บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง

2.1 มาตรฐานการบัญชีทเี่ กีย่ วข้ อง
ปั จจุ บนั สภาวิช าชี พบัญชี ใ นพระบรมราชู ป ถัมภ์ ได้ก าหนดให้ม าตรฐานการบัญชี ไทย
เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีสากล และมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการกาหนดให้ใช้
หมายเลขมาตรฐานเดี ยวกันตามประกาศของสภาวิชาชีพ ฉบับ ที่ 12/2552 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม
2552 เรื่ อง การจัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชี ของไทยให้ตรงตามมาตรฐานการบัญชี ของ
ประเทศไทยให้เป็ นที่ยอมรับและมีมาตรฐานเดียวกันกับนานาประเทศ นอกจากนี้ ยงั ช่วยให้เกิดการ
พัฒนามาตรฐานการบัญชี ไทยให้มี ความรวดเร็ ว และเป็ นสากล สาหรับมาตรฐานการบัญชี ที่
เกี่ ยวข้องกับสิ นค้าคงเหลื อ คือ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง2552) เรื่ องสิ นค้าคงเหลือ
(TAS 2)ซึ่ งตรงกับมาตรฐานการบัญชี สากล ฉบับที่ 2 เรื่ องสิ นค้าคงเหลือ ปี ค.ศ. 2009 (IAS 2
Inventories Bound volume 2009) ซึ่ งได้มีการกาหนดรายละเอียดต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือและการ
คานวณสิ นค้าคงเหลือ ไว้ในหมวดการวัดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ ข้อ 9 ถึงข้อ 27 โดยงานวิจยั นี้ จะสรุ ป
เฉพาะหัวข้อที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีและเกี่ยวข้อง
2.2 ส่ วนประกอบของต้ นทุนสิ นค้ า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 กาหนดส่ วนประกอบของสิ นค้าคงเหลือไว้ในข้อ 10 ถึง ข้อ 18
ซึ่งสามารถสรุ ปได้เป็ น 3 ส่ วนได้แก่
1. ต้นทุนทั้งหมดในการซื้ อ
2. ต้นทุนแปลงสภาพ
3. ต้นทุนอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้สินค้าคงเหลือนั้นอยูใ่ นสถานที่และอยูใ่ นสภาพที่เป็ นอยูใ่ น
ปัจจุบนั

4

สาหรับรายละเอี ยดของต้นทุนในแต่ละส่ วนนั้นมาตรฐานการบัญชี ได้ให้คาอธิ บาย และ
ตัวอย่างของค่าใช้จ่ายไว้อย่างชัดเจน เช่น ต้นทุนในการซื้ อ อธิ บายไว้ในข้อ 11 ต้นทุนแปลงสภาพ
และการปั นส่ วนต้นทุน อธิ บายในข้อ 12ถึง13 ซึ่ งในงานวิจยั นี้จะมีการพิจารณามาตรฐานการบัญชี ที่
กล่าวถึงต้นทุนแปลงสภาพนี้เนื่องจากเป็ นต้นทุนที่ใช้ในการแปลงสภาพวัตถุดิบให้เป็ นสิ นค้า
2.2.1 ต้นทุนแปลงสภาพ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 กล่าวถึ งต้นแปลงสภาพของสิ นค้าคงเหลื อในข้อ 12
ว่า ประกอบด้วยต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการผลิตสิ นค้า ได้แก่
2.2.1.1 ค่าแรงงานทางตรง
2.2.1.2 ค่าใช้จ่ายการผลิตทั้งส่ วนอย่างเป็ นระบบ และค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรซึ้ งเกิดขึ้น
เพื่อแปลงสภาพวัตถุ ดิบให้เป็ นสิ นค้าสาเร็ จรู ป และยังมีการให้คาอธิ บายและนิ ยามของทั้ง 2 ส่ วน
ดังนี้
- ค่ าใช้จ่ายการผลิ ตคงที่ คื อ ต้นทุ นการผลิ ตทางด้านอ้อมที่ เกิ ดขึ้ นในการผลิ ตโดยไม่
สัมพันธ์กบั ปริ มาณการผลิ ต เช่ น ค่าเสื่ อมราคา และค่าบารุ งรักษา อาคารโรงงานและอุปกรณ์
โรงงานและต้นทุนเกี่ยวกับฝ่ ายจัดการโรงงานและการบริ หารโรงงาน
- ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร คือ ต้นทุนการผลิตทางอ้อมที่ผนั แปรโดยตรงหรื อค่อนข้างจะ
ผันแปรโดยตรงกับปริ มาณการผลิต เช่น วัตถุดิบทางอ้อม และค่าแรงงานทางอ้อม
2.2.2 การปั นส่ วนค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 ข้อ 13 ได้กาหนดให้ทาการปั นส่ วนค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่เข้าสู่
ต้นทุนแปลงสภาพ ดังนี้ “อ้างอิงจากฐานกาลังการผลิตปกติกาลังการผลิตปกติคือ การผลิตที่คาดว่า
จะผลิตที่สูญเสี่ ยอันเกิดจากการบารุ งรักษาตามแผนที่วางไว้ระดับผลิตที่เกิดขึ้นจริ งอาจนามาใช้ได้
หากใกล้เคียงกับกาลังการผลิตปกติ จานวนค่าใช้จ่ายคงที่ที่ปันส่ วนเข้าแต่ละหน่วยการผลิตจะต้อง
ไม่เพิ่มขึ้นแม้วา่ การผลิ ตจะลดต่ าลงหรื อไม่มีการผลิ ต ค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ไม่ได้ถูกปั นส่ วนให้
รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้น ในช่วงเวลาที่มีการผลิตสู งปกติจานวนค่าใช้จ่ายคงที่ต่อ
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หน่ วยก็ จะถู ก ปั นส่ วนเข้าสิ นค้าแต่ละหน่ วยที่ ผลิ ตน้อยลง เพื่อไม่ให้สินค้าเหลื อมี มูลค่า สู งกว่า
ต้นทุน ค่าใช้จ่ายกาผลิตผันแปรจะปั นส่ วยเข้าสิ นค้าแต่หน่วยที่ผลิตตามต้นทุนการผลิตที่ใช้จริ ง”
มาตรฐานการบัญชี ฉ บับที่ 2 ข้อ 14 ยัง กาหนดให้ใช้เกณฑ์ก ารปั นส่ วนที่ เหมาะสมและ
สม่ า เสมอส าหรั บ กรณี ที่ มี ก ารผลิ ตสิ นค้า พร้ อมกันมากกว่า หนึ่ ง ชนิ ด ดัง นี้ “กรณี ที่ มี ก ารผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ร่วมหรื อกรณี ที่มีผลิตภัณฑ์หลักและผลิตภัณฑ์พลอยได้ หากต้นทุนแปลงสภาพ ของแต่
ละผลิ ตภัณฑ์ไม่อาจระบุ แยกกันได้อย่างชัดเจน ก็ให้ใช้เกณฑ์การปั นส่ วนที่ สมเหตุ สมผล และ
สม่ าเสมอ ตัวอย่างของเกณฑ์ที่ใ ช้ในการปั นส่ วน เช่ น การใช้มู ลค่าขายของแต่ละผลิ ภณ
ั ฑ์ ณ
ขั้นตอนการผลิ ต ที่ ส ามารถแยกผลิ ตภัณฑ์ ไ ด้อย่า งชัดเจน หรื อ เมื่ อการผลิ ตเสร็ จสิ้ นเป็ นเกณฑ์
สาหรับผลิ ตภัณฑ์พลอยได้ ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่มีลกั ษณะที่ไม่เป็ นสาระสาคัญ มักจะวัดมูลค่าโดยใช้
มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับและนามูลค่าดังกล่าวไปหักจากต้นทุนของผลิ ตภัณฑ์หลัก ด้งนั้น มูลค่าตาม
บัญชีผลิตภัณฑ์หลักจึงไม่แตกต่างอย่างเป็ นสาระสาคัญจากต้นทุนของผลิตภัณฑ์หลัก
นอกจากนั้น มาตรฐานการบัญชีฉบับที่2 ข้อ15 ถึง 18 ยังอธิ บายเพิ่มเติมสาหรับต้นทุนอื่นที่
จะนาไปรวมในสิ นค้าคงเหลือได้ และต้นทุนที่ไม่นามารวมเป็ นต้นทุนสอนค้าคงเหลือและให้รับรู ้
เป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิ ดขึ้ น เช่ น วัตถุ ดิบ ค่าแรงงานหรื อค่าใช้จ่ายการผลิ ตอื่นที่สูญเสี ยเกิ นกว่า
ปกติ ต้นทุ นในการเก็บ รั ก ษาสิ นค้า (ยกเว้นเป็ นต้นทุ นที่ จาเป็ นในกระบวนการผลิ ตก่ อนจะถึ ง
ขั้นตอนการผลิตถัดไป) และ ค่าใช้จ่ายในการบริ หารที่ไม่เกี่ยวกับการผลิตสิ นค้า เป็ นต้น
ในงานวิจยั นี้ จะใช้ขอ้ กาหนดในเรื่ องของส่ วนประกอบการคิดต้นทุนตามที่กาหนดไว้ใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่2
2.3 ความสาคัญของการบัญชี ต้นทุน
สุ ดใจ ขอเสริ มศรี 2549 อ้างถึง สุ รียพ์ ร จารุ วสั ตร์ (2542) อธิ บายลักษณะของบัญชี ตน้ ทุน
และความสาคัญต่อผูบ้ ริ หารองค์กร โดยมีประเด็นสาคัญ 4 ประการ คือ
ประเด็นที่ 1 ข้อมูล ที่ไ ด้จากบัญชี ตน้ ทุนใช้ใ นการวัดผลการดาเนิ นงาน เนื่ องจากบัญชี
ต้นทุนใช้ในการคานวณต้นทุนสิ นค้าและบริ การ ซึ่ งปรากฏในงบกาไรขาดทุ น ทาให้ฝ่ายบริ หาร
เข้าใจและทราบถึงผลการดาเนินงานว่ามีกาไรขาดทุนอย่างไร
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ประเด็นที่ 2 บัญชีตน้ ทุนจะทาหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลและบันทึกรายการเพื่อคานวณ
ต้นทุนที่เหมาะสมนามาใช้ในการตีราคาสิ นค้าคงเหลือเพื่อแสดงในงบดุล
ประเด็ น ที่ 3 ผูบ้ ริ ห ารนาข้อ มู ล ด้า นต้น ทุ น มาใช้ใ นการวางแผนและควบคุ ม โดยการ
เปรี ย บเที ย บระหว่า งงบประมาณและต้นทุ นที่ เ กิ ดขึ้ นจริ ง เพื่ อช่ ว ยผูบ้ ริ หารในการควบคุ ม การ
ดาเนินการให้เป็ นไปตามแผนงาน
ประเด็นที่ 4 ข้อมูลด้านต้นทุนช่วยผูบ้ ริ หารในการตัดสิ นใจในเรื่ องต่างๆในการดาเนิ นงาน
เช่น การตั้งราคาขาย การวัดความสามารถในการทากาไร
สมนึ ก เอื้อจิระพงษ์พนั ธ์(2551) ได้อธิ บายลักษณะที่แตกต่างกันของระบบบัญชี ตน้ ทุนที่
ใช้ในการเรี ยนการสอนในวิชาบัญชีตน้ ทุน โดยแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่
1) ระบบการสะสมต้นทุน (Cost Accumulation Systems) ซึ่ งเป็ นลักษณะของวิธีการ
รวบรวมข้อมูลด้านต้นทุนของกิจการ
1.1 การสะสมต้นทุนแบบสิ้ นงวด (Periodic Cost Accumulation System)
1.2 การสะสมต้นทุนแบบต่อเนื่อง (Perpetual Cost Accumulation System)
2) ลักษณะของกระบวนการผลิต (Production Systems) ซึ่ งมีความแตกต่างในลักษณะของ
วิธีการผลิตและลักษณะของสิ นค้า ทาให้หลักการและวิธีการคิดต้นทุนต่อหน่วยมีความแตกต่างกัน
2.1ระบบต้นทุนงานสัง่ ทา (Job Order Cost System)
2.2ระบบต้นทุนกระบวนการ หรื อ ระบบการบัญชีตน้ ทุนช่วง (Process Cost System)
3) ชนิดของต้นทุน มีความแตกต่างกันในวิธีนาข้อมูลต้นทุนมาใช้ในการรายงาน
3.1ต้นทุนจริ ง (Actual Cost System)
3.2ต้นทุนปกติ (Normal Cost System)
3.3ต้นทุนมาตรฐาน(Standard Cost System)
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4) ระบบการคิดต้นทุนของผลิตภัณฑ์ (Product Costing System) ความแตกต่างกันนี้ มีผล
ต่อการรายงานผลการดาเนินงานของกิจการ
4.1ระบบต้นทุนเต็ม หรื อ ต้นทุนคิดเข้างาน (Full or Absorption Costing System)
4.2ระบบต้นทุนตรง หรื อ ต้นทุนคิดเข้างาน (Direct or Variable Costing System)
สาหรับรายงานการปฏิ บตั ิงานสหกิ จศึ กษานี้ ได้ศึกษาระบบต้นทุนในข้อ 2 ตามลักษณะ
การผลิ ต เนื่ องจาก บริ ษทั ฟิ วชัน่ อิ นดัสตรี ย ์ จากัด มีลกั ษณะดาเนิ นงานผลิ ตตามคาสั่งของลูกค้า
และมี ความแตกต่างในทุ กชิ้ นงาน จึ งจาเป็ นต้องใช้การบัญชี ตน้ ทุ นงานสั่งทาซึ่ งจะได้อธิ บายใน
ลาดับต่อไป
2.4 การบัญชี ต้นทุนงานสั่ งทา (Job-Order Cost Accounting)
เดชา อินเด (2547) กล่าวว่า การผลิตสิ นค้าของกิจการอุตสาหกรรมโดยทัว่ ไปจะมีหลายลักษณะแต้
สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ
1)เป็ นกิ จ การที่ ผ ลิ ต สิ น ค้า ตามรู ป แบบของกิ จ การเอง ซึ่ งสิ น ค้า ที่ ผ ลิ ต จะมี ล ัก ษณะ
เหมือนๆกัน
2)เป็ นกิ จการที่ ผ ลิ ตสิ นค้า ตามค าสั่ ง ของลู ก ค้า ซึ่ งสิ น ค้า แต่ ล ะงานหรื อ แต่ ง ละรุ่ น จะมี
ลักษณะแตกต่างกัน
จากลักษณะการผลิตทั้ง 2 ประเภท จึงแบ่งวิธีการคานวณต้นทุนของสิ นค้าออกเป็ น 2 วิธี
คือ
1)กิจการที่ผลิตสิ นค้าตามคาสั่งของลูกค้าซึ่ งสิ นค้าที่ผลิตแต่ละงานจะมีลกั ษณะเฉพาะตาม
แบบที่ ลู กค้า กาหนด ให้ท าส่ วนประกอบของต้นทุ นการผลิ ตของแต่งละงานจะแตกต่างกันการ
คานวณต้นทุนจะต้องแยกตามงานแต่ละงาน ซึ่ งวิธีการบัญชี ลกั ษณะนี้ เรี ยกว่า การบัญชี ตน้ ทุนงาน
สั่งทา (Job-Order Cost Accounting) (กิ่งกนก พิทยานุคุณ 2531)
2)กิจการที่ผลิ ตสิ นค่าตามรู ปแบบของกิจการเอง สิ นค้าที่ผลิ ตมีลกั ษณะเหมือน ๆ กันและ
ในแต่ละครั้งจะผลิ ตเป็ นจานวนมากส่ วนประกอบของต้นทุนการผลิตแต่ละหน่ วยจะเหมือนกันจึง
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ไม่ จาเป็ นต้องแยกค านวณต้นทุ นของสิ นค้า แต่ ละหน่ วย การรวบรวมต้นทุ นเป็ นงวดๆ แล้วนา
จานวนหน่ วยที่ ผลิ ตได้ในแต่ละงวดมาหารก็จะทราบต้นทุ นต่อหน่ วย ซึ่ ง วิธีการบัญชี ลกั ษณะนี้
เรี ยกว่า การบัญชีตน้ ทุนช่วง (Process Cost Accounting)
การบัญชีตน้ ทุนงานสั่งทาเป็ นวิธีการบัญชี ที่รวมรวบต้นทุนการผลิตแยกตามงานแต่ละงาน
เนื่องจากสิ นค้าที่ผลิตแต่ละงาน ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อฝ่ ายบริ หารที่จะใช้ในการตัดสิ นใจในด้านต่างๆ
เช่น การกาหนดราคาขาย การรับงานตามคาสั่งของลูกค้า และสามารถใช้ในการควบคุมต้นทุนได้
การบัญชีตน้ ทุนงานสัง่ ทา จะใช้กบั กิจการที่ผลิตสิ นค้าตามคาสั่งของลูกค้า ซึ่ งงานที่ทาจะมี
ลักษณะพิเศษเฉพาะ เช่ น กิ จการรั บเหมาก่ อสร้ าง กิ จการโรงพิมพ์ โรงงานผลิ ตเฟอร์ นิเจอร์ การ
ออกแบบด้านวิศวกรรมหรื อใช้กบั กิ จการที่ผลิ ตสิ นค้าเป็ นรุ่ นๆ ซึ่ งสิ นค้าในแต่ละรุ่ นจะมีลกั ษณะ
แตกต่างกัน นอกจากนั้นยังสามารถใช้กบั กิ จการที่ให้บริ การ เช่น ศูนย์การซ่ อมรถยนต์ สานักงาน
ตรวจสอบบัญชี กิจการรับซ่อมเครื่ องใช้ไฟฟ้ ากิจการให้คาปรึ กษา เป็ นต้น
2.4.1 ขั้นตอนการคิดต้นทุนสาหรับการบัญชี ตน้ ทุนงานสั่งทา
2.4.1.1 จากการผลิ ตที่ทาขึ้นเฉพาะตามความต้องการของลูกค้า ทาให้สินค้าที่ผลิ ตแต่
ละงานมีลกั ษณะที่แตกต่างกัน จึงจะต้องกาหนดและแยกงานแต่ละงานออกจากกัน เพื่อสะดวกต่อ
การรวบรวมต้นทุนการผลิตของงานแต่ละงาน
2.4.1.2 บันทึกสะสมต้นทุนของงานแต่ละงาน โยการจัดทาบัตรต้นทุนงาน แยกตาม
งานแต่ละงาน เมื่ อมี ก ารใช้ตน้ ทุ นการผลิ ตส าหรั บงานใด จะต้องบันทึ กต้นทุ นที่ เกิ ดขึ้ นในบัตร
ต้นทุนงานนั้นๆ ซึ งบัตรต้นทุนงานจะเป็ นบัญชียอ่ ยของบัญชีคุมงานระหว่างทา
2.4.1.3 ต้นทุนของสิ นค้าที่ผลิตเสร็ จ สามารถคานวณได้จากบัตรต้นทุนงานที่ผลิตเสร็ จ
ในกรณี ที่งานแต่ละงานประกอบด้วยสิ นค้าหลายหน่ วย สามารถคานวณต้นทุนต่อหน่ วย โดยนา
ต้นทุนการผลิตของงานนั้นทั้งหมด หารด้วยจานวนหน่วยของงานนั้น
ต้นทุนต่อหน่วย =

ต้นทุนการผลิตรวมของงาน
จานวนหน่วยของงาน
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2.4.1.4 การคิดต้นทุนสิ นค้าของบัญชี ตน้ ทุนงานสั่งทา เพื่อความสะดวกและรวดเร็ ว
ในการคิดต้นทุนสิ นค้าจึงเป็ นต้นทุนปกติ กล่าวคือ ต้นทุนวัตถุทางตรง และค่ารงงานทางตรงจะใช้
ต้นทุนจริ ง ส่ วนค่าใช้จ่ายการผลิตซึ่ งเป็ นต้นทุนทางอ้อมจะใช้ค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างาน เพราะถ้า
ค่าใช้จ่ายการผลิ ตที่เกิดขึ้นจริ งจะต้องรอจนสิ้ นงวดเพื่อปั นส่ วนค่าใช้จ่ายการผลิ ตที่เกิ ดขึ้นทั้งหมด
ให้งานแต่ละงาน
ต้นทุนการผลิต = วัตถุทางตรงจริ ง+ค่าแรงงานทางตรงจริ ง+ค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างาน

2.4.2 บัตรต้นทุนงาน (Job Cost Sheet)
บัตรต้นทุนงาน เป็ นเอกสารที่ใช้บนั ทึกและสะสมต้นทุนการผลิ ตของงานแต่ละ
งาน ซึ่ งประกอบด้วยต้นทุนวัตถุทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต โดยบัตรต้นทุน
งานจะเป็ นบัญชี ยอ่ ยของบัญชี คุมงานระหว่างทา รายละเอียดในบัตรต้นทุนงานนอกจากจะมีขอ้ มูล
เกี่ ยวกับต้นทุนการผลิ ตแล้ว จะต้องมีรายละเอียดซึ่ งประกอบด้วย เลขที่งาน รายละเอียดผูส้ ั่งซื้ อ
ลักษณะของงาน กาหนดเวลาที่ตอ้ งผลิตเสร็ จ วันที่เริ่ มผลิต และวันที่ผลิตเสร็ จ นอกจากนี้ อาจแสดง
ราคาขาย และกาไรขั้นต้นในบัตรต้นทุนงานด้วนในกรณี ที่มีแผนกผลิ ตหลายแผนก จะต้องแสดง
ต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้น แยกตามแผนกผลิตต่างๆ สาหรับรู ปแบบของบัตรต้นทุนงานอาจจะมีความ
แตกต่างกันในแต่ละกิ จการ ซึ่ งการออกแบบบัตรต้นทุ นงานของกิ จการต่างๆ จะขึ้นอยู่กบั ความ
ต้องการทราบข้อมูลของฝ่ ายบริ หาร
2.4.3 วิธีการบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีตน้ ทุนงานสั่งทา
อรวรรณ กิจปราชญ์ (2547) อธิ บายวิธีการบันทึกบัญชี ตามระบบต้นทุนงานสั่งทา
จะต้องมี การบันทึ กการผลิ ตที่ เกิ ดขึ้ นของแต่ละงานในบัตรต้นทุนงานด้วย ซึ่ งเป็ นบัญชี ย่อยของ
บัญชีคุมงานระหว่างทา และการบันทึกการปิ ดงานในบัตรต้นทุนงานไปยังสิ นค้าสาเร็ จรู ป
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ตารางที่ 2.1 ขั้นตอนการบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีตน้ ทุนงานสั่งทา
รายการ
การบันทึกบัญชี
1. การบันทึกบัญชี เกี่ยวกับวัตถุดิบ
1.1 การซื้อวัตถุดิบ เดบิท คุมวัตถุดิบ
xx
เครดิต เจ้าหนี้ หรื อเงินสด xx
1.2 การเบิกใช้วตั ถุดิบ เดบิท คุมงานระหว่างทา xx
คุมค่าใช้จา่ ยการผลิต xx
เครดิต คุมวัตถุดิบ
xx

2. การบันทึกบัญชี เกี่ยวกับค่าแรงงาน
2.1 การบันทึกค่า
เดบิท คุมค่าแรงงาน
xx
แรงงาน
เครดิต ค่าแรงงานค้างจ่าย xx
2.2 การจาแนกค่าแรง เดบิท คุมงานระหว่างทา xx
งาน
คุมค่าใช้จา่ ยการผลิต xx
เครดิต คุมค่าแรงงาน
xx
3. การบันทึกบัญชี เกี่ยวกับค่าใช้จา่ ยการผลิต
3.1 บันทึกค่าใช้จา่ ย เดบิท คุมงานระหว่างทา xx
การผลิตคิดเข้างาน
เครดิต ค่าใช้จา่ ยการผลิต
คิดเข้างาน
xx
3.2 บันทึกค่าใช้จา่ ย เดบิท คุมค่าใช้จา่ ยการผลิต xx
การผลิตอื่นทีเ่ กิดขึ้น
เครดิต บัญชี ทเี่ กี่ยวข้อง xx
4. การบันทึกต้นทุนสินค้าสาเร็จรู ป
4.1 รวบรวมต้นทุน เดบิท คุมสินค้าสาเร็จรู ป xx
ของสินค้าทีผ่ ลิตเสร็จ เครดิต คุมงานระหว่างทา xx
จากบัตรทต้นทุนงาน

บัญชี ยอ่ ย
บันทึกเพิ่มยอดวัตถุดิบในบัตร
แยกประเภทวัตถุดิบ
บันทึกในบัตรต้นทุนงานช่ อง
วัตถุทางตรงบันทึกในใบสรุ ป
ค่าใช้จา่ ยการผลิตบันทึกลดยอด
วัตถุดิบในใบแยกประเภท
วัตถุดิบ
บันทึกในทะเบียนค่าแรง
บันทึกในบัตรต้นทุนงานใน
ช่ องค่าแรงงานทางตรง

บันทึกในบัตรต้นทุนงานใน
ช่ องค่าใช้จา่ ยการผลิต
คิดเข้างาน

บันทึกในบัตรคุมสินค้ารายตัว
(Stock Card)
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
รายการ
การบันทึกบัญชี
5.การบันทึกบัญชี เมือ่ สิ้นงวด
5.1 ปิ ดบัญชี คา่ ใช้จา่ ย เดบิท ค่าใช้จา่ ยการผลิต
การผลิตคิดเข้างานกับ
คิดเข้างาน
xx
บัญชี คมุ ค่าใช้จา่ ยการ เครดิต คุมค่าใช้จา่ ยการผลิต xx
ผลิต
5.2 บันทึกค่าใช้จา่ ย
การผลิตคิดเข้างานสูง
หรื อต่าไป
กรณี ค่าใช้จา่ ยการ เดบิท คุมค่าใช้จา่ ยการผลิต xx
ผลิตคิดเข้างานสูงไป เครดิต ค่าใช้จา่ ยการผลิต
คิดเข้างานสูงไป xx
กรณี ค่าใช้จา่ ยการ เดบิท ค่าใช้จา่ ยการผลิต
ผลิตคิดเข้างานต่าไป
คิดเข้างานต่าไป xx
เครดิต คุมค่าใช้จา่ ยการผลิต xx
5.3 บันทึกค่าใช้จา่ ย
การผลิตคิดเข้างานสูง
หรื อต่าไปเข้าบัญชี ตน้
ทุนขาย
กรณี ค่าใช้จา่ ยการ เดบิท ค่าใช้จา่ ยการผลิต
ผลิตคิดเข้างานสูงไป
คิดเข้างานสูงไป xx
เครดิต ต้นทุนขาย
xx
กรณี ค่าใช้จา่ ยการ เดบิท ต้นทุนขาย
xx
ผลิตคิดเข้างานต่าไป เครดิต ค่าใช้จา่ ยการผลิต
คิดเข้างานต่าไป xx

บัญชี ยอ่ ย

