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วัตถุประสงค เพื่อใหทราบถึง ราคาทุนของสินคาที่ซื้อมาขายและสินคาที่ผลิต
ข้ึนมาเพื่อขาย  และวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ 

 
เนื้อหา   

 ราคาทุนของสินคาของกิจการขายสินคา 
 วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ 

                                                         -   วิธีราคาเจาะจง 
                                                         -   วิธีเขากอนออกกอน 

- วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  
- วิธีเขาหลังออกกอน 

 ราคาทุนของสินคาของกิจการอุตสาหกรรม 
 รายงานทางการเงินของกิจการอุตสาหกรรม 

                                                          -  งบตนทุนผลิต      
 วิธีการคํานวณตนทุนของสินคาที่ผลิตได 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                 สินคาคงเหลือสินคาคงเหลือ 
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สินคาคงเหลือ 
 กิจการบางกิจการถูกจัดตั้งเพื่อขายบริการ บางกิจการถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อ
ขายสินคาโดยการซื้อมาขาย หรือผลิตขึ้นมาเพื่อขาย  งบดุลของกิจการ
ขายบริการจะไมมีสินทรัพยหมุนเวียนที่เปนสินคาคงเหลือ แตกิจการขาย

สินคา จะมีสินคาคงเหลือปรากฏอยู สินคาคงเหลือจะถูกเรียงลําดับตอจากลูกหนี้ ทั้งนี้ เนื่องจากเปน
ปกติของการคาที่การขายมักจะเปนการขายเชื่อ สําหรับงบดุลของกิจการอุตสาหกรรมนั้น สินคา
คงเหลือจะประกอบดวย สินคาสําเร็จรูป สินคาระหวางผลิต วัตถุดิบ และวัสดุโรงงาน สําหรับวัสดุ
โรงงานนั้นบางกิจการจะแยกออกจากสินคาคงเหลือ โดยจะจัดแสดงไวตางหากตอจากสินคา
คงเหลือ 

ราคาทุนของสินคาของกิจการขายสินคา 
 

 ราคาทุนของสินคาของกิจการขายสินคา จะประกอบดวย ราคาซื้อรวมคาใชจายตาง ๆ ที่
จายไปจนไดสินคาพรอมที่จะขาย ตัวอยางของคาใชจายตาง ๆ ไดแก คาขนสงเขา คาเบี้ยประกัน คา
ภาษีศุลกากร เปนตน  ถาไดรับสวนลด หรือมีภาษีซ้ือที่ขอคืนจากทางราชการได ตองนําไปลดราคา
ทุนของสินคาลง 

วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ 
 

 ราคาทุนของสินคาที่กิจการซื้อมาขายแตละครั้งมักมีราคาทุนที่ไมเทากัน และกิจการมักจะ
ซ้ือมากกวาขาย ดังนั้น จึงตองมีวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ซ่ึงมีอยูดวยกัน
หลายวิธี ในเอกสารนี้จะอธิบายเพียงวิธีที่ใชกันแพรหลายเทานั้น ไดแก วิธี
ราคาเจาะจง วิธีเขากอนออกกอน และ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก สําหรับวิธีเขา
หลังออกกอนนี้ ในทางปฏิบัติจะมีกิจการเลือกใชนอยกวาวิธีอ่ืน กิจการ
สามารถใชวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือนี้ชวยในการวางแผนภาษีอากรได 

1.วิธีราคาเจาะจง 
 วิธีนี้ราคาทุนของสินคาที่โอนออกจะเปนราคาทุนของสินคาชิ้นที่ขายไปจริง ๆ ถากิจการใช
วิธีการนี้จะตองทํารายละเอียดไวในตัวสินคา และจดรายละเอียดราคาทุนของสินคาแตละชิ้นไว เมื่อ
มีการขายสินคาชิ้นไหนไปจะไดโอนราคาทุนสินคาชิ้นที่ขายออกไดอยางถูกตอง กิจการที่จะใช
วิธีการนี้ควรเปนกิจการที่ขายสินคาราคาแพง ๆ  ตนทุนสินคาแตละชิ้นแตกตางกันมาก และจํานวน
คร้ังของการขายมีไมบอยนัก เชน กิจการขายเครื่องประดับที่มีคา รถยนต เรือเดินสมุทร เปนตน 
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ตัวอยาง  
        สมมติรายละเอียดการซื้อและขายสินคาระหวาง เดอืน ตุลาคม 25X5 เปนดังนี ้
 

       วันที ่  รายการ   จํานวนหนวย   ราคาตอหนวย 
ตุลาคม   1     ยอดยกมา         10        6  (ราคาทุน) 
             10   ซ้ือ            5        7  (ราคาทุน) 
             14   ขาย            4                   12  (ราคาขาย) 
              20  ซ้ือ          20                    8  (ราคาทุน) 
              28  ขาย                        22     12  (ราคาขาย) 
 

สมมต ิ 1.     การขายสินคา 4 หนวย เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม เปนสินคาที่ซ้ือมาเมื่อ วันที่ 10 ตุลาคม  
2. การขายสินคา 22 หนวย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม จํานวน 20 หนวย เปนสินคาที่ซ้ือเมื่อ

วันที่ 20 และอกี 2 ช้ิน เปนสนิคายกมาตนเดือน 
 
 กิจการที่ขายสินคาจะจัดทําบัตรสินคาคงเหลือ ซ่ึงถือวาเปนบัญชีแยกประเภทยอย ประกอบ
บัญชีแยกบัญชีประเภททั่วไป ( บัญชีสินคาคงเหลือ ) บัตรสินคาคงเหลือจะใชบันทึกรายการรับ การ
จาย และยอดคงเหลือของสินคาคงเหลือแตละชนิด  ถากิจการใชวิธีราคาเจาะจง บัตรสินคาคงเหลือ
จะเปนดังนี้ 
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บัตรสินคา 
 

ชื่อสินคา…………………………..หนวยนับ………….….………วิธีการตีราคา      วิธีราคาเจาะจง      
 

รับ จาย คงเหลือ วัน เดือน ป อางถึง 
หนวย @ รวม หนวย @ รวม หนวย @ รวม 

25X5 
ตุลาคม      1 
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ตนทุนขาย = 200 บาท 

 
สินคาคงเหลือ = 55 บาท 
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2.วิธีการเขากอนออกกอน 
 

 วิธีนี้ถือวา สินคาที่ซ้ือเขามากอนจะถูกขายออกไปกอน ดังนั้นตนทุนของสินคาที่ซ้ือเขามา
กอนจะเปนตนทุนขาย และตนทุนสินคาที่ซ้ือเขามาครั้งหลัง ๆ จะเปนสินคาคงเหลือ กิจการทั่วไป
นิยมใชวิธีนี้เพราะงาย และสอดคลองกับการขายสินคา เนื่องจากกิจการมักจะพยายามขายสินคาที่
ซ้ือมากอนออกไปกอนเสมอ เพื่อปองกันผลเสียหายจากสินคาเสื่อมคุณภาพ วิธีนี้จะทําใหตนทุน
ขายในงบกําไรขาดทุนแสดงในราคาสินคารุนที่ซ้ือเขามากอน และสินคาคงเหลือในงบดุลเปน
สินคารุนใหมที่ซ้ือมาที่หลัง ซ่ึงจะอยูในราคาที่ใกลเคียงกับราคาปจจุบนั ถาใชวิธีเขากอนออกกอน 
บัตรสินคาจะเปนดังนี ้

บัตรสินคา 
 

ชื่อสินคา………………………..….    หนวยนับ……….……………… วิธีการตรีาคา  วิธีเขากอน
ออกกอน      
 

รับ จาย คงเหลือ วัน เดือน ป อางถึง 
หนวย @ รวม หนวย @ รวม หนวย @ รวม 

25X5 
ตุลาคม      1 
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ตนทุนขาย = 183 บาท 

 
สินคาคงเหลือ =  72 บาท 
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3.วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
 วิธีนี้ทุกครั้งทีซ้ื่อสินคาเขามาใหมจะคํานวณหาราคาทุนถัวเฉลี่ยใหม โดยเอาจํานวนหนวย
ของสินคาที่มีอยูไปหารราคาทุนของสินคารวมทั้งหมด และใชราคาทนุถัวเฉลี่ยในการคํานวณ
ตนทุนขาย และสินคาคงเหลอื ถาใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก บัตรสินคาจะเปนดังนี ้
 

บัตรสินคา 
 

ชื่อสินคา…………………….….    หนวยนับ……….……… วิธีการตีราคา  วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก      
 

รับ จาย คงเหลือ วัน เดือน ป อางถึง 
หนวย @ รวม หนวย @ รวม หนวย @ รวม 

25X5 
ตุลาคม      1 

        
10 

 
6 

 
60 

10  5 7 35    15 6.33* 95 
14     4 6.33 25.32 11 6.33 69.68 
20  20 8 160    31 7.41** 229.68 
28     22 7.41 163.02 9 7.41 66.66 

*   95   =  6.33 
     15 
** 229.68   =  7.41 
        31 

 
ตนทุนขาย = 188.34 บาท 

 
สินคาคงเหลือ =  66.66 บาท 
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4.วิธีเขาหลังออกกอน 
 วิธีนี้ถือวาสินคาที่ซ้ือเขามารุนหลังจะถูกขายออกไปกอน ดังนั้น ตนทนุของสินคาที่ซ้ือมาที
หลังจะเปนตนทุนขาย และตนทุนสินคาทีซ้ื่อเขามาครั้งแรก ๆ จะเปนสินคาคงเหลือ  ในภาวะเงิน
เฟอ สินคาที่ซ้ือมาทีหลังจะมีราคาสูงกวารุนแรก ดังนัน้ จะทําใหตนทุนขายสูง กําไรต่ํา และทําให
เสียภาษเีงินไดต่ํากวาใชวิธีการตีราคาสินคาวิธีอ่ืน วิธีนีจ้ะมีผลทําใหสินคาคงเหลือที่อยูในงบดุลจะ
เปนราคาทุนของสินคารุนแรก ๆ ที่ซ้ือมา ซ่ึงมักต่ํากวาราคาปจจุบันของสินคาคงเหลือมาก  ถาใชวธีิ
เขาหลังออกกอน บัตรสินคาจะเปนดังนี ้

บัตรสินคา 
 

ชื่อสินคา…………………….……หนวยนับ……….…………วิธีการตีราคา  วิธีเขาหลังออกกอน      
 

รับ จาย คงเหลือ วัน เดือน ป อางถึง 
หนวย @ รวม หนวย @ รวม หนวย @ รวม 

25X5 
ตุลาคม        1 
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ตนทุนขาย = 201  บาท 

 
สินคาคงเหลือ  =  54 บาท 
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ราคาทุนของสินคาของกิจการอุตสาหกรรม 
 

 ในการผลิตสินคาของกิจการอุตสาหกรรมนั้น 
กิจการตองซื้อวัตถุดิบและนําวัตถุดิบเหลานั้นผานกระบวนการ
ผลิตโดยใชเครื่องจักร หรือแรงงาน และบางทีใชทั้ง 2 อยาง

รวมกันเพื่อเปลี่ยนวัตถุดิบเหลานั้นใหเปนสินคาสําเร็จรูป ราคาทุนของสินคาที่ผลิตหรือตนทุนผลิต
จะประกอบดวย วัตถุทางตรง  คาแรงงานทางตรง  และคาใชจายการผลิต  โดยถาไมมีการขายสินคา  
ตนทุนของสินคาที่ผลิตเสร็จก็จะกลายเปนสินทรัพยอยูในรูปของสินคาคงเหลือ แสดงไวในงบดุล  
แตถามีการขายสินคา ตนทุนของสินคาที่ผลิตเสร็จก็จะกลายเปนสวนหนึ่งของตนทุนขาย แสดงไว
ในงบกําไรขาดทุน 
 

 1. วัตถุทางตรง  หมายถึง ตนทุนของวัตถุที่สามารถระบุไดโดยตรงกับสินคาที่ผลิต 
ตัวอยางเชน  ฝายเปนวัตถุทางตรงของผา ไมเปนวัตถุทางตรงของโตะ เหล็กเปนวัตถุทางตรงของ
รถยนต มีวัตถุบางชนิดที่ใชในการผลิต แตไมสามารถระบุไดโดยตรงกับสินคาที่ผลิตซึ่งเรียกวา 
วัตถุทางออม เชน ตะปู กาว ที่ใชในการผลิตโตะ เปนตน  วัตถุทางออมเปนสวนหนึ่งของคาใชจาย
การผลิต แตเนื่องจากไมสามารถระบุโดยตรงกับสินคาที่ผลิตเหมือนวัตถุทางตรง หรือบางครั้งอาจ
ระบุไดโดยตรงแตก็ถือเปนคาใชจายการผลิต เพราะความไมสะดวกที่จะติดตามเขากับสินคาที่ผลิต 
โดยทั่วไปวัตถุทางตรงและวัตถุทางออมจะมีลักษณะเปนตนทุนผันแปรเพราะตนทุนจะผันแปรเปน
สัดสวนโดยตรงกับจํานวนสินคาที่ผลิต 
 

2.  คาแรงงานทางตรง หมายถึง ตนทุนคาแรงงานที่สามารถระบุไดโดยตรงกับสินคาที่ผลิต 
ตัวอยางเชน คาแรงของคนงานที่คุมเครื่องตัดตัวถังรถยนต ถือเปนคาแรงงานทางตรง เนื่องจากเวลา
ที่ใชไปนั้นใชไปในการผลิตรถยนต แตยังมีคาแรงงานบางอยางไมสามารถระบุได
โดยตรงกับสินคาที่ผลิต ซ่ึงจะเรียกเปน คาแรงงานทางออม คาแรงงานทางออมจะ
ถูกรวมเปนสวนหนึ่งของคาใชจายการผลิตตัวอยางของคาแรงงานทางออมคือ 
คาจางหัวหนาคนงาน คาแรงของผูทําความสะอาดโรงงาน เปนตน คาแรงงาน
ทางตรงนี้มีลักษณะเปนตนทุนผันแปรเชนเดียวกับวัตถุทางตรง 
 

3. คาใชจายการผลิต หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการผลิตสินคาที่
ไมใชวัตถุทางตรงและคาแรงงานทางตรง ตัวอยางของคาใชจายการผลิต นอกเหนือจากคาวัตถุ
ทางออม และคาแรงงานทางออมแลวก็ยังมี  คาเชาโรงงาน  คาเบี้ยประกันโรงงาน  คาซอมบํารุง
โรงงาน  คาไฟฟาโรงงาน  คาเสื่อมราคาโรงงานและเครื่องจักร เปนตน  
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คาใชจายการผลิตจะแบงออกไดเปน 2 สวนคือ คาใชจายการผลิตผันแปร เชน วัตถุทางออม 
คาแรงงานทางออม เปนตน และคาใชจายการผลิตคงที่ เชน เงินเดือนวิศวกร เงินเดือนผูจัดการ
โรงงาน เงินเดือนหัวหนาคนงาน คาเสื่อมราคาโรงงาน คาเชาโรงงาน เปนตน จะเห็นวาคาใชจาย
การผลิตคงที่จะไมผันแปรไปตามจํานวนสินคาที่ผลิต กิจการจะตองจายเงินเดือนหรือคาเชาดังกลาว
เปนจํานวนคงที่เทากันทุกเดือน 

การคิดคาใชจายการผลิตเปนตนทุนสินคา 
 ตามที่ไดกลาวมาแลววาคาใชจายการผลิตคือคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้น
เนื่องจากการผลิต เปนคาใชจายที่ไมสามารถระบุไดโดยตรงกับสินคาใดสินคา
หนึ่ง และเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา คาใชจายการผลิตจะตองเปนตนทุนสินคา

ที่ผลิต สินคาที่ผลิตไดตองรวมกันรับคาใชจายการผลิตตามอัตราที่คํานวณไว ในทางปฏิบัติมีความ
ยุงยากมาก คาใชจายการผลิตแตละเดือนเกิดขึ้นในจํานวนที่ไมเทากัน คาใชจายในการผลิตบางชนิด
บางเดือนจะเกิดขึ้นมาก บางเดือนจะเกิดขึ้นนอย และบางชนิดเกิดขึ้นในจํานวนที่เทากันตลอดโดย
ไมสัมพันธกับจํานวนผลิต ดังนั้น จึงไมนิยมที่จะใชคาใชจายการผลิตที่เกิดขึ้นในแตละเดือนคิดเปน
ตนทุนสินคา แตจะรวมคาใชจายการผลิตที่เกิดขึ้นทั้งปคิดเปนตนทุนสินคา คาใชจายการผลิตที่จาย
ไปจริงทั้งปนั้นจะไดตัวเลขเมื่อตอนปลายป ซ่ึงทําใหกิจการไดขอมูลตนทุนสินคาไมทันเวลาที่จะใช
ในการตัดสินใจ เมื่อผลิตสินคาสําเร็จ กิจการยอมตองการรูตนทุนสินคาที่ผลิตสําเร็จทันที่ไมใชให
รอตอนปลายป  
 อัตราคาใชจายการผลิตคิดเขางาน  ในแตละปกิจการจะคํานวณอัตราคาใชจายการผลิตคิด
เขางานขึ้นลวงหนา อัตรานี้ไดจากการหารคาใชจายการผลิตที่ประมาณขึ้นของปนั้นดวยระดับ
กิจกรรมที่คาดวาจะเกิดขึ้นของปนั้น  ซ่ึงมีหลายอยาง เชน จํานวนหนวยที่ผลิต คาแรงงานทางตรง 
ช่ัวโมงแรงงานทางตรง ช่ัวโมงเครื่องจักร คาวัตถุทางตรง และจํานวนวัตถุทางตรง เปนตน การที่จะ
เลือกกิจกรรมใดเปนตัวหารนั้นขึ้นกับสถานการณที่เกิดขึ้นจริง ซ่ึงกิจการควรเลือกกิจกรรมที่มี
ความสัมพันธกับการเกิดขึ้นของคาใชจายการผลิต เชน คาใชจายการผลิตจะเกิดขึ้นมากถามีการใช
เครื่องจักรมาก กิจการก็ควรใชช่ัวโมงเครื่องจักรเปนตัวหาร เปนตน การประมาณจํานวนคาใชจาย
การผลิตและระดับกิจกรรมนั้นจะใชประสบการณในอดีตและปรับปรุงใหเปนปจจุบัน อัตรา
คาใชจายการผลิตนี้จะถูกคํานวณขึ้นในตอนตนป และจะนําไปใชตลอดปโดยไมมีการเปลี่ยนแปลง 
 
ตัวอยาง สมมติวากิจการคาดวาในปตอไปจะมีคาใชจายการผลิตเกิดขึ้นรวม 250,000 บาท และ
คาแรงงานทางตรงจะเกดิขึ้นรวม 500,000 บาท อัตราคาใชจายการผลิตคิดเขางานคํานวณไดดังนี ้
 

 อัตราคาใชจายการผลิตคิดเขางาน  = 250,000 x 100 
          500,000 
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      =  50 % ของคาแรงงานทางตรง 
 

 กิจการผลิตสินคาหลายชนิด  แตในการผลิตสินคาชนิดหนึ่ง ไดใชวัตถุทางตรงจํานวน 
20,000บาท และคาแรงงานทางตรงจํานวน 10,000 บาท  สินคาชนิดนี้ตองรับคาใชจายผลิตจํานวน 
5,000  บาท  (50% x 10,000 บาท)  ดังนั้นจึงมีตนทุนผลิตรวม 35,000 บาท (20,000 + 10,000 
+5,000 )  

รายงานทางการเงินของกิจการอุตสาหกรรม 
 

 กิจการอุตสาหกรรมจะมีรายงานทางการเงินเชนเดียวกับกิจการทั่วๆ ไป แตจะมีงบพิเศษ
เพิ่มขึ้น1 งบ คือ “งบตนทุนสินคาที่ผลิต” หรือเรียกสั้น ๆ วา “งบตนทุนผลิต” งบนี้จะแสดงถึง
จํานวนวัตถุทางตรงที่ใชไป แรงงานทางตรงที่เกิดขึ้น รายละเอียดคาใชจายการผลิตที่เกิดขึ้น จํานวน
เงินรวมของตนทุน 3 ประเภทนี้เปนตนทุนผลิตที่เกิดขึ้นในงวดนั้น เมื่อนํางานระหวางทําตนงวดมา
บวก และงานระหวางทําปลายงวดมาหัก จะไดตนทุนสินคาที่ผลิตเสร็จระหวางงวด งบตนทุนผลิต
จะมีลักษณะดังนี้ 

 
งบตนทุนผลติ 

สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 25X5 
 

คาวัตถุทางตรงใชไป      xx 
คาแรงงานทางตรง       xx 
คาใชจายการผลิต        

  คาวัตถุทางออม    xx     
 คาแรงงานทางออม   xx    

  คาไฟฟา     xx 
 คาเชา     xx 
 คาเสื่อมราคาเครื่องจักร   xx  xx  
รวมตนทุนผลิต       xx 
บวก งานระหวางทําตนงวด     xx 

         xx 
หัก งานระหวางทําปลายงวด     xx 
ตนทุนสินคาทีผ่ลิตสําเร็จ      xx 
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วิธีการคํานวณตนทุนของสินคาที่ผลิตได 
 

 วิธีการในการคํานวณตนทุนสินคาที่ผลิตได จะขึ้นกับลักษณะของสินคา และวิธีการผลิต 
บางกิจการจะผลิตสินคาตามความตองการของลูกคา เชน กิจการทําเฟอรนิเจอร  กิจการกอสราง 
กิจการการพิมพ กิจการผลิตเครื่องจักร ซ่ึงสินคาที่ไดจะมีลักษณะแตกตางกันตามคําสั่งผลิตของ
ลูกคา บางกิจการจะผลิตสินคาที่เปนมาตรฐานเหมือนกันทุกชิ้น และผลิตทีละมาก ๆ เพื่อเก็บไวขาย 
เชน กิจการกลั่นน้ํามัน กิจการผลิตปูนซีเมนต กิจการผลิตพลาสติก เปนตน ซ่ึงลักษณะการ
ดําเนินงานที่ตางกันนี้ทําใหมีวิธีการคํานวณตนทุนสินคาได 2 วิธี คือ ระบบตนทุนงานสั่งทํา และ
ระบบตนทุนชวงการผลิต 
 ระบบตนทุนงานสั่งทํา  ระบบตนทุนงานสั่งทําจะใชกับกิจการ
ที่ทําการผลิตตามคําสั่งของลูกคา ตนทุนของสินคาจะสะสมตามงานแต
ละงานที่ทําการผลิต งานแตละงานอาจประกอบดวยเกาอี้ 1,000 ตัว 
หรือ โตะ 10 ตัว หรือทางหลวง 5 กิโลเมตร หรือ สะพาน 1 อัน หรือ 
บาน 1 หลังก็ได ตามระบบตนทุนงานสั่งทํา ตนทุนของงานแตละงานจะถูกจดบันทึกไวตลอดเวลา
ในบัตรตนทุนงานสั่งทํา เพื่อใหฝายจัดการรูตนทุนที่เกิดขึ้นแลวของงานที่รับทํา  เชน  งานแตละ
งานใชวัตถุทางตรง  คาแรงงานทางตรง  และคาใชจายการผลิตไปเทาไร  เปนตน  งานแตละงานที่
ทําสําเร็จจะมีตนทุนรวมเทาไร และตนทุนรวมดังกลาวเปนไปตามที่คาดไวหรือไม 
  

 ระบบตนทุนชวงการผลิต  บางกิจการจะทําการผลิตสินคาที่มีลักษณะเปนมาตรฐานเหมือน 
ๆ กัน มักจะเปนการผลิตติดตอกันไปเรื่อย ๆ หรือผลิตเปนจํานวนมากพรอม ๆ กัน เชน ในกิจการ
ผลิตกระดาษ ยางแผน ปูนซีเมนต เปนตน แตละหนวยของสินคาที่ผลิตไดจะมีสวนประกอบตนทุน
ผลิตเทา ๆ กัน จึงไมจําเปนตองมีบัตรตนทุนงานสั่งทําเก็บรายละเอียดตนทุนผลิตของสินคาแตละ
หนวยไว วิธีการคํานวณตนทุนสินคาจะใชวิธีเฉลี่ย  โดยนําจํานวนหนวยที่ผลิตไดไปหารตนทุนที่
ไดใชไปในการผลิต 
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แบบฝกหัดการบัญชีแบบฝกหัดการบัญชี  บทท่ี บทท่ี 44      

สินคาคงเหลือสินคาคงเหลือ  
 

 
 
1. ขอมูลเก่ียวกับการซื้อและการขายสินคาของบริษัทแหงหนึ่งมีดังนี้ 
                               รายการ              จํานวนหนวย ราคาทุนตอหนวย 

มกราคม  1 ยอดยกมา    400             30 

  3 ซ้ือ     600             32 

  15 ขาย (ราคาขาย@ 46) (700) 

 20  ซ้ือ     500             36 

 28  ขาย (ราคาขาย@ 46) (100)   

 

ใหทํา คํานวณตนทุนขายของเดือนมกราคมและสินคาคงเหลือปลายเดือนโดยใช 

 1.1  วิธีเขากอนออกกอน 

 1.2  วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

 1.3  วิธีเขาหลังออกกอน 

 1.4  วิธีราคาเจาะจง 

- วันที่ 15 มกราคม ขายสินคาที่ยกมาตนงวด 200 หนวย สวนที่เหลือเปนสินคาที่ซ้ือ 

เมื่อวันที่  3 มกราคม 

- วันที่ 28 มกราคม ขายสินคาที่ซ้ือมาเมื่อวันที่ 20 มกราคม 
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2. ขอมูลเก่ียวกับการซื้อและการขายสินคาของบริษัทแหงหนึ่งมีดังนี้ 
        ซ้ือ                     . 

                                  วันท่ี  หนวย ราคาทุนตอหนวย ขาย (หนวย) 
ธันวาคม 1 (ยอดยกมา)    5           90    

  6             3  

 11     4           99    

14        3 

21    3         106    

27             4 

 

ใหทํา 2.1  คํานวณสินคาคงเหลือปลายเดือนธันวาคมโดยใช 

2.2.1 วิธีเขากอนออกกอน 

 2.2.2       วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

   2.2.3     วิธีเขาหลังออกกอน 

2.2  กิจการตองเลือกวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ถากิจการนี้ตองการใชวิธีการใชตีราคา
สินคาคงเหลือ        ชวยในการวางแผนภาษีอากร กิจการควรใชวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ
วิธีใด เพราะเหตุใด 

 

3. บริษัทแหงหนึง่เปนบริษัทท่ีผลิตรถจักรยานออกจําหนาย จํานวน  1,000  คันตอเดือน  ตนทุน
ผลิตและคาใชจายในการขายและบริหารตอเดือนมีดังนี ้
  1. คาซอมบํารุงโรงงาน      3,000     บาท 
  2. เงินเดือนโรงงาน     50,000     บาท 
  3. คาโฆษณา   100,000     บาท 
  4. คานายหนา     50,000     บาท 
  5. คาเสื่อมราคาโรงงาน      7,000     บาท 
  6. คาเชาเครื่องจักร     60,000     บาท 
  7. คาเบี้ยประกันโรงงาน    30,000     บาท  
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  8. โซ ลอและโครงรถจักรยาน 200,000     บาท 
  9. คาไฟฟาโรงงาน       8,000     บาท 
10. คาวัสดุสํานักงาน       2,000     บาท 
11. คาแรงงานประกอบรถจกัรยาน   40,000     บาท 
12. คาเสื่อมราคารถสงสินคา      5,000     บาท 
13. คาน้ํามันหลอล่ืนเครื่องจักร   10,000     บาท 
14. คาการกุศล       9,000     บาท 

 
ใหทํา  3.1 ใหระบุวา 14  รายการ  รายการใดคือตนทุนผลิต (วัตถุทางตรง  คาแรงงานทางตรง  
คาใชจาย การผลิต) คาใชจายในการขายและบริหาร โดยใหจัดทําตารางคําตอบและระบุจํานวนเงนิ
ไวดังนี ้

                   
 ตนทุนผลิต 

 
รายการที ่

วัตถุทางตรง     
(บาท) 

คาแรงงาน
ทางตรง(บาท) 

คาใชจายการ
ผลิต(บาท) 

คาใชจายในการขายและ
บริหาร(บาท) 

     
     

 
           3.2  ใหคํานวณตนทุนผลิตตอคันของรถจักรยานทีผ่ลิต 
 
4. ใหเติมจํานวนเงินท่ีขาดหายไปของ  3  กรณีตอไปนี้ 

งบตนทุนผลิต กรณี 1  กรณี 2  กรณี 3 
วัตถุทางตรงใชไป ?  68,400  130,000 
คาแรงงานทางตรง 57,000  86,000  ? 
คาใชจายการผลิต 42,500  81,600  102,000 
ตนทุนผลิตรวม 180,650  ?  253,700 
บวก งานระหวางทําตนงวด ?  16,500  ? 
 221,500  ?  327,000 
หัก งานระหวางทําปลายงวด ?  9,000  70,000 
ตนทุนสินคาทีผ่ลิตสําเร็จ 185,275  ?  ? 
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5. ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการผลิตของเดือนพฤศจิกายน 25X6 ของบริษัทแหงหนึ่งมดีังนี ้
 

คาแรงงานทางออม 4,500 คาเสื่อมราคาโรงงาน 1,400 
คาวัตถุทางตรงใชไป 20,000 คาแรงงานทางตรง 25,000 
งานระหวางทาํตนเดือน  3,000 คาซอมบํารุงโรงงาน 1,300 
งานระหวางทาํปลายเดือน 3,500 คาวัตถุทางออม 2,200 
คาสาธารณูปโภคโรงงาน 400 เงินเดือนผูจดัการโรงงาน 3,000 

 
ใหทํา  งบตนทุนผลิตของเดือนพฤศจิกายน  25X6 
 
 
 
 
 
 
 


