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ต้นทุนทางตรง
(Direct Costs)

ต้นทุนทางอ้อม
(Indirect Costs)

ผลิตภัณฑ์
แต่ละชนิด
หรืองาน 
แต่ละงาน

แนวความคดิในการค านวณต้นทุนผลิตภณัฑ์79
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ระบบการคิดต้นทุนแบบดัง้เดมิ (Traditional Costing Systems)

 ระบบต้นทุนงานส่ังท า (Job Order Costing System) 

 ระบบต้นทุนช่วงการผลิต (Process Costing System) 
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ระบบต้นทุนงานส่ังท า (Job Order Costing System)

หวัข้อย่อย:

• เอกสารที่ใช้ในการตติามและรวบรวมต้นทุน

• ต้นทุนจริงและต้นทุนปกติ

• การจัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิตโดยใช้ต้นทุนจริง

80
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ระบบต้นทุนงานส่ังท า - เอกสารที่ใช้ในการตติามและรวบรวมต้นทุน81

 ต้นทุนของงานแต่ละงานจะถูกบนัทกึในบตัรต้นทนุงาน (Job Cost Record)

 เอกสารในการตดิตามต้นทุนทางตรงของแต่ละงาน : 

• ใบเบกิวัตถุดบิ (Materials Requisition Record)         
• บัตรบันทกึเวลาท างาน (Labor Time Record)
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บัตรต้นทุนงาน
งานเลขที่ …………… ช่ือลูกค้า ……………
ประเภทของงาน …………… จ านวนที่ผลิต ……………

วัตถุดบิทางตรง
วันที่ เลขที่ใบเบกิ รายการ ปริมาณ ต้นทุนต่อหน่วย รวมต้นทุน

แรงงานทางตรง
วันที่ เลขที่บัตรเวลา รหสัพนักงาน ช่ัวโมง อัตราค่าแรง รวมต้นทุน

ค่าใช้จ่ายการผลิต
วันที่ กลุ่มต้นทุน เกณฑ์ที่ใช้จัดสรร ช่ัวโมง อัตรา รวมต้นทุน

รวมต้นทุนทัง้หมด …..…….
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ใบเบกิวัตถุดบิ
เลขที่ ……………………

วันที่ ……………………

งานเลขที่ …………………..

รายการ ปริมาณ ต้นทุนต่อหน่วย ต้นทุนรวม

83 ระบบต้นทุนงานส่ังท า - เอกสารที่ใช้ในการตติามและรวบรวมต้นทุน
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บัตรบันทกึเวลาท างาน
เลขที่  ................. วันที่  ..........................

ช่ือพนักงาน   ...............................................

รหสัประจ าตัวพนักงาน   ........................ อัตราค่าแรงงาน ………….

เวลาท างาน จ านวนชั่วโมง งานเลขที่

83 ระบบต้นทุนงานส่ังท า - เอกสารที่ใช้ในการตติามและรวบรวมต้นทุน
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81 ระบบต้นทุนงานส่ังท า - การจัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิต

 วิธีต้นทุนจริง (Actual Cost) ใช้อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจริง 
(ค านวณเม่ือสิน้งวดบัญชี) 

 วิธีต้นทุนปกติ (Normal Cost) ใช้อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตล่วงหน้า 
(ประมาณขึน้เม่ือต้นงวดบัญชี)
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บริษัท อนัตตา จ ากัด ผลิต มุ้งลวด เหล็กดัด กันสาด และ รัว้บ้าน

ต้นทุนทางตรง ประกอบด้วย ค่าวัตถุดบิทางตรง (เหล็กและใบกันสาด) และ
ค่าแรงงานทางตรง

ต้นทุนทางอ้อม คือ ค่าใช้จ่ายการผลิตซึ่งประกอบด้วยหลายรายการ เช่น
ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าลวดเช่ือม ค่า Rivet ค่าเส่ือมราคาโรงงาน เงนิเดือน
หวัหน้างานผลิต เป็นต้น

เกณฑ์ในการจัดสรรปันส่วนต้นทุนทางอ้อม บริษัทใช้ช่ัวโมงแรงงานทางตรง
(DLH) เป็นเกณฑ์ในการจัดสรรต้นทุนทางอ้อม

82 ระบบต้นทุนงานส่ังท า – วิธีต้นทุนจริง (Actual Cost)
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ใบเบกิวัตถุดบิ
เลขที่  1049

วันที่  13 ธันวาคม 2545

งานเลขที่  45 - 596

รายการ ปริมาณ ต้นทุนต่อหน่วย ต้นทุนรวม

ใบกันสาด 2 350 บาท 700 บาท

เหล็กกล่อง 4 300 บาท 1,200 บาท

1,900 บาท

83

ใบเบกิวัตถุดบิ
เลขที่  0001

วันที่  2 มกราคม 2545

งานเลขที่  45 - 001

รายการ ปริมาณ ต้นทุนต่อหน่วย ต้นทุนรวม

ใบกันสาด 1 100 บาท 100 บาท

เหล็กกล่อง 2 150 บาท 300 บาท

400 บาท

ระบบต้นทุนงานส่ังท า – วิธีต้นทุนจริง (Actual Cost)
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ใบเบกิวัตถุดบิ
เลขที่  1049

วันที่  13 ธันวาคม 2545

งานเลขที่  45 - 596

รายการ ปริมาณ ต้นทุนต่อหน่วย ต้นทุนรวม

ใบกันสาด 2 350 บาท 700 บาท

เหล็กกล่อง 4 300 บาท 1,200 บาท

1,900 บาท

83 ระบบต้นทุนงานส่ังท า – วิธีต้นทุนจริง (Actual Cost)
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83

บัตรบันทกึเวลาท างาน
เลขที่  628 วันที่  20 ธ.ค. 2545

ช่ือพนักงาน   นาย อสุภ  ชอบปฏบิัติ

รหสัประจ าตัวพนักงาน 37 – 22 – 115

อัตราค่าแรงงาน  35 บาทต่อชั่วโมง

เวลาท างาน จ านวนชั่วโมง งานเลขที่

8.00 – 12.00 4 45 – 596

13.00 – 15.00 2 ซ่อมแซมโรงงาน

15.00 – 17.00 2 45 – 598

บัตรบันทกึเวลาท างาน
เลขที่  001 วันที่  2 ม.ค. 2545

ช่ือพนักงาน   นาย อิมินา มีบุญ

รหสัประจ าตัวพนักงาน 45 – 19 – 3217

อัตราค่าแรงงาน  28 บาทต่อชั่วโมง

เวลาท างาน จ านวนชั่วโมง งานเลขที่

8.00 – 12.00 4 45 – 001

13.00 – 17.00 4 45 – 004

ระบบต้นทุนงานส่ังท า – วิธีต้นทุนจริง (Actual Cost)
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83

บัตรบันทกึเวลาท างาน
เลขที่  628 วันที่  20 ธ.ค. 2545

ช่ือพนักงาน   นาย อสุภ  ชอบปฏบิัติ

รหสัประจ าตัวพนักงาน 37 – 22 – 115

อัตราค่าแรงงาน  35 บาทต่อชั่วโมง

เวลาท างาน จ านวนชั่วโมง งานเลขที่

8.00 – 12.00 4 45 – 596

13.00 – 15.00 2 ซ่อมแซมโรงงาน

15.00 – 17.00 2 45 – 598

ระบบต้นทุนงานส่ังท า – วิธีต้นทุนจริง (Actual Cost)
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บัตรต้นทุนงาน_งานเลขที่ 45 - 600
ประเภทของงาน  ประตมู้วน 5 x 8 เมตร /      จ านวนที่ผลิต 1 ชุด      /      วันที่ผลิตเสร็จ …………….

วัตถุดบิทางตรง
วันที่ เลขที่ใบเบกิ รายการ ปริมาณ ตท.ต่อหน่วย รวมต้นทุน

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

รวม 2,500 บาท
แรงงานทางตรง

วันที่ เลขที่บัตรเวลา รหสัพนักงาน ช่ัวโมง อัตราค่าแรง รวมต้นทุน
………. …….. ……………. … …… …….
………. …….. ……………. … …… …….
………. …….. ……………. … …… …….

รวม 38 1,100 บาท
ค่าใช้จ่ายการผลิต

วันที่ กลุ่มต้นทุน เกณฑ์ที่ใช้จัดสรร ช.ม. อัตรา รวมต้นทุน
31 ธ.ค. 45 DLH

รวมต้นทุนทัง้หมด ……….

งานระหว่างท า (work in process)

บัตรต้นทุนงาน_งานเลขที่ 45 - 596
ประเภทของงาน  กันสาดขนาด 4 x 1  เมตร    /    จ านวนที่ผลิต 15 โครง    /    วันที่ผลิตเสร็จ 20 ธ.ค. 45

วัตถุดบิทางตรง
วันที่ เลขที่ใบเบกิ รายการ ปริมาณ ตท.ต่อหน่วย รวมต้นทุน

13 ธ.ค. 45 1049 ใบกันสาด 2 350 บาท 700 บาท
เหล็กกล่อง 4 300 บาท 1,200 บาท

รวม 1,900 บาท
แรงงานทางตรง

วันที่ เลขที่บัตรเวลา รหสัพนักงาน ช่ัวโมง อัตราค่าแรง รวมต้นทุน
13 ธ.ค. 45 475 41-12-305 8 30 บาท 240 บาท
………. …….. ……………. … …… …….

20 ธ.ค. 45 628 37- 22-115  4 35 บาท 140 บาท
รวม 40 1,200 บาท

ค่าใช้จ่ายการผลิต
วันที่ กลุ่มต้นทุน เกณฑ์ที่ใช้จัดสรร ช.ม. อัตรา รวมต้นทุน

31 ธ.ค. 45 DLH
รวมต้นทุนทัง้หมด ……….

บัตรต้นทุนงาน_งานเลขที่ 45 - 001
ประเภทของงาน  กันสาดขนาด 2 x 0.5  เมตร    /    จ านวนที่ผลิต 6 โครง    /    วันที่ผลิตเสร็จ 5 ม.ค. 45

วัตถุดบิทางตรง
วันที่ เลขที่ใบเบกิ รายการ ปริมาณ ตท.ต่อหน่วย รวมต้นทุน

2 ม.ค. 45 0001 ใบกันสาด 1 100 100 บาท
เหล็กกล่อง 2 150 300 บาท

รวม 400 บาท
แรงงานทางตรง

วันที่ เลขที่บัตรเวลา รหสัพนักงาน ช่ัวโมง อัตราค่าแรง รวมต้นทุน
2 ม.ค. 45 001 45193217 4 28 112 บาท

................ ......... ................ .... .... ......
5 ม.ค. 45 011 44193015 7 30 210 บาท

รวม 15 418 บาท
ค่าใช้จ่ายการผลิต

วันที่ กลุ่มต้นทุน เกณฑ์ที่ใช้จัดสรร ช.ม. อัตรา รวมต้นทุน
31 ธ.ค. 45 DLH

รวมต้นทุนทัง้หมด ……….

83
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บัตรต้นทุนงาน_งานเลขที่ 45 - 600
ประเภทของงาน  ประตมู้วน 5 x 8 เมตร /      จ านวนที่ผลิต 1 ชุด      /      วันที่ผลิตเสร็จ …………….

วัตถุดบิทางตรง
วันที่ เลขที่ใบเบกิ รายการ ปริมาณ ตท.ต่อหน่วย รวมต้นทุน

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

รวม 2,500 บาท
แรงงานทางตรง

วันที่ เลขที่บัตรเวลา รหสัพนักงาน ช่ัวโมง อัตราค่าแรง รวมต้นทุน
………. …….. ……………. … …… …….
………. …….. ……………. … …… …….
………. …….. ……………. … …… …….

รวม 38 1,100 บาท
ค่าใช้จ่ายการผลิต

วันที่ กลุ่มต้นทุน เกณฑ์ที่ใช้จัดสรร ช.ม. อัตรา รวมต้นทุน
31 ธ.ค. 45 DLH

รวมต้นทุนทัง้หมด ……….

งานระหว่างท า (work in process)

บัตรต้นทุนงาน_งานเลขที่ 45 - 596
ประเภทของงาน  กันสาดขนาด 4 x 1  เมตร    /    จ านวนที่ผลิต 15 โครง    /    วันที่ผลิตเสร็จ 20 ธ.ค. 45

วัตถุดบิทางตรง
วันที่ เลขที่ใบเบกิ รายการ ปริมาณ ตท.ต่อหน่วย รวมต้นทุน

13 ธ.ค. 45 1049 ใบกันสาด 2 350 บาท 700 บาท
เหล็กกล่อง 4 300 บาท 1,200 บาท

รวม 1,900 บาท
แรงงานทางตรง

วันที่ เลขที่บัตรเวลา รหสัพนักงาน ช่ัวโมง อัตราค่าแรง รวมต้นทุน
13 ธ.ค. 45 475 41-12-305 8 30 บาท 240 บาท
………. …….. ……………. … …… …….

20 ธ.ค. 45 628 37- 22-115  4 35 บาท 140 บาท
รวม 40 1,200 บาท

ค่าใช้จ่ายการผลิต
วันที่ กลุ่มต้นทุน เกณฑ์ที่ใช้จัดสรร ช.ม. อัตรา รวมต้นทุน

31 ธ.ค. 45 DLH
รวมต้นทุนทัง้หมด ……….

83
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บัตรต้นทุนงาน_งานเลขที่ 45 - 600
ประเภทของงาน  ประตมู้วน 5 x 8 เมตร /      จ านวนที่ผลิต 1 ชุด      /      วันที่ผลิตเสร็จ …………….

วัตถุดบิทางตรง
วันที่ เลขที่ใบเบกิ รายการ ปริมาณ ตท.ต่อหน่วย รวมต้นทุน

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

รวม 2,500 บาท
แรงงานทางตรง

วันที่ เลขที่บัตรเวลา รหสัพนักงาน ช่ัวโมง อัตราค่าแรง รวมต้นทุน
………. …….. ……………. … …… …….
………. …….. ……………. … …… …….
………. …….. ……………. … …… …….

รวม 38 1,100 บาท
ค่าใช้จ่ายการผลิต

วันที่ กลุ่มต้นทุน เกณฑ์ที่ใช้จัดสรร ช.ม. อัตรา รวมต้นทุน
31 ธ.ค. 45 DLH

รวมต้นทุนทัง้หมด ……….

งานระหว่างท า (work in process)

83
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อัตราค่าใช้จ่ายการผลิต = 556,800 บาท / 19,200 DLH = 29 บาทต่อ DLH

82

ปี 2545 บริษัทมีงานผลิตทัง้หมด 600 งาน
ใช้เวลาในการผลิตรวม 19,200 DLH (Direct Labor Hours ช่ัวโมงแรงงานทางตรง) 

ค่าใช้จ่ายการผลิต (MO: Manufacturing Overhead) เกิดขึน้ 556,800 บาท

ระบบต้นทุนงานส่ังท า – วิธีต้นทุนจริง (Actual Cost)
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อัตราค่าใช้จ่ายการผลิต = 556,800 บาท / 19,200 DLH = 29 บาทต่อ DLH

82

ปี 2545 บริษัทมีงานผลิตทัง้หมด 600 งาน
ใช้เวลาในการผลิตรวม 19,200 DLH (Direct Labor Hours ช่ัวโมงแรงงานทางตรง) 

ค่าใช้จ่ายการผลิต (MO: Manufacturing Overhead) เกิดขึน้ 556,800 บาท

ระบบต้นทุนงานส่ังท า – วิธีต้นทุนจริง (Actual Cost)

ข้อมูลสรุปจากบตัรต้นทุนงาน

งานเลขที่ DM DL DLH MO จัดสรร รวมต้นทุน สถานะงาน

45-001 400 418 15 เสร็จแล้ว

…. …. …. …. ….

45-596 1,900 1,200 40 เสร็จแล้ว

…. …. …. …. ….

45-600 2,500 1,100 38 ยังไม่เสร็จ

รวม xxx xxx 19,200
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อัตราค่าใช้จ่ายการผลิต = 556,800 บาท / 19,200 DLH = 29 บาทต่อ DLH

82

ปี 2545 บริษัทมีงานผลิตทัง้หมด 600 งาน
ใช้เวลาในการผลิตรวม 19,200 DLH (Direct Labor Hours ช่ัวโมงแรงงานทางตรง) 

ค่าใช้จ่ายการผลิต (MO: Manufacturing Overhead) เกิดขึน้ 556,800 บาท

ระบบต้นทุนงานส่ังท า – วิธีต้นทุนจริง (Actual Cost)

ข้อมูลสรุปจากบตัรต้นทุนงาน

งานเลขที่ DM DL DLH MO จัดสรร รวมต้นทุน สถานะงาน

45-001 400 418 15 เสร็จแล้ว

…. …. …. …. ….

45-596 1,900 1,200 40 เสร็จแล้ว

…. …. …. …. ….

45-600 2,500 1,100 38 ยังไม่เสร็จ

รวม xxx xxx 19,200

MO จัดสรร = 
29 บาท * DLH
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อัตราค่าใช้จ่ายการผลิต = 556,800 บาท / 19,200 DLH = 29 บาทต่อ DLH

82

ปี 2545 บริษัทมีงานผลิตทัง้หมด 600 งาน
ใช้เวลาในการผลิตรวม 19,200 DLH (Direct Labor Hours ช่ัวโมงแรงงานทางตรง) 

ค่าใช้จ่ายการผลิต (MO: Manufacturing Overhead) เกิดขึน้ 556,800 บาท

ระบบต้นทุนงานส่ังท า – วิธีต้นทุนจริง (Actual Cost)

ข้อมูลสรุปจากบตัรต้นทุนงาน

งานเลขที่ DM DL DLH MO จัดสรร รวมต้นทุน สถานะงาน

45-001 400 418 15 เสร็จแล้ว

…. …. …. …. ….

45-596 1,900 1,200 40 เสร็จแล้ว

…. …. …. …. ….

45-600 2,500 1,100 38 ยังไม่เสร็จ

รวม xxx xxx 19,200

435
29 * 15 = 435 

556,800

1,102

….

1,160

….



23thailandaccount.com accthai.wordpress.com

82

ปี 2545 บริษัทมีงานผลิตทัง้หมด 600 งาน
ใช้เวลาในการผลิตรวม 19,200 DLH (Direct Labor Hours ช่ัวโมงแรงงานทางตรง) 

ค่าใช้จ่ายการผลิต (MO: Manufacturing Overhead) เกิดขึน้ 556,800 บาท

ระบบต้นทุนงานส่ังท า – วิธีต้นทุนจริง (Actual Cost)

ข้อมูลสรุปจากบตัรต้นทุนงาน

งานเลขที่ DM DL DLH MO จัดสรร รวมต้นทุน สถานะงาน

45-001 400 418 15 เสร็จแล้ว

…. …. …. …. ….

45-596 1,900 1,200 40 เสร็จแล้ว

…. …. …. …. ….

45-600 2,500 1,100 38 ยังไม่เสร็จ

รวม xxx xxx 19,200

435

556,800

1,102

….

1,160

….

1,253

….
4,702

….

4,260

….
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82

ปี 2545 บริษัทมีงานผลิตทัง้หมด 600 งาน
ใช้เวลาในการผลิตรวม 19,200 DLH (Direct Labor Hours ช่ัวโมงแรงงานทางตรง) 

ค่าใช้จ่ายการผลิต (MO: Manufacturing Overhead) เกิดขึน้ 556,800 บาท

ระบบต้นทุนงานส่ังท า – วิธีต้นทุนจริง (Actual Cost)

ข้อมูลสรุปจากบตัรต้นทุนงาน

งานเลขที่ DM DL DLH MO จัดสรร รวมต้นทุน สถานะงาน

45-001 400 418 15 เสร็จแล้ว

…. …. …. …. ….

45-596 1,900 1,200 40 เสร็จแล้ว

…. …. …. …. ….

45-600 2,500 1,100 38 ยังไม่เสร็จ

รวม xxx xxx 19,200

435

556,800

1,102

….

1,160

….

1,253

….
4,702

….

4,260

….

งานระหว่างท า หรือ สินค้าระหว่างผลิต
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บัตรต้นทุนงาน_งานเลขที่ 45 - 600
ประเภทของงาน  ประตมู้วน 5 x 8 เมตร /      จ านวนที่ผลิต 1 ชุด      /      วันที่ผลิตเสร็จ …………….

วัตถุดบิทางตรง
วันที่ เลขที่ใบเบกิ รายการ ปริมาณ ตท.ต่อหน่วย รวมต้นทุน

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

รวม 2,500 บาท
แรงงานทางตรง

วันที่ เลขที่บัตรเวลา รหสัพนักงาน ช่ัวโมง อัตราค่าแรง รวมต้นทุน
………. …….. ……………. … …… …….
………. …….. ……………. … …… …….
………. …….. ……………. … …… …….

รวม 38 1,100 บาท
ค่าใช้จ่ายการผลิต

วันที่ กลุ่มต้นทุน เกณฑ์ที่ใช้จัดสรร ช.ม. อัตรา รวมต้นทุน
31 ธ.ค. 45 DLH 38 29 1,102 บาท

รวมต้นทุนทัง้หมด 4,702 บาท

งานระหว่างท า (work in process)

บัตรต้นทุนงาน_งานเลขที่ 45 - 596
ประเภทของงาน  กันสาดขนาด 4 x 1  เมตร    /    จ านวนที่ผลิต 15 โครง    /    วันที่ผลิตเสร็จ 20 ธ.ค. 45

วัตถุดบิทางตรง
วันที่ เลขที่ใบเบกิ รายการ ปริมาณ ตท.ต่อหน่วย รวมต้นทุน

13 ธ.ค. 45 1049 ใบกันสาด 2 350 บาท 700 บาท
เหล็กกล่อง 4 300 บาท 1,200 บาท

รวม 1,900 บาท
แรงงานทางตรง

วันที่ เลขที่บัตรเวลา รหสัพนักงาน ช่ัวโมง อัตราค่าแรง รวมต้นทุน
13 ธ.ค. 45 475 41-12-305 8 30 บาท 240 บาท
………. …….. ……………. … …… …….

20 ธ.ค. 45 628 37- 22-115  4 35 บาท 140 บาท
รวม 40 1,200 บาท

ค่าใช้จ่ายการผลิต
วันที่ กลุ่มต้นทุน เกณฑ์ที่ใช้จัดสรร ช.ม. อัตรา รวมต้นทุน

31 ธ.ค. 45 DLH 40 29 1,160 บาท
รวมต้นทุนทัง้หมด 4,260 บาท

บัตรต้นทุนงาน_งานเลขที่ 45 - 001
ประเภทของงาน  กันสาดขนาด 2 x 0.5  เมตร    /    จ านวนที่ผลิต 6 โครง    /    วันที่ผลิตเสร็จ 5 ม.ค. 45

วัตถุดบิทางตรง
วันที่ เลขที่ใบเบกิ รายการ ปริมาณ ตท.ต่อหน่วย รวมต้นทุน

2 ม.ค. 45 0001 ใบกันสาด 1 100 100 บาท
เหล็กกล่อง 2 150 300 บาท

รวม 400 บาท
แรงงานทางตรง

วันที่ เลขที่บัตรเวลา รหสัพนักงาน ช่ัวโมง อัตราค่าแรง รวมต้นทุน
2 ม.ค. 45 001 45193217 4 28 112 บาท

................ ......... ................ .... .... ......
5 ม.ค. 45 011 44193015 7 30 210 บาท

รวม 15 418 บาท
ค่าใช้จ่ายการผลิต

วันที่ กลุ่มต้นทุน เกณฑ์ที่ใช้จัดสรร ช.ม. อัตรา รวมต้นทุน
31 ธ.ค. 45 DLH 15 29 435 บาท

รวมต้นทุนทัง้หมด 1,253 บาท

83
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บัตรต้นทุนงาน_งานเลขที่ 45 - 600
ประเภทของงาน  ประตมู้วน 5 x 8 เมตร /      จ านวนที่ผลิต 1 ชุด      /      วันที่ผลิตเสร็จ …………….

วัตถุดบิทางตรง
วันที่ เลขที่ใบเบกิ รายการ ปริมาณ ตท.ต่อหน่วย รวมต้นทุน

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

รวม 2,500 บาท
แรงงานทางตรง

วันที่ เลขที่บัตรเวลา รหสัพนักงาน ช่ัวโมง อัตราค่าแรง รวมต้นทุน
………. …….. ……………. … …… …….
………. …….. ……………. … …… …….
………. …….. ……………. … …… …….

รวม 38 1,100 บาท
ค่าใช้จ่ายการผลิต

วันที่ กลุ่มต้นทุน เกณฑ์ที่ใช้จัดสรร ช.ม. อัตรา รวมต้นทุน
31 ธ.ค. 45 DLH 38 29 1,102 บาท

รวมต้นทุนทัง้หมด 4,702 บาท

งานระหว่างท า (work in process)

บัตรต้นทุนงาน_งานเลขที่ 45 - 596
ประเภทของงาน  กันสาดขนาด 4 x 1  เมตร    /    จ านวนที่ผลิต 15 โครง    /    วันที่ผลิตเสร็จ 20 ธ.ค. 45

วัตถุดบิทางตรง
วันที่ เลขที่ใบเบกิ รายการ ปริมาณ ตท.ต่อหน่วย รวมต้นทุน

13 ธ.ค. 45 1049 ใบกันสาด 2 350 บาท 700 บาท
เหล็กกล่อง 4 300 บาท 1,200 บาท

รวม 1,900 บาท
แรงงานทางตรง

วันที่ เลขที่บัตรเวลา รหสัพนักงาน ช่ัวโมง อัตราค่าแรง รวมต้นทุน
13 ธ.ค. 45 475 41-12-305 8 30 บาท 240 บาท
………. …….. ……………. … …… …….

20 ธ.ค. 45 628 37- 22-115  4 35 บาท 140 บาท
รวม 40 1,200 บาท

ค่าใช้จ่ายการผลิต
วันที่ กลุ่มต้นทุน เกณฑ์ที่ใช้จัดสรร ช.ม. อัตรา รวมต้นทุน

31 ธ.ค. 45 DLH 40 29 1,160 บาท
รวมต้นทุนทัง้หมด 4,260 บาท
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บัตรต้นทุนงาน_งานเลขที่ 45 - 600
ประเภทของงาน  ประตมู้วน 5 x 8 เมตร /      จ านวนที่ผลิต 1 ชุด      /      วันที่ผลิตเสร็จ …………….

วัตถุดบิทางตรง
วันที่ เลขที่ใบเบกิ รายการ ปริมาณ ตท.ต่อหน่วย รวมต้นทุน

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

รวม 2,500 บาท
แรงงานทางตรง

วันที่ เลขที่บัตรเวลา รหสัพนักงาน ช่ัวโมง อัตราค่าแรง รวมต้นทุน
………. …….. ……………. … …… …….
………. …….. ……………. … …… …….
………. …….. ……………. … …… …….

รวม 38 1,100 บาท
ค่าใช้จ่ายการผลิต

วันที่ กลุ่มต้นทุน เกณฑ์ที่ใช้จัดสรร ช.ม. อัตรา รวมต้นทุน
31 ธ.ค. 45 DLH 38 29 1,102 บาท

รวมต้นทุนทัง้หมด 4,702 บาท

งานระหว่างท า (work in process)

83
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บริษัทอาจจะจัดสรรค่าใช้จ่ายขายและบริหารให้แก่งานทุกงานที่ส่งมอบ
ให้แก่ลูกค้าแล้ว ซึ่งอาจใช้ราคาของงานเป็นเกณฑ์ในการจัดสรร

เช่น ราคางานที่ส่งมอบให้ลูกค้าแล้ว (รายได้) ในปี 2546 รวมเป็นเงนิ

ทัง้สิน้ 600,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเกิดขึน้รวม 120,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

อัตราค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร = 120,000 / 600,000 = 20% ของราคางาน
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บริษัทอาจจะจดัสรรค่าใช้จ่ายขายและบริหารให้แก่งานทุกงานที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้าแล้ว

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
อัตราค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร = 120,000 / 600,000 = 20% ของราคางาน

งานเลขที่ 46-596 (ต้นทุนการผลิต 4,260 บาท) 
เป็นงานหน่ึงที่ส่งมอบให้ลูกค้าแล้ว ราคางานที่คดิกับลูกค้า 6,500 บาท

จัดสรรค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารให้งานนีเ้ท่าใด
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บริษัทอาจจะจดัสรรค่าใช้จ่ายขายและบริหารให้แก่งานทุกงานที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้าแล้ว

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
อัตราค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร = 120,000 / 600,000 = 20% ของราคางาน

งานเลขที่ 46-596

รายได้ 6,500 บาท

ต้นทุนสินค้าที่ขาย (4,260) 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (6,500 บาท * 20%) (1,300)

ก าไรจากการด าเนินงาน 940 บาท

งานเลขที่ 46-596 (ต้นทุนการผลิต 4,260 บาท) 
เป็นงานหน่ึงที่ส่งมอบให้ลูกค้าแล้ว ราคางานที่คดิกับลูกค้า 6,500 บาท

จัดสรรค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารให้งานนีเ้ท่าใด
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ระบบต้นทุนงานส่ังท า : วิธีต้นทุนปกต ิ(Normal Cost)

หวัข้อย่อย:

 การจัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิตโดยใช้ต้นทุนปกติ (Predetermined 
Overhead Rate อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตล่วงหน้า)

 ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิต (Manufacturing Overhead Variance)

 การบันทกึบัญชี

 อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตประจ าแผนก (Departmental Overhead 
Rates)
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การจัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิตโดยใช้ต้นทุนปกติ

• ประมาณการระดับกิจกรรมที่จะเกิดขึน้ในปีถัดไป
• ประมาณการค่าใช้จ่ายการผลิตที่จะเกิดขึน้ในปีถัดไป
• ค านวณหาอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตล่วงหน้า

อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตล่วงหน้า (Predetermined Overhead Rate)
= ค่าใช้จ่ายการผลิตที่ประมาณไว้ / ปริมาณกิจกรรมที่ประมาณไว้

ค่าใช้จ่ายการผลิตที่จัดสรรให้งานแต่ละงาน =

อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตล่วงหน้า × ปริมาณกิจกรรมของแต่ละงาน

84
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การจัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิตโดยใช้ต้นทุนปกติ

งานเลขที่ 46 – 001 (รัว้บ้าน) ผลิตเสร็จเม่ือ 13 ม.ค. 46
ต้นทุนวัตถุดบิและค่าแรงงานทางตรง 7,800 บาท ใช้เวลาในการผลิต 69 DLH

ต้นทุนการผลิตงานนีเ้ป็นเท่าใด

บริษัทประมาณว่าในปี 2546 บริษัทจะท าการผลิตที่ระดับ 20,000 ช่ัวโมงแรงงานทางตรง 
ณ ระดับการผลิตนีป้ระมาณว่าค่าใช้จ่ายการผลิตจะเกิดขึน้ 620,000 บาท

85
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การจัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิตโดยใช้ต้นทุนปกติ

อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตล่วงหน้า =   620,000 บาท / 20,000 DLH = 31 บาทต่อ DLH
งานเลขที่ 46 – 001 (รัว้บ้าน) ผลิตเสร็จเม่ือ 13 ม.ค. 46

ต้นทุนวัตถุดบิและค่าแรงงานทางตรง 7,800 บาท ใช้เวลาในการผลิต 69 DLH
ต้นทุนการผลิตงานนีเ้ป็นเท่าใด

บริษัทประมาณว่าในปี 2546 บริษัทจะท าการผลิตที่ระดับ 20,000 ช่ัวโมงแรงงานทางตรง 
ณ ระดับการผลิตนีป้ระมาณว่าค่าใช้จ่ายการผลิตจะเกิดขึน้ 620,000 บาท

85

งานเลขที่ 46-001

ค่าวัตถุดบิและค่าแรงงานทางตรง 7,800 บาท

ค่าใช้จ่ายการผลิต (31 บาทต่อ DLH * 69 DLH) 2,139

รวมต้นทุนการผลิต 9,939 บาท
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บัตรต้นทุนงาน_งานเลขที่ 46 - 001
ประเภทของงาน  รัว้บ้าน      /      วันที่เร่ิมผลิต 2 ม.ค. 46 /      วันที่ผลิตเสร็จ 13 ม.ค. 46

วัตถุดบิทางตรง
วันที่ เลขที่ใบเบกิ รายการ ปริมาณ ตท.ต่อหน่วย รวมต้นทุน

………. …….. ……………. … …… …….
รวม 5,600 บาท

แรงงานทางตรง
วันที่ เลขที่บัตรเวลา รหสัพนักงาน ช่ัวโมง อัตราค่าแรง รวมต้นทุน

………. …….. ……………. … …… …….
รวม 69 2,200 บาท

ค่าใช้จ่ายการผลิต

วันที่ กลุ่มต้นทุน
เกณฑ์ที่ใช้
จัดสรร ช.ม. อัตรา รวมต้นทุน

13 ม.ค. 46 DLH 69 31 2,139 บาท
รวมต้นทุนทัง้หมด 9,939 บาท
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ค่าใช้จ่ายการผลิตที่จัดสรร
เข้าเป็นต้นทุนของานต่างๆ

ค่าใช้จ่ายการผลิต
ที่เกิดขึน้จริง

เปรียบเทยีบ

ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรเข้างานต ่าไป
(Underallocated Manufacturing Overhead) 

หรือ
ค่าใช้จ่ายการผลิตจดัสรรเข้างานสูงไป

(Overallocated Manufacturing Overhead)

85 ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิต (Manufacturing Overhead Variance)
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85

ปี 2546 บริษัทใช้อัตรา MO ล่วงหน้า 31 บาทต่อDLH ท าการผลิตทัง้สิน้ 750 งาน
ใช้เวลาในการผลิตรวม 18,200 DLH และ MO เกิดขึน้จริงเท่ากับ 530,000 บาท

ค่าใช้จ่ายการผลิตจดัสรรเข้างานสูงหรือต ่าไปเท่าใด

85 ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิต (Manufacturing Overhead Variance)
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85

ปี 2546 บริษัทใช้อัตรา MO ล่วงหน้า 31 บาทต่อDLH ท าการผลิตทัง้สิน้ 750 งาน
ใช้เวลาในการผลิตรวม 18,200 DLH และ MO เกิดขึน้จริงเท่ากับ 530,000 บาท

ค่าใช้จ่ายการผลิตจดัสรรเข้างานสูงหรือต ่าไปเท่าใด

MO เกิดขึน้จริง 530,000 บาท
MO จัดสรร(31 บาท × 18,200 ช่ัวโมง) 564,200 บาท
MO จดัสรรเข้างานสูงไป 34,200 บาท

85 ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิต (Manufacturing Overhead Variance)
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จะท าอย่างไรกับผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิต ?

• Write-off to Cost of Goods Sold Approach น าเอาผลต่างที่เกิดขึน้
ไปปรับปรุงกับต้นทุนสินค้าที่ขาย

• Proration Approach จัดสรรผลต่างที่เกิดขึน้ให้กับ งานระหว่างท า
สินค้าส าเร็จรูปคงเหลือ และ ต้นทุนสินค้าที่ขาย

86 ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิต (Manufacturing Overhead Variance)
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86

สมมตว่ิาต้นทุนการผลิตของงานทัง้ 750 งานปรากฏอยู่ในบญัชีต่างๆ ดังนี ้
งานระหว่างท า 66,000 บาท  สินค้าส าเร็จรูปคงเหลือ 154,000 บาท และ

ต้นทุนสินค้าที่ขาย 1,980,000 บาท

บริษัทเลือกใช้วิธีน าเอาผลต่างที่เกิดขึน้ทัง้หมดไปปรับปรุงกับต้นทุนสินค้าที่ขาย

ต้นทุนสินค้าที่ขาย 1,980,000 บาท

หกั ค่าใช้จ่ายการผลิตจดัสรรเข้างานสูงไป 34,200

ต้นทุนสินค้าที่ขาย (ปรับยอดแล้ว) 1,945,800 บาท

ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิต (Manufacturing Overhead Variance)
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90 อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตประจ าแผนก (Departmental Overhead Rates)

แผนกผลิต 1 แผนกผลิต 2

งาน

DM1 + DL1 MO1

งาน (จากแผนก 1)

DM2 + DL2 MO2
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91

รายละเอียดการผลิตงานเลขที่ 713

แผนกเคร่ืองจักร แผนกประกอบ

อัตรา MO ล่วงหน้า 201.20 บาท / MH 39.40 บาท / DLH

เวลาที่ใช้ในการผลิต 5 MH 10 DLH 

ต้นทุนขัน้ต้น (DM + DL) 800 บาท 600 บาท 

ต้นทุนการผลิตทัง้หมดของเลขที่ 713 = ?                                

อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตประจ าแผนก (Departmental Overhead Rates)
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91

รายละเอียดการผลิตงานเลขที่ 713

แผนกเคร่ืองจักร แผนกประกอบ

อัตรา MO ล่วงหน้า 201.20 บาท / MH 39.40 บาท / DLH

เวลาที่ใช้ในการผลิต 5 MH 10 DLH 

ต้นทุนขัน้ต้น (DM + DL) 800 บาท 600 บาท 

อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตประจ าแผนก (Departmental Overhead Rates)

ต้นทุนการผลิตที่เกิดขึน้ในแผนกเคร่ืองจักร = 800 + (201.20 * 5) = 1,806 บาท

ต้นทุนการผลิตที่เกิดขึน้ในแผนกประกอบ   = 600 + (39.40 * 10) =    994 บาท

ต้นทุนการผลิตทัง้หมดของเลขที่ 713 = 1,806 + 994 = 2,800 บาท



44thailandaccount.com accthai.wordpress.com

ระบบต้นทุนช่วงการผลิต (Process Costing System)92

• ผลิตสินค้าที่มีลักษณะเหมือนๆกัน และ ผลิตเป็นจ านวนมาก 

• ต้นทุนการผลิตแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ วัตถุดบิทางตรง และ ต้นทุนแปรสภาพ

• วิธีการค านวณต้นทุนสินค้าแต่ละชนิด เป็นไปในลักษณะเดียวกันกับระบบ
ต้นทุนงานส่ังท าที่มีแผนกผลิตมากกว่าหน่ึงแผนก (หวัข้อที่แล้ว)
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ระบบต้นทุนช่วงการผลิต (Process Costing System)92

• ค่าวัตถุดบิทางตรงที่ใช้ในการผลิตสินค้าแต่ละชนิด สามารถตดิตาม
ได้จากข้อมูลของฝ่ายผลิตที่บนัทกึไว้

• ส่วนต้นทุนแปรสภาพ ต้องใช้วิธีการจัดสรรปันส่วนให้กับสินค้าแต่ละ
ชนิด อาจจะเลือกใช้วิธีต้นทุนจริงหรือวิธีต้นทุนปกต ิ

• การค านวณหาอัตราต้นทุนแปรสภาพจริงหรืออัตราล่วงหน้า เป็น
เช่นเดียวกันกับการค านวณหาอัตราค่าใช้จ่ายการผลิต

• การจัดการผลต่างต้นทุนแปรสภาพปฏบิัตเิช่นเดียวกันกับผลต่าง
ค่าใช้จ่ายการผลิต 
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ระบบต้นทุนช่วงการผลิต (Process Costing System)

แผนกที่ 3

ลูกค้า

92

วัตถุดบิ
ต้นทุนแปรสภาพ

แผนกที่ 1

แผนกที่ 2

สินค้าส าเร็จรูป

http://www.dpo.go.th/gallery/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%A1
http://www.dpo.go.th/gallery/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%A1
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แผนกผลิต 1 แผนกผลิต 2

งาน

DM1 CC1

งาน (จากแผนก 1)

DM2 CC2

92 ระบบต้นทุนช่วงการผลิต (Process Costing System)

CC: Conversion Costs
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ตัวเลขที่มุมบนด้านซ้ายของสไลด์ หมายถงึ 

เนือ้หาในสไลด์นัน้จะตรงกับเนือ้หาในหนังสือการบัญชีบริหาร หน้าที่เท่านัน้

End of Chapter 4




