
                                                                                                                                                           

บทที่ 7 
การบัญชสีําหรับกิจการอุตสาหกรรม 

 

 กิจการอุตสาหกรรมและกิจการจําหนายสินคา มีลักษณะคลายกันคือ มีรายไดที่เกิด
จากการขายสินคา  แตลักษณะการดําเนินงานของกิจการอุตสาหกรรมคือการผลิตสินคาออก
จําหนายเองในขณะที่กิจการจําหนายสินคา  จะซื้อสินคาสําเร็จรูปแลวมาขายตอ  วงจรการบันทึก
บัญชีจึงมีความแตกตางกนั  วงจรบัญชีตนทุนของกิจการอุตสาหกรรมเปนดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  7.1  วงจรตนทุน 
ที่มา  (สังวาลย   สันติเพชร, 2546, หนา  22) 

การจัดหา การผลิต การเก็บสินคา การขาย 

วัตถุดิบ งานระหวางทํา สินคาสําเร็จรูป ตนทุนขาย 

กําไรขาดทุน คาแรง 

คุมคาใชจายการผลิต 
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กิจการอุตสาหกรรมจะมีการซื้อวัตถุดิบมาหรือแปรสภาพใหเปนสินคาสําเร็จรูป มี
การวาจางแรงงานและจายคาใชจายในการผลิต   ซ่ึงรายการเหลานี้เรียกวาปจจัยการผลิต  เชน  
โรงงานผลิตเสื้อสําเร็จรูป  ตองซื้อวัตถุดิบคือผา ดาย  กระดุม  ซิป  และวัสดุอ่ืน ๆ  ซ่ึงเปน
สวนประกอบการผลิตเสื้อ  มีการจางแรงงานคนงานมาตัดเย็บเสื้อผาจนไดเสื้อสําเร็จรูปที่พรอม
จําหนายใหลูกคาตอไป  ดังนั้นกิจการอุตสาหกรรมจึงตองมีการบันทึกรายการเกี่ยวกับตนทุนผลิต  
ซ่ึงประกอบดวย  วัตถุดิบ  แรงงาน และคาใชจายการผลิต 
 

ขอแตกตางขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชี 

           ความแตกตางทางดานการบันทึกรายการบัญชี  สําหรับกิจการจําหนายสินคาจะมีบัญชี
ซ้ือสินคา ซ่ึงเปนบัญชีสินคาสําเร็จรูป แตกิจการอุตสาหกรรม จะมีบัญชีวัตถุดิบ บัญชีคาแรงงาน 
และบัญชีคาใชจายการผลิต และเมื่อผลิตเสร็จจะมีบัญชีตนทุนสินคาสําเร็จรูปที่ผลิตเสร็จ 
 
ตารางที่  7.1  เปรียบเทียบงบกําไรขาดทุนของกิจการจําหนายสินคาและกิจการอุตสาหกรรม 

กิจการจําหนายสินคา (merchandising company) กิจการอุตสาหกรรม (manufacturing company) 

บริษัทภพประเสริฐ จํากัด 
งบกําไรขาดทนุ (บางสวน) 

สําหรับงวด 1ปส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 25x7 

ขาย                                               2,500,000 
ตนทุนขาย : 
สินคาคงเหลือตนป       350,000 
ซ้ือสุทธิ                         850,000
สินคาที่มีเพื่อขาย       1,200,000 
สินคาคงเหลือปลายป   610,000      590,000 
กําไรขั้นตน                                   1,910,000 

บริษัทภพประเสริฐอุตสาหกรรม จํากัด 
งบกําไรขาดทนุ (บางสวน) 

สําหรับงวด 1ปส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 25x7 

ขาย                                                           2,500,000 
ตนทุนขาย : 
สินคาสําเร็จรูปคงเหลือตนป    350,000 
ตนทุนผลิตสนิคาสําเร็จรูป    
 (มาจากงบตนทุนผลิต)            850,000
สินคาสําเร็จรูปที่มีเพื่อขาย    1,200,000 
สินคาสําเร็จรูปคงเหลือปลายป610,000      590,000  
กําไรขั้นตน                                              1,910,000 

 
 



 211 

องคประกอบของตนทุนการผลิต 

          ในการผลิตสินคา องคประกอบของตนทุนการผลิต (cost of  goods  manufactured) 
ของกิจการอุตสาหกรรม ประกอบดวย  
 1.  วัตถุดิบ  (raw materials)  คือสิ่งของที่นํามาเปลี่ยนสภาพเปนสินคาสําเร็จรูป 
หรือส่ิงของที่นํามาใชประกอบการผลิต  วัตถุดิบของกิจการหนึ่งอาจเปนสินคาสาํเรจ็รปูของกจิการ
อีกแหงหนึ่ง  เชน  ผา  เปนวัตถุดิบของโรงงานผลิตเสื้อสําเร็จรูป   แตเปนสินคาสําเร็จรูปของ
โรงงานทอผา เปนตน วัตถุดิบแบงออกเปน 2 ชนิด คือ 
 1.1  วัตถุดิบทางตรง  (direct  raw  materials)  คือ  วัตถุดิบที่เปนสวนสําคัญที่
ใชในการผลิตสินคา  เชน  การคํานวณตนทุนตอหนวยของวัตถุดิบทําไดงาย  เชน  โรงงานผลิต
เส้ือผาสําเร็จรูป  วัตถุดิบทางตรงคือผา  โรงงานผลิตเฟอรนิเจอรไม  วัตถุดิบทางตรงคือไม  เปนตน  
การซื้อวัตถุดิบทางตรงมาเพื่อใชในการผลิต แลวนําไปใชในการผลิตไมหมด ดังนั้นการ
คํานวณหาวัตถุดิบใชไป จึงสามารถคํานวณไดดังนี้  
 
ตัวอยางที่  7.1   การคํานวณวัตถุดิบใชไปในการผลิต  
                วัตถุดิบตนป                                           11,000 
                         ซ้ือวัตถุดิบ  100,000 
                         บวก  คาขนสงเขา               3,000 
                        103,000 
                         หัก  สงคืนวัตถุดิบ 1,500 
                                   สวนลดรับ  2,000          3,500 
                         ซ้ือสุทธิ   99,500 
                         วัตถุดิบที่มีอยูทั้งส้ิน                        110,500 
                          หัก  วัตถุดิบปลายป                35,000
                            วัตถุดิบใชไปในการผลิต   75,500 
 
 1.2  วัตถุดิบทางออม  (indirect  raw  materials)  คือวัตถุดิบที่เปนสวนประกอบ
ในการผลิตสินคา เชน กระดุมในการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป ตะปูในการผลิตเฟอรนิเจอร วัตถุดิบ
ทางออมถือเปนวัสดุโรงงาน  (factory supplies)  หรือวัสดุส้ินเปลือง  (supplies)  จะแสดงในหัวขอ 
คาใชจายในการผลิต 



 212 

 2.  คาแรงงาน  (labor)  คือ  จํานวนเงินที่กิจการจายเปนคาตอบแทนใหกับแรงงาน
ที่ใชในการผลิตสินคาหรือบริการ  ซ่ึงการจายคาแรงนั้นอาจจะอยูในรูปตาง ๆ  เชน  เงินเดือน  
คาจาง  คาลวงเวลา  เงินโบนัส  เปนตน  คาแรงงานแบงออกเปน  2  ชนิด  คือ 
  2.1  คาแรงงานทางตรง  (direct labor)  คือคาจางแรงงานของคนงานที่เกี่ยวของ
กับการเปลี่ยนสภาพของวัตถุดิบใหเปนสินคาสําเร็จรูปโดยตรง เชน คาแรงชางไมที่ใชทํา
เฟอรนิเจอร และคาแรงคนตัดเย็บเสื้อสําเร็จรูป เปนตน คาแรงทางตรงนี้สามารถคํานวณตนทุน
คาแรงที่ใชในการผลิตสินคาแตละหนวยไดงาย คาแรงทางตรงจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ตามสวนของสินคาที่ผลิตได  ถาผลิตมากตองจายคาแรงงานทางตรงสูง  ถาลดปริมาณการผลิต 
คาแรงทางตรงจะลดลงดวย 
 2.2  คาแรงงานทางออม  (indirect labor)  คือคาจางแรงงานของคนงานหรือ
พนักงานคนอื่น ๆ  ที่ไมไดเกี่ยวของกับการผลิตสินคาโดยตรง  เชน  เงินเดือนของหัวหนาผู
ควบคุมงาน (supervisors), เงินเดือนของยามโรงงาน, คาจางพนักงานทําความสะอาดโรงงาน  
เปนตน  คาแรงทางออมเปนการยากที่จะติดตามเขาในหนวยผลิตทําใหไมสามารถคํานวณตนทนุ
คาแรงเขาในการผลิตได  จึงนิยมแสดงในหัวขอคาใชจายในการผลิต 

3.  คาใชจายในการผลิตหรือคาใชจายโรงงาน (manufacturing overhead หรือ factory 
overhead)  คือ  คาใชจายซึ่งจําเปนแกการผลิต  หรือเปนคาใชจายที่เกี่ยวกับโรงงานเปนตนทุน
ทั้งที่เกิดขึ้นในการผลิตสินคาหรือบริการ  นอกเหนือจาก  วัตถุดิบทางตรงและแรงงานทางตรง  
แบงเปน  2  ประเภท  คือ 
 3.1  คาใชจายคงที่ไมเปล่ียนแปลงไปตามจํานวนที่ทําการผลิต  (fixed  expenses)   
เชน  คาเสื่อมราคาโรงงาน  จะทําการผลิตหรือไมผลิต  ก็ตองคิดคาเสื่อมราคาโรงงาน  คาเชา   
คาเบี้ยประกันภัยอาคารโรงงาน เปนตน 
                    3.2  คาใชจายเปล่ียนแปลงไปตามจํานวนการผลิต  (variable expenses)   เชน    
คาไฟฟากําลังที่ใชเดินเครื่องจักร ถาผลิตมากคาไฟฟาก็เพิ่มสูงตามปริมาณการผลิต  
               คาใชจายเกี่ยวกับการผลิตจําแนกเปนประเภทตางๆ ดังนี ้
                   1.  คาใชจายเกีย่วกับสาธารณูปโภค  เชน  คาน้ํา  คาไฟฟาโรงงานหรือคาไฟฟากําลัง 
ที่กิจการตองจายใหกับการไฟฟาในการนําไฟฟามาใชในโรงงานหรือใชในการผลิตสินคา  ถา
โรงงานมีโรงไฟฟาของตนเอง  คาไฟฟาหมายถึง  คาใชจายตาง ๆ  เกี่ยวกับโรงงานไฟฟา และคา
โทรศัพท  เปนตน 
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                   2.  คาซอมแซมและบํารุงรักษาสินทรัพยในโรงงาน  เชน  คาซอมแซมเครื่องจักร  
และอาคารโรงงาน  
                   3.  คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่ในโรงงาน  เชน  คาเบี้ยประกันสําหรับอาคาร
โรงงาน  เครื่องจักรและอุปกรณตาง ๆ  ในสวนของงวดบัญชีนั้น  คาเชา  ภาษีสินทรัพย  เปนตน 
                   4.  วัตถุดิบทางออม  วัสดุโรงงานใชไป  หรือวัสดุโรงงานที่ใชในผลิตสินคา  เชน 
น้ํามันเชื้อเพลิง วัสดุที่ใชในการประกอบสินคา แตมิไดเปลี่ยนสภาพเปนผลิตภัณฑ หรือมี
ปริมาณที่ใชนอย 
                   5.  คาเสื่อมราคาอาคารโรงงาน  คาเสื่อมราคาเครื่องจักร  คาเสื่อมราคาเครื่องมือและ
อุปกรณใชสําหรับบันทึก คาเสื่อมราคาเกี่ยวกับทรัพยสินที่ใชในโรงงานหรือเกี่ยวเนื่องจากการ
ผลิตสินคา 

6.  คาสิทธิบัตร  ตองตัดเปนคาใชจายในการผลิตในระยะเวลาที่ไดรับประโยชนจาก 
สิทธิบัตร  

7.  คาแรงงานทางออม   เงินเดือนผูควบคุมคนงาน  เงินเดือนพนักงานทําความสะอาด  
เปนตน 

8.  คาใชจายเบด็เตล็ดอื่น ๆ  ในโรงงาน 
 

สินคาคงเหลือของกิจการอุตสาหกรรม 

               สินคาคงเหลือของกิจการอุตสาหกรรม แบงออกเปน 4 ประเภท คือ (อรุณี   อยางธารา, 
อรสา  วีระประดิษฐ,  ณัฎฐพร  เหลาธรรมทัศน, และวิภาดา  ตันติประภา, 2543, หนา 13 -1)  
                  1.  สินคาสําเร็จรูป  (finished  goods  inventory)  หมายถึง  สินคาที่พรอมจะนํา
ออกจําหนาย 
                  2.  สินคาระหวางผลิต  (good  in  process  inventory)  หมายถึง  สินคาทีอ่ยูในระหวาง  
กระบวน การผลิต ไมพรอมจะนําออกขายเปนสินคาสําเร็จรูป 
         3. วัตถุดิบ  (raw materials inventory)  หมายถึง  สินคาที่นํามาใชในการผลิตสินคา
สําเร็จรูป 
                4. วัสดุโรงงาน  (factory supplies inventory)  เปนสินคาส้ินเปลืองที่นาํมาใชใน
การผลิตสินคาสําเร็จรูป  เชน  น้ํามันหลอล่ืนเครื่องจักร  กาว  เปนตน 
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สินคาคงเหลือเหลานี้จะแสดงในงบดุล  ภายใตหวัขอสินทรัพยหมนุเวียน  และเรียง
ตามลําดับรายการเริ่มจากสนิคาสําเร็จรูปลงทายดวยวัสดุโรงงาน เหตุที่รวมวัสดุโรงงานไวเปน
สินคาคงเหลือก็เพราะวัสดุโรงงานนี้เมื่อใชไปก็กลายเปนสวนหนึ่งของตนทุนผลิตสินคา วัสดุ
โรงงานมีลักษณะตางกับวัสดุสํานักงานเนือ่งจาก วัสดุสํานักงานมีลักษณะเปนคาใชจายลวงหนา 
เพราะเมื่อใชไปแลวถือเปนคาใชจายทัว่ไปของกิจการ แตวัสดุโรงงานเมื่อใชไปจะนําไปคํานวณ
เปนตนทุนผลิตสินคา 
 

งบการเงินของกิจการอุตสาหกรรม 

          งบการเงินของ  กิจการอุตสาหกรรมจะแตกตางจากกิจการจําหนายสินคา  คือ  การ
จัดทาํงบตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้นมาอีกงบหนึ่ง  เพื่อแสดงรายละเอียดของตนทุนการผลิตสินคา  
ซ่ึงกิจการอุตสาหกรรมบางแหงถือวางบตนทุนการผลิตเปนงบยอยประกอบงบกําไรขาดทุน  
         งบการเงินของกิจการอุตสาหกรรมประกอบดวย 

1.  งบตนทุนการผลิต (statement of cost of goods manufactured) 
2.  งบกําไรขาดทุน (income statement or profit and loss statement) 
3.  งบดุล (balance sheet) 
การทํางบกําไรขาดทุนและงบดุลจะมีลักษณะคลายกับกจิการจําหนายสินคา 

            งบตนทุนการผลิต  เปนงบที่แสดงถึงตนทุนของสินคาสําเร็จรูปที่ผลิตไดในแตละ
งวดบัญชี  งบตนทุนผลิตประกอบดวย 

1.  วัตถุดิบทางตรงใชไป 
2.  คาแรงงานทางตรง 
3.  คาใชจายการผลิต 
4.  สินคาระหวางผลิตหรืองานระหวางทํา 
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ตัวอยางที่  7. 2  ตอไปนี้เปนตัวอยางของงบตนทุนการผลิตของ    บริษัทเทพประทานจํากัด   
 

บริษัทเทพประทาน จํากัด 
งบตนทุนการผลิต 

สําหรับงวด 1 ป ส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 25x7 
                                                                                                                (หนวย : บาท) 

 วัตถุดิบทางตรงใชไป     
 วัตถุดิบตนป                            111,000 

                    ซ้ือวัตถุดิบ  200,000 
                            บวก  คาขนสงเขา                3,000 
                                          203,000 
                           หัก สงคืนวัตถุดิบ 1,500 
                                 สวนลดรับ  2,000           3,500 
                         ซ้ือสุทธิ   199,500 
                           วัตถุดิบที่มอียูทั้งส้ิน   310,500 
                       หัก วัตถุดิบปลายป   135,000        175,500 
                 คาแรงงานทางตรง                                                                                       75,000 
                 คาใชจายในการผลิต 
                        วัสดุโรงงานใชไป                                                    3,000 
                           คาแรงงานทางออม                                              15,000 
                           คาสาธารณูปโภค                                                 21,000 
                           คาเสื่อมราคาเครื่องจักร                                         8,000 
                           คาใชจายเบด็เตล็ดโรงงาน                                     4,200     51,200  
                รวมตนทุนการผลิต                                                                                  301,700 
                  บวก  สินคาระหวางผลิตตนป                                                                 120,000
                   รวมตนทุนสินคาระหวางผลิต                                                                421,700 
                  หัก  สินคาระหวางผลิตปลายป                                                                210,300
                  ตนทุนผลิตสินคาสําเร็จรูป                                                                      211,400 
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หรืออาจทํางบตนทุนการผลิตตามรูปแบบจะดังนี ้
 

บริษัทเทพประทาน จํากัด 
งบตนทุนการผลิต 

สําหรับงวด 1 ป ส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 25x7 
                                                                                                           (หนวย : บาท) 

 

              วัตถุดิบทางตรงใชไป (ดูรายละเอียดที ่1)                                                175,500 
              คาแรงงานทางตรง                                                                                     75,000 
              คาใชจายการผลิต (ดูรายละเอียดที ่2)                                                        51,200
              รวมตนทุนการผลิต                                                                                 301,700 
              บวก สินคาระหวางผลิตตนป                                                                  120,000
               รวมตนทุนสินคาระหวางผลติ                                                                 421,700 
             หักสินคาระหวางผลิตปลายป                                                                  210,300
             ตนทุนผลิตสินคาสําเร็จรูป                                                                      211,400 
             รายละเอียดท่ี 1 
 วัตถุดิบทางตรงใชไป     
                    วัตถุดิบตนป                      111,000 
                            ซ้ือวัตถุดิบ  200,000 
                            บวก คาขนสงเขา               3,000 
                       203,000 
                            หัก สงคืนวัตถุดิบ 1,500 
                                  สวนลดรับ  2,000               3,500 
                         ซ้ือสุทธิ                       199,500 
                           วัตถุดิบที่มอียูทั้งส้ิน              310,500 
                       หัก วัตถุดิบปลายป   135,000
                  วัตถุดิบใชไปในการผลิต                                       175,500 
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           รายละเอียดท่ี 2 
                    คาใชจายในการผลิต 
                           วัสดุโรงงานใชไป                                                 3,000 
                           คาแรงงานทางออม                                              15,000 
                           คาสาธารณูปโภค                                                 21,000 
                           คาเสื่อมราคาเครื่องจักร                                           8,000 
                           คาใชจายเบด็เตล็ดโรงงาน                                       4,200   
                        รวมคาใชจายการผลิต                                             51,200 

 
           การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตนทนุการผลิตทําได  2  ระบบเชนเดียวกับการซื้อสินคามา
เพื่อขายคือนั่นคือ สามารถบันทึกแบบสิ้นงวดและแบบตอเนื่องซึ่งมีความแตกตางกนัดังนี ้
 

ระบบการบนัทึกบัญชีสินคาแบบสิ้นงวด 
    

ระบบการบันทึกบัญชีสินคาแบบสิ้นงวด (periodic inventory system) เปนการ
บันทึกเพื่อใหทราบตนทุนการผลิตสินคา กิจการจะทําบัญชีตางๆ เพื่อแสดงสวนประกอบของ
ตนทุนการผลิต   บัญชีที่เกี่ยวของกับตนทนุการผลิตมีดังตอไปนี ้   

     
                 1.  บัญชีวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต ประกอบดวย บัญชีวัตถุดิบคงเหลือ  บัญชีซ้ือ
วัตถุดิบ  บัญชีคาขนสงเขา  บัญชีสงคืนวัตถุดิบ  และบัญชีสวนลดรับ  บัญชีซ้ือวัตถุดิบมีวิธีการ
บันทึกบัญชีเชนเดียวกับการซื้อสินคา ในวันสิ้นงวดบัญชีบัญชีตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับวัตถุดิบจะ
ถูกโอนปดไปเขาบัญชีตนทุนผลิต 
                2.  บัญชีคาแรงงานทางตรง สํารับบันทึกคาแรงงานทางตรงของคนงานที่ทําหนาที่
การผลิตในวันสิ้นงวดบัญชีบัญชีคาแรงงานทางตรงจะถูกโอนปดไปเขาบัญชีตนทุนผลิต 
 3.  บัญชีตางๆ  ท่ีเก่ียวของกับการผลิต  เชน    คาแรงงานทางออม    คาไฟฟา 
โรงงาน  คาซอมแซมอาคารโรงงาน  เงินเดือนผูควบคุมคนงาน  คาเสื่อมราคาเครื่องจักร/
สินทรัพยที่อยูในโรงงาน  เปนตน  ในวันส้ินงวดบัญชีบัญชีคาใชจายการผลิตดังกลาวจะถูกโอน
ปดไปเขาบัญชีตนทุนผลิต 
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 4.  บัญชีสินคาระหวางผลิต ใชสําหรับบันทึกสินคาระหวางผลิตตนป และสินคา
ระหวางผลิตปลายปในระหวางงวดจะไมมีการบันทึกบัญชี  จนถึงสิ้นงวดบัญชีระหวางการผลิต
ตนปจะโอนปดเขาบัญชีตนทุนผลิตพรอมทั้งตรวจนับสินคาระหวางผลิตปลายงวดเพื่อยกยอด
ไปในงวดบัญชีหนา  
              5.  บัญชีตนทุนผลิต  เมื่อโอนปดบัญชีตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการผลิตเขาบัญชีตนทุน
ผลิต ตอจากนั้นบัญชีตนทุนผลิตจะถูกปดเขาบัญชีกําไรขาดทุน 

 
ตัวอยางบัญชตีนทุนผลิต 

บัญชีตนทุนผลิต 
25x7 
ธ.ค.31สินคาระหวางผลิตตนงวด                xx 
           วัตถุดิบตนงวด                                 xx 
           ซ้ือวัตถุดิบ                                        xx 
           คาขนสงเขา                                      xx 
           คาแรงงานทางตรง                           xx 
           คาแรงงานทางออม                           xx 
           เงินเดือนผูควบคุมคนงาน                 xx 
           คาซอมแซมโรงงานและเครื่องจักร  xx 
           คาเบี้ยประกันภัยโรงงาน                  xx 
           คาเสื่อมราคาเครื่องจักร                    xx 
           คาเสื่อมราคาโรงงาน                        xx 
                                                                  xxxx 

25x7 
ธ.ค.31 สินคาระหวางผลิตปลายงวด               xx 
            วัตถุดบิปลายงวด                                xx  
             สงคืน                                                 xx 
             ตนทุนสินคาสําเร็จรูป                        xx 
             โอนไปบัญชีกําไรขาดทุน                  xx  
 
 
 
 
 

  
xxxx 

 
 

          6.  บัญชีสินคาคงเหลือ  (inventory)  หรือบัญชีสินคาสําเร็จรูป  จะใชสําหรับ
บันทึกตนทุนการผลิตของสินคาที่ทําสําเร็จพรอมที่จะขายตอไป  และถาสินคานั้นยังไมไดขาย
คงเหลืออยูในวันสิ้นงวดบัญชี การบันทึกสินคาคงเหลือตามวิธีนี้จะตองทําการตรวจนับวามี
สินคาสําเร็จรูปคงเหลือวันปลายงวดเปนจํานวนเงินเทาใด การบันทึกบัญชีสินคาสําเร็จรูป
คงเหลือ  สวนใหญจะบันทกึไปพรอมกับการปดบัญชี  สินคาสําเร็จรูปคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
ปจจุบัน จะเปนสินคาสําเร็จรูปของงวดตอไป  ดังนั้น  ในระหวางงวดยอดคงเหลอืของบัญชี
สินคาสําเร็จรูป คือสินคาสําเร็จรูปตนป   และเมื่อส้ินงวดบัญชีจะตองโอนสินคาสําเร็จรูปนี้เขา
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บัญชีกําไรขาดทุนเพื่อคํานวณตนทุนขาย  และเมื่อส้ินงวดบัญชีจะตรวจนับและตีราคาสินคา
คงเหลือปลายป  เพื่อบันทึกในบัญชีสินคาสําเร็จรูปแทนสินคาที่โอนออกไป 
 
ตัวอยางที่  7.3  บริษัทอุตสาหกรรมไทยทํา จํากัด  บันทึกตนทุนการผลิตตามระบบการบันทึก
บัญชีแบบสิ้นงวด  มีขอมูลการผลิตสินคาสําหรับป  25x7  ดังตอไปนี้      
 25x7 
     ม.ค. 1  ยอดยกมาประกอบดวย 
      เงินสด  200,000  บาท  เงินฝากธนาคาร  500,000  บาท  ลูกหนี ้ 60,000  บาท  คาเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญ  1,000  บาท  สินคาสําเร็จรูป  (5,000  หนวย)  50,000  บาท  สินคา
ระหวางผลิต  85,000  บาท  วัตถุดิบ  150,000  บาท  ที่ดิน  400,000  บาท   เครื่องจกัร 
300,000  บาท  คาเสื่อมราคาสะสม-เครื่องจักร  15,000  บาท  เจาหนี ้  70,000  บาท  
ทุนเรือนหุน   1,000,000  บาท  กําไรสะสม  659,000  บาท 

รายการตาง ๆ  ที่เกิดในระหวางเดือนมกราคม  25x7  มีดังนี้ 
             2   ซ้ือวัตถุดิบทางตรง  118,000  บาท  วัตถุดิบทางออม  55,000  บาท  ดวยเช็คเงินสด 
             3   จายคาขนสงวัตถุดิบ   300 บาท 
             5   จายคาแรงงานทางตรง 30,000 บาท  คาแรงงานทางออม  8,000 บาท 
             9   จายเงินสดเปนคาใชจายในการผลิตดังนี้ 

 คาไฟฟาโรงงาน  3,000  บาท  คาเบี้ยประกันภยัโรงงาน  24,000  บาท  คาใชจาย   
 เบ็ดเตล็ดโรงงาน  1,000  บาท 

20  ขายสินคาไป 10,000 หนวย ราคาหนวยละ 35 บาท นําเงินฝากธนาคารในวันนี ้
25  จายเงินเดอืนพนักงานขาย 13,000 บาท คาโฆษณา  15,000 บาทดวยเช็ค 

              28 จายเงินเดือนพนกังานสํานักงาน  25,000  บาท  คาใชจายเบด็เตล็ด  2,500  บาท 
 ดวยเช็ค 

รายการปรับปรุงในวนัสิ้นเดอืน มีดังนี ้
1. คาแรงคางจายประกอบดวยคาแรงงานทางตรง  10,000  บาท  คาแรงงานทางออม   

                    5,000  บาท 
2.   คาเบี้ยประกันภยัเปนของเดือน มกราคม   2,000  บาท 
3.   คาไฟฟาคางจาย  1,200  บาท 
4.   คาเสื่อมราคาเครื่องจักร  2,500  บาท 
5.  กิจการตรวจนับและตีราคาสินคาคงเหลือ ณ วันที ่ 31  มกราคม  25x7  ปรากฏดังนี ้
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สินคาสําเร็จรูปคงเหลือ  (10,000  หนวย)  100,000  บาท 
สินคาระหวางผลิต  105,000  บาท 
วัตถุดิบทางตรง  75,000  บาท 
วัสดุโรงงาน   50,000  บาท 
การบันทึกบัญชีตามรายการขางตนเปนดังนี้ 

สมุดรายวันทัว่ไป   

วันเดือนป รายการ 
เลขที่ 
บัญชี 

เดบิต  เครดิต  

 
เงินสด 
เงินฝากธนาคาร 
ลูกหนี ้
สินคาสําเร็จรูป 
สินคาระหวางผลิต 
วัตถุดิบ 
ที่ดิน 
เครื่องจักร 
        คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   
        คาเสื่อมราคาสะสมเครื่องจักร 
        เจาหนี ้
        ทุนเรือนหุน 
       กําไรสะสม 
ยอดยกมา  
ซ้ือวัตถุดิบ 
วัตถุดิบทางออม(วัสดุโรงงาน) 
        ธนาคาร 
ซ้ือวัตถุดิบทางตรงและวัสดโุรงงานดวยเชค็ 

25x7 
ม.ค. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 

หนา 1 

 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
109 
110 

103.1 
110.1 
201 
301 
302 

 
501 
107 
102 

 

 
200,000 
500,000 
60,000 
50,000 
85,000 

150,000 
400,000 
300,000 

 
 
 
 
 
 

118,000 
55,000 

 
-
-
-
-
-
-
-
- 
 
 
 
 
 

-
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 
15,000 
70,000 

1,000,000 
659,000 

 
 
 

173,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
-
-
-
- 
 
 
- 
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หนา 2 สมุดรายวันทัว่ไป 

เลขที่ 
วันเดือนป รายการ เดบิต  เครดิต  

บัญชี 
คาขนสงเขา 
        เงินสด 
จายคาขนสงเขา 

502 300 - 25x7   
101   ม.ค. 3 - 300 

คาแรงงานทางตรง 
คาแรงงานทางออม 
         เงินสด 
จายคาแรงงานทางตรงและทางออม 

  -
- 

   
503 30,000         5  
504 8,000    - 
101  

คาไฟฟาโรงงาน 
คาเบี้ยประกนัภัยโรงงาน 
คาใชจายเบด็เตล็ดโรงงาน 
            เงินสด 
จายคาใชจายตางๆในการผลิตสินคา 

-
-
- 

 38,000  
     

505 3,000       9  
506 24,000    - 
507 1,000 -    
101   28,000 -  

  

ธนาคาร 
          ขายสินคา 
ขายสินคานําเงนิฝากธนาคาร 

-
- 

   
102 350,000  20  
401   -  350,000 

  

เงินเดือนพนักงานขาย 
คาโฆษณา 
          ธนาคาร 
จายเงินสดเปนคาใชจายเกีย่วกับการขาย 

-
- 

   
520 13,000   25 
522 15,000 -   
102   28,000 

    
525 25,000 28  เงินเดือนพนักงานสํานักงาน 
526 2,500  คาใชจายเบด็เตล็ด 
102 27,500         ธนาคาร 

 จายเงินสดเปนคาใชจายในการบริหาร 
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ผานรายการไปบัญชีแยกประเภททีเ่กีย่วของดังนี ้
เลขที่ 101 

เงินสด 

25x7     25x7     
 คาขนสงเขา ร.ว.2 300 -

-
-
-
- 

- ม.ค. 3 ม.ค. 1 ยอดยกมา        
133,700 

200,000 
คาแรงงานทางตรง 30,000         5 ร.ว.2  
คาแรงงานทางออม 8,000    ร.ว.2 
คาไฟฟา 3,000        10 ร.ว.2   
คาเบี้ยประกนั 24,000 ร.ว.2   
คาใชจายเบด็เตล็ด 1,000 ร.ว.2  

 
เลขที่ 102 ธนาคาร 

25x7   25x7       
  ม.ค. 1 ยอดยกมา - ซ้ือวัตถุดิบ ร.ว.1 -

-
-
-
- 

118,000 ม.ค.2 500,000 
ร.ว.2       21 ขายสินคา 350,000  ร.ว.1 วัสดุโรงงาน 55,000 

621,500      25 ร.ว.2 เงินเดือนพนักงาน 13,000 
คาโฆษณา  ร.ว.2 15,000 
เงินเดือนพนักงาน
สํานักงาน 

25,000      28 ร.ว.2 
  -  

ร.ว.2  2,500 คาใชจายเบด็เตล็ด
สํานักงาน   
    

 
เลขที่ 103 ลูกหนี ้

25x7          
 ม.ค. 1 60,000 - ยอดยกมา  

 
 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

     25x7     
เลขที่ 103.1
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  ม.ค. 1 ยอดยกมา 1,000 - 
 

สินคาสําเร็จรูป 

25x7 
ม.ค. 1 

 
ยอดยกมา 

 
 

 
50,000 

 
- 

     
 

เลขที่ 104 

                          
เลขที่ 105 สินคาระหวางผลิต 

25x7          
 ม.ค. 1 ยอดยกมา 85,000 -  

 
เลขที่ 106 วัตถุดิบ 

25x7          
 ม.ค. 1 ยอดยกมา 150,000 -  

         
วัสดุโรงงาน 

25x7 
ม.ค. 2 

 
ธนาคาร 

 
ร.ว.1 

 
55,000 

 
- 

     
 

เลขที่ 107

                                                                  
เลขที่ 108 ที่ดิน 

25x7          
 ม.ค. 1 ยอดยกมา 400,000 -  

                                                                       เครื่องจักร 

25x7 
ม.ค. 1 

 
ยอดยกมา 

 
 

 
300,000 

 
- 

     
 

เลขที่ 110 

 
คาเสื่อมราคาสะสม-เครื่องจักร 

 
 

    25x7 
ม.ค. 1 

 
ยอดยกมา 

 
 

 
15,000 

 
- 

เลขที่ 110.1 

                                                                       



 224 

เลขที่ 201 เจาหนี ้

     25x7     
  ม.ค. 1 70,000 - ยอดยกมา 

                                                                
ทุนเรือนหุน 

 
 

 
 

   25x7 
ม.ค. 1 

 
ยอดยกมา 

 
 

 
1,000,000 

 
- 

เลขที่ 301 

                                                                      
กําไรสะสม 

     25x7 
ม.ค. 1 

 
ยอดยกมา 

 
 

 
659,000 

 
 

เลขที่ 302 

                                                                         
เลขที่ 401 ขายสินคา 

      25x7    
 ม.ค. 20 ร.ว.2 350,000 - ธนาคาร 

                                                                     
ซ้ือวัตถุดิบ 

25x7 
ม.ค. 2 

 
ธนาคาร 

 
ร.ว.1 

 
118,000 

 
- 

  
 

   
 

เลขที่ 501 

                                                                 
เลขที่ 502 คาขนสงเขา 

25x7            
ม.ค.3  เงินสด ร.ว. 1 300 -   เลขที่ 502 

 
เลขที่ 503 คาแรงงานทางตรง 

25x7          
ม.ค. 5 เงินสด ร.ว.2 30,000 -   
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คาแรงงานทางออม 

25x7 
ม.ค. 5 

 
เงินสด 

 
ร.ว.2 

 
8,000 

 
- 

  
 

   
 

เลขที่ 504 

                                          
เลขที่ 505คาไฟฟาโรงงาน 

25x7          
ม.ค. 9 ร.ว.2 3,000 - เงินสด   

 
คาเบี้ยประกนัภัยโรงงาน 

25x7 
ม.ค. 9 

 
เงินสด 

 
ร.ว.2 

 
24,000 

 
- 

  
 

   
 

เลขที่ 506

                                                             คาใชจายเบ็ดเตล็ดโรงงาน 

25x7 
ม.ค. 9 

 
เงินสด 

 
ร.ว.2 

 
1,000 

 
- 

  
 

   
 

เลขที่ 507 

 
เงินเดือนพนักงานขาย 

25x7 
ม.ค. 25 

 
ธนาคาร 

 
ร.ว.2 

        
13,000 

 
- 

  
 

   
 

เลขที่ 520 

                                                                         
คาโฆษณา 

25x7 
ม.ค. 25 

 
ธนาคาร 

 
ร.ว.2 

 
15,000 

 
- 

     
 

เลขที่ 522 

                                                        
เลขที่ 525 เงินเดือนพนักงานสํานักงาน 

25x7          
ม.ค.28  ร.ว.2 - ธนาคาร 25,000  
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เลขที่ 526 คาใชจายเบด็เตล็ด 

25x7          
ม.ค. 28 ร.ว.2 2,500 - ธนาคาร   

 
 

จากการบันทึกรายการในสมุดขั้นตน และผานรายการไปบัญชีแยกประเภท เพื่อชวยให
การทํางบการเงินของกิจการอุตสาหกรรมสะดวกขึ้น กิจการสามารถนํามาจัดทํากระดาษทําการ  
โดยมีหลักเกณฑในการจัดทํากระดาษทําการ  (working  papers)  10  ชอง  ดังนี้ 
                1.   ลอกงบทดลองลงในชองงบทดลอง 
             2.   นํารายการสินคาคงเหลือไปตอทายรายการในงบทดลองดังนี ้
                         สินคาสําเร็จรูปปลายปลงดาน  เครดิต  งบกําไรขาดทุน  ดาน  เดบิต งบดุล 
                         สินคาระหวางผลิตปลายปลงดาน  เครดิต  งบตนทุนผลิต  ดาน  เดบิต งบดุล 
                         วัสดุดิบปลายป ลงดาน  เครดิต งบตนทนุการผลิต  ดาน  เดบิต งบดลุ 
 3.  ใหลงรายการปรับปรุงตาง ๆ  ที่จําเปนไวในชองรายการปรับปรุง  ถาบัญชีตอง
ปรับปรุง  แตยังไมมีในงบทดลอง  ก็ใหเปดบัญชีขึ้นใหมตอทายงบทดลอง  สวนบัญชีใดที่มีใน
งบทดลองแลว  ใหปรับปรุงโดยการเพิ่มหรือลดตัวเลขของบัญชีนั้น  ในชองรายการปรับปรุง 

4.   รวมยอดรายการปรับปรุง 
 5.  หายอดคงเหลือแตละบัญชี  จากนัน้นาํตวัเลขของแตละบัญชีไปลงในงบที่เกี่ยวของ
หมวดที ่ 1  ไดแกสินทรัพย  จะนําไปลงในงบดุล  ยกเวนสินคาสําเร็จรูปตนป  นําไปลงงบกําไร
ขาดทุนทางดานเดบิต สวนสินคาระหวางผลิตตนปและวัตถุดิบตนป จะนําไปลงงบตนทุนผลิต
ทางดาน เดบิต  หมวดที ่  2  หนี้สินและหมวดที ่  3  ทุน  จะนําไปลงในงบดุล  หมวดที่  4  และ
หมวดที ่ 5  จะนําไปลงในงบตนทุนผลิตและงบกําไรขาดทุน  รายการใดที่เกี่ยวของกบังบตนทุน
ผลิต ใหนําไปลงในงบตนทุนการผลิต รายการใดที่เกี่ยวของกับงบกําไรขาดทุนก็ใหนําไปใสชอง
งบกําไรขาดทนุนั้น 

6.  รวมยอดงบตนทุนผลิต  ยอดรวมดาน  เดบิต และ เครดิต  จะไมเทากันผลตางที่
ได คือตนทุนสินคาสําเร็จรูป ใหนําผลตางดังกลาวไปใสดาน เครดิต ของงบตนทุนผลิต และดาน 
เดบิตของงบกําไรขาดทุน 

7.  รวมยอดงบกําไรขาดทุน ผลตางจะเปนกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของกิจการ ถา
ดาน เดบิต นอยกวาดาน เครดิต ผลตางคือกําไรสุทธิ ถาดาน เดบิต มากกวา ดาน เครดิต ผลตาง
คือขาดทุนทุนสุทธิใหนําผลตางไปใสดานที่มียอดรวมนอย ของทั้งงบกําไรขาดทุนและงบดุล 
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รายการปรับปรุง (adjusting  entries) 

            การปรับปรุงรายการในสมุดรายวันทั่วไปทําเชนเดียวกับ กิจการจําหนายสินคา  จาก
รายการเพิ่มเติมที่ตัวอยางใหมา   การบันทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไปทําดังนี้ 
                           

สมุดรายวันทัว่ไป 

วันเดือนป รายการ 
เลขที่ 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

หนา 3 

 
คาแรงงานทางตรง 
คาแรงงานทางออม 
        คาแรงงานทางตรงคางจาย 
       คาแรงงานทางออมคางจาย 
ปรับปรุงคาแรงงานคางจาย 

    25x7  
503 10,000 -  ม.ค.  31  
504 5,000 -   
204   10,000 - 
205   5,000 - 

 คาเบี้ยประกนัภัยโรงงานจายลวงหนา 
        คาเบี้ยประกันโรงงาน  
ปรับปรุงคาเบี้ยประกนัภยั 

     
108 22,000 -   
506   22,000 - 

     

คาไฟฟาโรงงาน                                   
        คาไฟฟาโรงงานคางจาย 
ปรับปรุงคาไฟฟาโรงงานคางจาย 

505 1,200 -   
206   1,200 - 

     

คาเสื่อมราคา-เครื่องจักร 
       คาเสื่อมราคา-สะสมเครื่องจักร 
ปรับปรุงคาเสื่อมราคาเครื่องจักร 

512 2,500 -   
110.1   2,500 - 

     

วัสดุโรงงานใชไป                                         
     วัสดุโรงงาน 
ปรับปรุงวัสดุโรงงานใชไป 

513 5,000 -   
107 5,000 - 

 

 
 
 
 


	การบัญชีสำหรับกิจการอุตสาหกรรม 
	ตารางที่  7.1  เปรียบเทียบงบกำไรขาดทุนของกิจการจำหน่ายสินค้าและกิจการอุตสาหกรรม
	กิจการอุตสาหกรรม (manufacturing company)
	สำหรับงวด 1ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x7 
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	สินค้าคงเหลือปลายปี   610,000      590,000 
	กำไรขั้นต้น                                   1,910,000
	บริษัทภพประเสริฐอุตสาหกรรม จำกัด 
	สำหรับงวด 1ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x7 
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