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เนือ้หาการเรยีน
 มาตรฐานระบบการจัดการวิสาหกิจชุมชน (มจก.)

การบรหิารจดัการดา้นการผลติและงานสนับสนนุการผลติ

• ด้านการจัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
• ด้านการผลติ

มาตรฐานการผลิตต่างๆ 

• มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

•  มาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

•  มาตรฐานผลติภัณฑ์อาหารและยา (FDA) 

• อ.ย. 

• GMP

• HACCP

• Halal

• ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์และสถานท่ีผลิต

• ด้านการบรรจุและการจัดส่ง

• การค านวณต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการผลติ
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มาตรฐานระบบการจัดการวิสาหกิจชุมชน (มจก.)

การบรหิารจดัการดา้นการผลติและงานสนบัสนนุการผลติ

1) ด้านการจัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

1.1) จัดให้มีการบันทึกรายงานวัตถุดบิ/ปัจจัยการผลิต รวมทั้ง

แหล่งที่มาทุกครั้งที่มีการสั่งซ้ือ เพื่อใช้อ้างอิงในการสั่งซ้ือครั้ง

ต่อไป

1.2) จัดให้มีระบบการตรวจรับวัตถุดิบด้ยวิธีการที่เหมาะสมเพื่อ

ควบคุมคุณภาพก่อนการผลิต โดยก าหนดผู้รับผิดชอบพร้อม

วิธีการตรวจรับที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ

1.3) จัดซื้อตามหลักการ 5 R 

- Right Quality

- Right Quantity

- Right Price 

- Right Place

- Right Time 
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มาตรฐานระบบการจัดการวิสาหกิจชุมชน (มจก.)

การบรหิารจดัการดา้นการผลติและงานสนบัสนนุการผลติ

2) ด้านการผลิต

2.1) วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการในตลาดและ

ก าลังการผลติของกลุ่ม เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดซื้อวัตถุดิบและ

ปัจจัยการผลิตได้อย่างพอเพียง ไม่ขาดแคลนหรือช ารุดเสียหาย

และเกิดความสิ้นเปลือง

2.2) จัดให้มีการแบ่งแผนกงานและก าหนดผู้รับผิดชอบตาม

ความสามารถเพื่อให้กลุ่มสามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความ

ต้องการของตลาด หากก าลังการผลติไม่เพียงพอ ให้พิจารณาจัด

จ้างเพิ่มเติมจากภายนอกได้ (Outsourcing) 

2.3) ก าหนดให้มีขั้นตอนการผลิตที่ชัดเจน  จัดพิมพ์เป็นเอกสาร

แสดงขั้นตอนการผลิต  เพื่อให้พนักงานสามารถด าเนินการผลิต

ตามขั้นตอนได้เหมือนๆ กัน

2.4) ก าหนดเกณฑ์หรือ วิธีการในการตรวจสอบคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์และตัวบ่งชี้สินค้าที่ไม่ผ่านการตรวจ โดยใช้ระเบียบวิธี
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มาตรฐานการผลติต่างๆ 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

มาตรฐานผลิตภัณฑท์ี่เกี่ยวกับอาหาร 

–  อ.ย. (FDA)  กระทรวงสาธารณสุข

– GMP          กระทรวงอุตสาหกรรม

– HACCP      กระทรวงอุตสาหกรรม

– Halal           ส านักจุฬาราชมนตรี
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มาตรฐานผลติภณัฑช์ุมชน (มผช.)
โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ของ

ส า นั ก ง า น ม า ต ร ฐ า น

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ คือ

• ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า คุ ณ ภ าพข อ ง

ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับการรับรอง 

และแสดงเครื่องหมายการรับรอง

• เพื่อส่งเสริมด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์

ให้ เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย และ

สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการ

เลือกซ้ือ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ

• เพื่อเน้นให้มีการพัฒนาแบบยั่งยืน อีกทั้ง

สนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลใน

โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

 ท่ีมา http://www.tisi.go.th/index.php
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ประโยชน์ของการท ามาตรฐาน มผช.
อ านวยประโยชนแ์กบุ่คคลหลาย ๆ ฝ่ายทัง้ผูผ้ลิต ผูบ้รโิภค และต่อเศรษฐกจิ ของชาตโิดยส่วนรวมด้วย กลา่วคือ 

1. ประโยชนข์องการมาตรฐานต่อผูผ้ลิต

1.1 ลดจ านวนวิธีหรือทางปฏิบัติ เพ่ือให้ได้ผลอย่างเดียวกัน ให้เหลือเท่าท่ีจ าเป็น

1.2 ลดจ านวนแบบและขนาดให้เหลือน้อยลง ด้วยการใช้แบบและขนาดท่ีสับเปลี่ยน ทดแทนกันได้

1.3 ลดความยุ่งยากและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ ชดเชยอุบัติเหตุในการท างานลดลง 

1.4 ลดปริมาณวัสดุ ส่วนประกอบ อะไหล่ และสินค้าที่ต้องมีไว้ส าหรับใช้และจ าหน่าย 

1.5 ก่อให้เกิดการเพ่ิมผลผลิต ซึ่งน าไปสู่การลดต้นทุนการผลิต ราคา และเพ่ิมปริมาณการขาย

2. ประโยชนข์องการมาตรฐานต่อผู้อปุโภคบรโิภค 

2.1 ปลอดภัยในการใช้งาน และการบริโภค 

2.2 สะดวก ประหยัดเงิน เวลาในการเลือกซื้อเพราะผลิตภัณฑ์มาตรฐาน สามารถสับเปลี่ยนทดแทนกันได้ 

2.3 ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อผลิตภัณฑ์ เพราะผลิตภัณฑ์มาตรฐานจะมีคุณภาพสมราคา และสามารถ

เลือกซื้อได้ตามความต้องการ 

2.4 สามารถซื้อหาสินค้าท่ีมีคุณภาพ และสมรรถนะในการท างานได้อย่างเดียวกันในราคาต่ าลง 

2.5 สับเปลี่ยนทดแทนชิ้นส่วนอุปกรณ์ท่ีช ารุดหรือเสียได้ สะดวกและรวดเร็ว ไม่ต้องเปลี่ยนใหม่หมดท้ังชุด

2.6 ซื้อหาส่วนประกอบและอะไหล่ที่ต้องการสับเปลี่ยนได้ง่าย 

3. ประโยชนข์องการมาตรฐานต่อเศรษฐกจิโดยส่วนรวม หรือประโยชนร์่วมกัน 

3.1 ท าให้เกิดความสะดวกในการติดต่อส่ือสาร เพราะมีความเข้าใจท่ีตรงกัน 

3.2 ประหยัดก าลังคน การใช้วัสดุและเวลา ลดค่าใช้จ่าย สามารถลดต้นทุนการผลิตและราคาจ าหน่ายลงได้ 

3.3 การสร้างพื้นฐานในการเปรียบเทียบ  เกิดความยุติธรรมในการซื้อขายและการแข่งขันในเชิงการค้า 

3.4 ประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ

3.5 สร้างความนิยมเช่ือถือในสินค้าท่ีผลิตขึ้น แก่ผู้ใช้ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ขยายตลาดสินค้า

อุตสาหกรรม อันเป็นการสร้างพ้ืนฐานท่ีมั่งคงให้แก่กิจการอุตสาหกรรมและพัฒนาการเศรษฐกิจของประเทศ
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การขอใบรับรองมาตรฐานผลติภณัฑช์ุมชน

• หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน     

• ขั้นตอนการด าเนินงานในการให้การรับรอง     

• Download ใบค าขอ     

• ข้อแนะน าส าหรับผู้รับใบรับรองให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน 8กลุฉตัร ฉัตรกลุ ณ อยธุยา

http://www.tisi.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=170&Itemid=25
http://app.tisi.go.th/otop/process.html
http://app.tisi.go.th/otop/pdf_file/app_frm.pdf
http://app.tisi.go.th/otop/pdf_file/app_frm.pdf
http://www.tisi.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=172&Itemid=25
http://www.tisi.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=172&Itemid=25


มาตรฐาน อย. (Food and Drug Administration)  

ส านกัคณะกรรมการอาหารและยา  
กระทรวงสาธารณสขุ

อย. มีนโยบายจะส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผลิตภัณฑ์

สุขภาพจากภูมิปัญญาพื้นบ้านให้มีคุณภาพและปลอดภัย

ส าหรับผู้บริโภค โดยให้ เจ้าหน้าที่ ในท้องถิ่นดูแลให้

ค าแนะน าปรึกษาอย่างครบวงจร ตั้งแต่เทคโนโลยีการผลิต 

การตลาด การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนการอนุญาต

เลข อย. ส าหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดเพื่อประโยชน์ในการ

ตรวจสอบควบคุณภาพมาตรฐาน เพื่อยกระดับการผลิตและ

ความปลอดภัยของผู้บริโภค นอกจากนี้ยังเอื้อประโยชน์ต่อ

การตลาดอีกด้วย
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ผลิตภณัฑ์สุขภาพส าหรับเศรษฐกิจชุมชน

     ผลติภณัฑอ์าหาร

            อย. มมีาตรการด าเนนิงานเพือ่คุม้ครองผูบ้ริโภคให้ได้

บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย และมคีุณภาพมาตรฐาน 

ตลอดจนไม่ถูกหลอกลวง เอารัดเอาเปรียบ โดยใช้มาตรการทาง

กฎหมาย ที่มีการก ากบัดแูลก่อนและหลงัออกสุ่ตลาด อาทิ สถานที่

ผลิตอาหาร ผลติภัณฑ์อาหาร ตลอดจนการโฆษณา โดยการ

ตรวจสอบและสุม่เก็บตวัอยา่งเพื่อตรวจวิเคราะห์ รวมถงึสอดส่อง

ดูแลตามเรื่องรอ้งเรียน หรือเบาะแสที่มีเข้ามา

            ทัง้นี้ อย. ได้จัดท าเกณฑ์หรือข้อก าหนดพ้ืนฐานทีจ่ าเปน็

ในการผลิตและการควบคุมการผลิต ให้ผู้ผลติปฏบิัติตามเพือ่ท า

ให้สามารถผลติอาหารไดอ้ย่างปลอดภัย เรียกว่า หลกัเกณฑแ์ละ

วธิกีารทีด่ใีนการผลติอาหาร  หรือ จเีอมพ ี(GMP) หลักเกณฑ์

ดังกลา่วจะถูกบงัคบัใช้เปน็กฎหมายในผลิตภณัฑ์หลายๆ ประเภท 

ในสว่นที่เก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ชุมชน 

            ส าหรบักลุ่มอาหารบรโิภคทันที หมายถึง กลุ่มทีภ่ายใน

เครื่องหมาย อย. มีอักษร จพท น าหน้าตวัเลข) แม้กฎหมายจะไม่

บงัคบัใช้ แต่จะเปน็ประโยชน์ตอ่ผู้ผลิตเอง หากน าหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่ดใีนการผลิตอาหาร (จีเอ็มพ)ี มาปฏบิัต ิ          
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ผลติภณัฑย์า
       ยาแผนโบราณเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตผลิตหรือจ าหน่าย

ยกเว้นยาสมุนไพรท่ีได้จากพืช สัตว์ หรือแร่ธาต ุ ซึ่งไม่ได้ผสม ปรุงหรือ

แปรสภาพจนไม่เห็นลักษณะเดิม ดังนั้น สมุนไพรท่ีผสมกันตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้น

ไป หรือมีการแปรสภาพจนไม่เห็นลักษณะเดิม เช่น ท าเป็นลูกกลอนหรือ

แคปซูล จะต้องขออนุญาตผลิตหรือจ าหน่าย และต้องขอขึ้นทะเบียนต ารับ

ยานั้นๆ ต่อ อย. ด้วย

ผลติภณัฑเ์ครือ่งส าอาง
      เครื่องส าอางท่ีผลิตในระดับชุมชนส่วนใหญ่ ได้แก่ แชมพูและครีมนวด

ผม จัดอยู่ในกลุ่มท่ีมีความเสี่ยงต่ า จึงมีข้อก าหนดเพียงให้จัดท าฉลากให้

ถูกต้องตามท่ีกฎหมายก าหนดเท่านั้น ไม่ต้องมาขออนุญาตผลิต การแสดง

ฉลาก ฯลฯ กรณีหน่วยผลิตอ้างถึงสูตรสมุนไพร ควรมีการศึกษาค้นคว้า 

ทดสอบ หรือมีข้อมูลทางวิชาการท่ีเชื่อถือได้ เพ่ือพิสูจน์ส่วนประกอบสรร

รพคุณท่ีอ้างด้วย รวมท้ังไม่ควรโฆษณาสรรพคุณเป็นเท็จหรือเกินจริง

ผลติภณัฑว์ตัถมุพีษิ
       ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายวัตถุอันตราย ท่ีชุมชนมีการผลิตกัน ได้แก่ 

ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดพื้น ฝาผนัง เครื่องสุขภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว และผลิตภัณฑ์เช็ดกระจก ต้องขึ้นทะเบียน และ

ขออนุญาตในการผลิต โดยต้องเป็นไปตามกฎกระทรวง และสถานที่ผลิต

ต้องมีระบบบ าบัดน้ าเสียด้วย ส่วนผลิตภัณฑ์กันยุงที่ประกอบด้วย น้ ามัน

ตะไคร้หอมและผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ ต้องมีการทดสอบประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด และตอ้งขึ้นทะเบียนพร้อมท้ังแจ้งการด าเนินการ 

ให้ติดตอ่ได้ที ่อย. หรือ สาธารณสุขจังหวัด 11กลุฉตัร ฉัตรกลุ ณ อยธุยา



HACCP
• HACCP : Hazard Analysis and Critical Control Point 
คือ ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม   เป็นเคร่ืองมือใน
การชีเ้ฉพาะเจาะจง ประเมินและควบคุมอันตรายท่ีมีโอกาสเกิดขึน้ใน
ผลิตภัณฑ์อาหาร   ระบบนีไ้ด้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากนานา
ประเทศถึงประสิทธิภาพ การประกันความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร
ส าหรับผู้บริโภค  เน่ืองจากระบบ HACCP เป็นระบบท่ีออกแบบมาเพื่อ
ควบคมุอนัตราย ณ จดุหรือขัน้ตอนการผลิตท่ีอนัตรายเหลา่นัน้มีโอกาสเกิดขึน้
ในกระบวนการผลติของโรงงานอาหาร จงึสามารถประกนัความปลอดภยัของ
ผลิตภณัฑ์ได้ดีกว่าการตรวจสอบผลิตภณัฑ์สดุท้ายหรือการควบคมุคณุภาพท่ี
ใช้กนัอยูเ่ดิม ซึง่มีข้อจ ากดัของขนาดตวัอยา่งที่สุม่
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Halal ส านกังานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
• ฮาลาล  หมายถึง  เคร่ืองหมายรับรองฮาลาล  ส านกังาน

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย อนุญาตให้ใช้
เคร่ืองหมายรับรองแสดงบนฉลากผลติภัณฑ์  การโฆษณา
ผลติภัณฑ์  หรือกจิการใด โดยมีสัญลกัษณ์เรียกว่า  “ฮาลาล”

• “ฮาลาล” มีความหมายวา่ “ถูกตอ้งตามกฎหรือ การอนุญาต” 
อาหารท่ีไดรั้บการรับรองฮาลาลแสดงวา่ไดผ้ลิตข้ึนตาม
หลกัการของศาสนาอิสลามท่ีมุสลิมสามารถบริโภคได้

• “ตลาดอาหารฮาลาล” เป็นเป้าหมายส าคญัเน่ืองจาก
ประชากรมุสลิมท่ีมีกวา่ 1,900 ลา้นคน ทัว่ทุกภมิูภาคในโลก 
รัฐบาลจึงมุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในทุก
ขั้นตอนอยา่งครบวงจร และไดแ้ปลงนโยบายสู่การปฏิบติั
อยา่งเป็นรูปธรรม 

ท่ีมา : http://www.halal.or.th

สถานทีต่ิดต่อ 28/2  หมู่ท่ี  12  ถ.มิตรไมตรี  เขตหนองจอก  กรุงเทพฯ  10530 

โทร.  0 2989 7360
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มาตรฐานระบบการจัดการวิสาหกิจชุมชน (มจก.)

การบรหิารจดัการดา้นการผลติและงานสนบัสนนุการผลติ

3) ดา้นเครือ่งมือ/อปุกรณแ์ละสถานทีผ่ลติ
       ส าหรบัชุมชนที่ต้องการการรบัรองมาตรฐาน  จะถูกก ากับดูแลโดยมาตรฐาน

ของรัฐ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ชุมชนทีผลิตอาหารและยา  จะมีกฎเกณฑ์ในการ

ควบคมุตามมาตรฐาน อย. , GMP , HACCP หรือ Halal ส่วนกรณีผลิตภัณฑ์ 

Non-food จะตอ้งผา่นมาตรฐาน มผช. ของ อตุสาหกรรมก่อนเป็นอย่างน้อยจึง

จะไปขึ้นท าเนียบขอดาวจากคณะกรรมการ OTOP ของ พช. ได้

มาตรฐานครา่วๆ มีดังนี้

3.1) ก าหนดรายละเอียดของกจิกรรมการดูแลเครื่องมือและอปุกรณ์ต่างๆ เชน่ 

วิธีการ กระบวนการตรวจสอบ  การบ ารงุรักษา การท าความสะอาด เพื่อให้

มั่นใจวา่สามารถผลิตหรือใหบ้ริการได้ต่อเนื่อง

3.2) กรณีเปน็องค์กรผลิตสินคา้หรือบริการทีม่ีผลต่อสุขภาพอนามัยและความ

ปลอดภัยของลกูคา้ ต้องดูแลเปน็พิเศษตามมาตรฐานที่ทางการก าหนด เชน่ 

อาหาร  ขนม  ยา เครื่องส าอาง น้ ายาท าความสะอาดตา่ง  บริการนวด  สปาฯลฯ 

3.2.1) ให้องคก์รด าเนนิการจดัสถานที่ผลิตให้มีสภาพเหมาะสมตาม

มาตรฐานทีร่ัฐก าหนด หากมปิฏบิัติอาจผิดกฎหมายได้ 

3.2.2) ก าหนดให้มีการใช้อปุกรณ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณธ์ที่ท าการผลิต
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มาตรฐานระบบการจัดการวิสาหกิจชุมชน (มจก.)
การบรหิารจดัการดา้นการผลติและงานสนบัสนนุการผลติ

4) ด้านการบรรจุและการจัดส่ง

4.1) ก าหนดวิธีการที่เหมาะสมในการบรรจุ

ผลิตภัณฑ์และคัดเลือกภาชนะที่ใช้ในการบรรจุ

เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ถูกห่อหุ้มอย่างดีอยู่ตลอดเวลา ไม่

ช ารุดเสียหายทั้งในระหว่างจัดเก็บหรือขนส่ง กรณี

ของอาหารก็ต้องค านึงถึงอุณหภูมิที่จัดเก็บหรือ

ขนส่งด้วยเช่นกัน

4.2) ก าหนดข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่ต้องระบุบน

ฉลากตามกฏหายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ชื่อผลิตภัณฑ์ 

ชื่อผู้ผลิตที่ตั้งผู้จ าหน่าย ข้อแนะน าการใช้ กรณี

อาหารและยา  เพิ่มการระบุน้ าหนัก / ปริมาณสุทธิ 

ส่นประกอบทางโภชนาการ และวันหมดอายุ

4.3) ก าหนดวิธีการเก็บรักษาและกระบวนการจัดส่ง

ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม เน้นการเก็บรักษาและห้าม

ให้ช ารุดเสียหายระหว่างการขนส่ง ก่อนถึงมือลูกค้า 15กลุฉตัร ฉัตรกลุ ณ อยธุยา



สมการเศรษฐี

ก าไร = ขาย - ตน้ทนุ

ความตอ้งการ
ของผูป้ระกอบการ

เรือ่งการตลาด สิง่ทีค่ านวณ

ใหย้ดึหลัก 3 จ

จ ที ่3  “เจี๊ยะ”

ขาย > ตน้ทนุ

จ ที ่2  “เจา๊”

ขาย = ตน้ทนุ

จ ที ่1  “เจ๊ง”

ขาย < ตน้ทนุ

ก าไร =    ขาย -   ตน้ทนุ

การค านวณตน้ทนุการผลติสนิคา้/บรกิาร
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โครงสรา้งตน้ทนุสนิคา้ (Tc = Fc + Vc)

ตน้ทนุสนิคา้ (Tc) ตน้ทนุผันแปร (Vc)ตน้ทนุคงที ่(Fc)

ต้นทุนสินค้า =

ค่าเช่าสถานท่ี

+

ตน้ทุนวตัถุดิบ

เงินเดือนพนกังานผลิต ค่าแรงทางตรง(รายวนั)

ภาษีโรงเรือน , ป้าย ค่าน ้า

ค่ายาม , ท าความสะอาด ค่าไฟฟ้า

ค่าใชจ่้ายในการผลิตอ่ืน ค่าเช้ือเพลิง

ค่าขนส่ง

= +

Tc / จ านวนสนิคา้ทีผ่ลติไดใ้น 1 ลอต  =  ตน้ทนุสนิคา้ตอ่หนว่ย
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ตน้ทนุผนัแปร : การค านวณวตัถดุบิทางตรง 
(Direct Material ;DM) : สบัปะรดกระป๋อง

No รายการวตัถดุบิ จ านวนหน่วย ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงนิ

1 สบัปะรด (80 ลกู) 120kg. 35 4,200

2 น ้าตาล 70 kg. 17 1,190

3 แผน่อลมูเินยีม 80 kg. 100 8,000

4 กระดาษฉลากกระป๋อง 200 แผน่ 1 200

ราคารวมวตัถดุบิทีใ่ชใ้นการผลติทัง้หมด 200 หน่วย 13,590

ถา้วตัถดุบิทัง้หมดนีส้ามารถผลติสบัปะรดไดท้ัง้หมด 200 กระป๋อง 

ตน้ทนุผลติตอ่ 1 กระป๋อง = 13,590 / 200 = 67.95 บาท

หั่นเป็นแว่น / ชิน้

ม้วนเป็นรูปกระป๋อง

ต้มจนละลาย
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ตน้ทนุผนัแปร (Variable Cost)

• ตน้ทนุวัตถดุบิ (Direct Material ; DM)

• คา่แรงทางตรง (Direct Labor ; DL)

– แปรผันตามปรมิาณผลติ เชน่ คา่แรงรายวัน

• คา่ใชจ้า่ยโรงงานทางตรง (Overhead Cost ;OH)

– คา่ใชจ้า่ยทีผั่นแปรตามปรมิาณผลติ เชน่ คา่ไฟฟ้า น ้า 
เชือ้เพลงิ คา่ขนสง่ วัสดสุ ิน้เปลอืงในการผลติ ฯลฯ
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ตน้ทนุคงที ่(Fixed Cost)

• คา่แรงทางออ้ม (Indirect Labor ; IDL)

– ไมว่า่จะผลติเทา่ไรก็ตอ้งจา่ย เชน่ คา่บรหิารงาน 
เงนิเดอืนพนักงานใน office คา่คนงานทีไ่มเ่กีย่วกบั
การผลติ เชน่ คา่ยาม คา่คนท าความสะอาด ฯลฯ 

• คา่ใชจ้า่ยโรงงานคงที ่คอื คา่ใชจ้า่ยทีไ่มผั่นแปร
ตามปรมิาณผลติ เชน่ 

– คา่เชา่ทีด่นิ ภาษีทีด่นิ ภาษีป้าย โรงเรอืน

– คา่เสือ่มราคาทรัพยส์นิ เชน่ คา่เสือ่มราคาเครือ่งจักร  
อปุกรณ์ตา่งๆ  คา่เสือ่มโรงเรอืนตา่งๆ 

   (ทีด่นิและความด ี ไมม่เีสือ่มราคา)
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