท 
 ค่าเส่ือมราคา – เคร่ืองมือ        19,000  บาท 
 วสัดุโรงงานใชไ้ป          7,700  บาท 

งานระหวา่งท าปลายงวด         128,000              บาท 

วตัถุดิบปลายงวด      110,000  บาท 
 

ให้ท า  งบตน้ทุนการผลิต 
 

 

 

 


