ค

บทคัดย่ อ
ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เอซี ซี.เซอร์ วิส มาย เป็ นห้างหุ ้นส่ วนที่ให้บริ การทางด้านการ
บัญชี และประกันสั งคม โดยได้รับ การรั บรองคุ ณภาพส านัก งานบัญชี จากกรมพัฒนา
ธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ บริ การหลักคือการรับทาบัญชี การตรวจสอบบัญชี
เนื่ องจากบัญชี ตน้ ทุนใช้ในการคานวณต้นทุนสิ นค้าและบริ การ ซึ่ งปรากฏในงบ
ก าไรขาดทุ น ท าหน้า ที่ ใ นการรวบรวมข้อ มูล และบัน ทึ ก รายการเพื่ อ ค านวณต้น ทุ น ที่
เหมาะสมในการตีราคาสิ นค้าคงเหลือเพื่อแสดงในงบดุล ใช้ในการวางแผนและควบคุมใน
การดาเนิ นงาน การบัญชี ตน้ ทุ นงานสั่งทาเป็ นวิธีการบัญชี ที่รวมรวบต้นทุนการผลิ ตแยก
ตามงานแต่ละงาน ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อฝ่ ายบริ หารที่ จะใช้ในการตัดสิ นใจในด้านต่างๆ
เช่ น การกาหนดราคาขาย การรับงานตามคาสั่งของลูกค้า และสามารถใช้ในการควบคุ ม
ต้นทุนได้ และจากการที่ได้ไปปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาจึงถ่ายทอดออกมาภายใต้หวั ข้อ “การ
บันทึ ก ต้น ทุ น งานสั่ ง ท า บริ ษ ทั ฟิ วชั่น อิ นดัส ทรี ย ์ จากัด” เพื่ อเป็ นการต่ อเนื่ อ งมาจาก
รายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาเรื่ อง “การบันทึกบัญชี บริ ษทั ฟิ วชัน่ อินดัสทรี ย ์ จากัด”
ปี การศึกษา 2556 เพื่อคานวณหาต้นทุนงานสัง่ ทาในแต่ละงานของการผลิต
รายละเอียดของโครงงานเล่มนี้ จะประกอบด้วย ประวัติความเป็ นมาของการบัญชี
และการบันทึกต้นทุนงานสั่งทาเพื่อบันทึกบัญชี ซึ่ งถือว่าเป็ นหัวใจหลักของงานบัญชี เพื่อ
การได้มาซึ่งความถูกต้องและเชื่อถือได้ ของรายงานทางบัญชี
คำสำคัญ การจัดทาบัญชี/ต้นทุนงานสั่งทา
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Abstract
ACC service mind limited partnership that provides services for accounting and
Social Security Has been certified by the accounting office from the Department of
Business Development Ministry the main service is to be made the audit.
The costs used to calculate the costs of goods and services. Which appears in the
income statement serves to collect and record data to calculate the cost of inventory
valuation to the balance sheet. Used to plan and control operations. Job order cost
accounting as the accounting method that collects production costs by each task. This is
useful for management to take decisions in areas such as. Pricing. The work on the orders
of the customers. And can be used as cost controls and from which to cooperative
education is broadcast out under "to save the job order costing companies Fusion
Industry Co.,Ltd" to continue. The report notes the problem of UPS co-op study on "the
accounting firm Fusion Marine Industries Limited for the year 2556 in order to calculate
the cost of production.
Details of this project will include the history of accounting and record job order
costing to accounting, which is the heart of accounting for the a cquistion of the accurate
and reliable of accounting reports
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