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ณรงค์ บัวบำน
สำนักงำนทะเบียนเครื่องจักรกลำง

การประเมินราคาเครื่ องจักรของสานักงานทะเบียนเครื่ องจักรกลาง
ส ำนัก งำนทะเบี ย นเครื่ อ งจัก รกลำงใช้ท ฤษฎี อ้ำงอิ ง กำรคิ ด ค่ ำเสื่ อ มรำคำแบบเส้ น ตรง
(Straight Line Depreciation)โดยสำนักงำนทะเบียนเครื่ องจักรกลำง จะผนวกเอำองค์ประกอบอื่นๆ
ที่สำคัญๆเช่น สภำพเครื่ องจักร ประสิ ทธิภำพของเครื่ องจักร อัตรำแรกเปลี่ยนเงินตรำ ดัชนีรำคำขำย
ส่ งสิ นค้ำ(Wholesale Price Index) เป็ นต้น มำประยุกต์ เพื่อใช้ในกำรประเมินรำคำเครื่ องจักร ทั้งนี้
จึงต้องใช้ผูท้ ี่ มีประสบกำรณ์ ในกำรกำหนดและตรวจสอบองค์ประกอบต่ำงที่ ใช้ในกำรประเมิน
รำคำเครื่ องจักร

1 องค์ประกอบต่ างๆที่ใช้ ในการประเมินราคาเครื่ องจักร
1.1ราคาเครื่ องจักร(Price Value)
รำคำเครื่ องจักร(Price Value) เป็ นองค์ประกอบที่สำคัญในกำรประเมินรำคำเครื่ องจักร รำคำที่
ได้มำนี้ โดยมำกจะดูมำจำกหลักฐำนกำรซื้ อขำยเช่น ใบเสร็ จรับเงิน Invoice ใบส่ งของ สัญญำซื้ อ
ขำยเครื่ องจักร เป็ นต้น รำคำเครื่ องจักรที่สำนักงำนทะเบียนเครื่ องจักรกลำงนำมำใช้ประกอบกำร
พิจำรณำให้เลือกใช้ได้ 3 แบบแล้วแต่วำ่ จะได้รำคำมำจำกแหล่งข้อมูลใด
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1.1.1 รำคำเครื่ องจักรเมื่อซื้ อ เป็ นรำคำที่หำได้จำกหลักฐำนกำรซื้ อขำยเครื่ องจักรของผูท้ ี่
นำมำประกอบกำรพิจำรณำเช่น ใบเสร็ จรับเงิน Invoice ที่สำมำรถตรวจสอบได้ว่ำเป็ นใบเสร็ จค่ำ
ซื้อเครื่ องจักรที่จะประเมินรำคำนั้นจริ ง
1.1.2 รำคำเครื่ องจักรในปั จจุบนั เป็ นรำคำที่เรำนำมำเปรี ยบเทียบกับเครื่ องจักรที่ขอรับกำร
ประเมินอันเนื่องมำจำกผูข้ อประเมินไม่มีหลักฐำนใดๆแจ้งให้ทรำบ โดยจะสอบถำมร้ำนค้ำหรื อ
ผูแ้ ทนจำหน่ำยเครื่ องจักร หรื อหำจำกหลักฐำนของโรงงำนที่ได้ขอจดทะเบียนไว้แล้ว แต่ท้งั นี้
รำคำของเครื่ องจักรที่นำมำเปรี ยบเทียบจะต้องมีขนำดควำมสำมำรถกำรผลิตที่ใกล้เคียงกัน ไม่เกิน
หรื อไม่นอ้ ยกว่ำ 10 เปอร์เซ็นต์ของเครื่ องจักรเดิม
1.1.3 รำคำเครื่ องจักรที่ได้จำกกำรสอบถำม เป็ นกำรยำกมำกที่จะหำรำคำเครื่ องจักรที่ไม่รู้
แหล่งที่มีรำคำทั้ง 2 วิธีกำรข้ำงต้น จึงต้องใช้วิธีกำรสอบถำมผูม้ ีประสบกำรณ์หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับ
เครื่ องจักรนั้นๆ จำนวนหลำยๆแหล่งอย่ำงน้อย 3 แหล่ง นำรำคำที่ได้มำหำค่ำเฉลี่ย กำรที่จะนำวิธี
หำรำคำด้วยวิธีน้ ี มำใช้ผูป้ ระเมินรำคำจะต้องเป็ นผูม้ ีประสบกำรณ์เพียงพอและสำมำรถวิเครำะห์
และเชื่อถือแหล่งที่มำนั้นได้

1.2 อายุการใช้ งาน (Useful Life)
กำรพยำกรณ์อำยุกำรใช้งำนของเครื่ องจักรเป็ นเรื่ องที่ทำได้ยำกมำก เพรำะนอกจำกต้อง
มีประสบกำรณ์ในกำรใช้เครื่ องจักรแล้ว ยังต้องมีควำมเข้ำใจในองค์ประกอบต่ำงๆอีกมำกมำย เช่น
ลักษณะของกำรใช้งำน กำรบำรุ งรักษำ ผูค้ วบคุมเครื่ องจักร สภำพแวดล้อมและลักษณะอื่นๆของ
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กำรหมดสภำพกำรใช้งำนเครื่ องจักร อำยุกำรใช้งำนเครื่ องจักร มีส่วนทำให้รำคำประเมินเครื่ องจักร
มำกหรื อน้อยได้
สถำบันกำรประเมินรำคำต่ำงๆก็ยงั ใช้อำยุกำรใช้งำนของเครื่ องจักรแตกต่ำงกัน แต่ที่
แพร่ ห ลำยและใช้กัน มำก ได้แ ก่ ADR System หรื อ Asset Depreciation Rangeซึ่ งก ำหนดโดย
Department of the Treasury , Internal Revenue Servicerของประเทศสหรัฐอเมริ กำ ดังตำรำงที่ 1
ทำงส ำนัก งำนทะเบี ยนเครื่ อ งจัก รกลำง ใช้เป็ นมำตรฐำนอ้ำงอิ ง ประกอบจำกกำรศึ ก ษำและ
ดำเนินกำรประเมินกำรใช้เครื่ องจักรในประเทศไทย และได้มีกำรแก้ไขปรับแต่งกำหนดอำยุกำร
ใช้งำนเครื่ อ งจัก รบ้ำงในบำงประเภทในลัก ษณะกำรยืด เวลำ(Extension) ทั้งนี้ มิ ใช่ เป็ นเพรำะ
คุ ณ ภำพควำมคงทนต่ อ กำรใช้งำนเครื่ อ งจัก รในประเทศไทยดี ก ว่ ำ แต่ โ ดยข้อ เท็ จ จริ ง แล้ว
ผูป้ ระกอบกำรมักใช้เครื่ องจักรนำนกว่ำที่ควรเมื่อเปรี ยบเทียบกับต่ำงประเทศ จึงต้องมีกำรกำหนด
อำยุใช้งำนขึ้นใหม่เพื่อปรับใช้กบั สำนักงำนทะเบียนเครื่ องจักรกลำงดังตำรำงที่ 2

1.3 การหาอายุผ่านงาน (Used Life)
หมำยถึง จำนวนปี ที่ ใช้งำนของเครื่ องจักร กำรหำอำยุกำรผ่ำนงำน((Used Life)ได้จำก
หลักฐำนกำรซื้ อขำย หนังสื อรับรองกำรขำย หรื อติดตั้ง และจำกกำรแจ้งของโรงงำนซึ่ งบำงครั้งก็
อำจไม่ ท รำบจำนวนปี ที่ ใช้งำนแน่ น อน ในกรณี ที่ ไม่ มี ห ลัก ฐำนแสดงก็ ต้อ งใช้ห ลัก เกณฑ์ก ำร
วินิจฉัยเป็ นรำยๆไป เช่ น ดู จำกอำยุโรงงำน กำรตั้งโรงงำนหรื อเที ยบเคียงรุ่ นของเครื่ องจักรกับ
โรงงำนอื่นตลอดจนสอบถำมจำกแหล่งที่ขำยหรื อใช้กำรสันนิษฐำนก็มีบำ้ งโดยเฉพำะเครื่ องจักรเก่ำ
ที่สงั่ ซื้อมำจำกต่ำงประเทศ หรื อประเภทเครื่ องจักรเก่ำซ่อมสร้ำงใหม่
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ตารางที่ 1. กาหนดอายุการใช้ งานของทรัพย์สินของ มาตรฐาน IRS
ตำรำงกำหนดอำยุกำรใช้งำนของทรัพย์สินที่ใช้ในกิจกำรอุตสำหกรรม
Type of Asset
Asset Depreciation Range (Years)
(Manufacturing)
Lower Guideline
Upper
1. Aerospace Industry
2. Apparel & Fabricated Textile
Product
3. Cement Manufacture
4. Chemicals & Allied Products
5. Electrical Equipment
5.1 Electrical
5.2 Electronic
6. Fabricated Metal Products
7. Food & Kindred Products
8. Glass & Glass Products
9. Grain & Grain Mill Products
10. Knitwear & Knit Products
11. Leather & Leather Products
12. Lumber, Wood Products and
Furniture
13. Machinery, Except Electrical &
Metal Working
14. Metal Working Machine
15. Motor Vehicles & Parts
16. Paper & Allied Products
16.1 Pulp & Paper
16.2 Paper Finishing & Converting

6.5

8

9.5

7
16
9

9
20
11

11
24
13

9.5
6.5
9.5
9.5
11
14
7
9

12
8
12
12
14
17
9
11

14.5
9.5
14.5
14.5
17
20
11
13

8

10

12

9.5
9.5
9.5

12
12
12

14.5
14.5
14.5

13
9.5

16
12

19
14.5
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Type of Asset
(Manufacturing)
17. Petroleum & natural Gas
17.1 Drilling Geophysical & Field
Services
17.2 Exploration, Drilling &
Production
17.3 Petroleum Refining
17.4 Marketing
18. Plastics Products
19. Primary Metals
19.1 Ferrous Metals
19.2 Nonferrous Metals
20. Printing & Publishing
21. Professional, Scientific and Other
Instruments
22. Railroad Transportation Equipment
23. Rubber Products
24. Ship & Boat Building
25. Stone & Clay Products Except
Products
26. Sugar & Sugar Products
27. Textile Mill Products Except
Knitwear
27.1 Textile Mill Products
27.2 Finishing and Dyeing
28. Tobacco & Tobacco Products
29. Vegetable Oil Products
30. Other Manufacturing

Asset Depreciation Range (Years)
Lower
Guideline
Upper

5
11
13
13
9

6
14
16
16
11

7
17
19
19
13

14.5
11
9

18
14
11

21.5
17
13

9.5
9.5
11
9.5
12
14.5

12
12
14
12
15
18

14.5
14.5
17
14.5
18
21.5

11
9.5
12
14.5
9.5

14
12
15
18
12

17
14.5
18
21.5
14.5
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ตารางที่ 2. กาหนดอายุการใช้ งานของเครื่ องจักรสาหรับงานประเมินราคาเครื่ องจักร
สานักงานทะเบียนเครื่ องจักรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประเทศผูผ้ ลิต
ประเภทโรงงำน/เครื่ องจักร
ไทย,ไต้หวัน
กลุ่มประเทศ
ลำดับที่
เกำหลี, สิ งคโปร์ ญี่ปุ่น
ยุโรป และ
และ จีน
สหรัฐอเมริ กำ
1

2

3

4
5
6
7

8

9

โรงงำนพิมพ์หนังสื อ, กระดำษ
1.1 เครื่ องพิมพ์
1.2 เครื่ องตัด, เย็บ, ปั๊ม, ทำกำว และอื่น ๆ
โรงงำนโม่หิน
2.1 เครื่ องโม่หิน, ตะแกรงคัดขนำด
2.2 สำยพำนลำเลียงและอุปกรณ์อื่น
โรงงำนบดป่ นพืช, โรงงำนแป้ง, เครื่ อง
บดป่ น
และอื่น ๆ
เครื่ องอัดลม
รถตัก, รถยก
เครื่ องจักรประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้ำอื่น เช่น
เครื่ องชัง่ ไฟฟ้ำและเครื่ องจักรห้องทดลอง
เครื่ องเชื่อมไฟฟ้ำ
7.1 แบบอำร์ค
7.2 แบบเชื่อมจุด
7.3 แบบเชื่อมตะเข็บ
โรงเลื่อยไม้
เครื่ องเลื่อยไม้, สับใบเลื่อย, ไสไม้, ลบไม้
และอื่น ๆ ในขบวนกำรผลิต
โรงงำนผลิตอำหำรสัตว์
9.1 เครื่ องทำเม็ด
9.2 เครื่ องจักรอื่น

15
15

20
18

20
18

12
12

15
15

15
15

15

18

18

15
12

18
15

18
18

18

20

20

12
15
18

15
18
20

15
18
20

15

18

18

12
12

15
15

15
15
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ประเทศผูผ้ ลิต
ลำดับที่

ประเภทโรงงำน/เครื่ องจักร

10

โรงน้ ำแข็ง
10.1 น้ ำแข็งซอง: เครื่ องอัดน้ ำยำและ
เครื่ องจักรอื่นในขบวนกำรผลิต
10.2 น้ ำแข็งเกล็ดก้อนเล็ก
เครื่ องยนต์ดีเซลและแก๊สโซลีน
โรงงำนผลิตภัณฑ์เหล็ก เครื่ องหลอม, รี ด, ดึง
ขึ้นรู ป และอื่น ๆ ที่อยูใ่ นกลุม่ เดียวกัน
โรงงำนอะลูมิเนียม (หลอม, รี ด, ดึง, ขึ้นรู ป)
เครื่ องจักรสำหรับโรงงำนซ่อมสร้ำงทัว่ ๆ ไป
14.1 เครื่ องกลึง,ไส,กัด,เลื่อย และเครื่ องจักร
อื่นซึ่งอยูใ่ นประเภทกลุม่ เดียวกัน
14.2 เครื่ องเจำะธรรมดำ
14.3 เครื่ องเจำะแบบเรเดียล
เครื่ องปั๊มข้อเสื อ, เครื่ องพั้นซ์
โรงงำนเซรำมิค
เครื่ องจักรต่ำง ๆ ในขบวนกำรผลิต
โรงงำนทอผ้ำและเส้นใยสังเครำะห์
17.1 เครื่ องทอ (Weaving Machine)
17.2 เครื่ องถัก (Knitting Machine)
โรงงำนฟอกย้อมผ้ำ
18.1 เครื่ องย้อมผ้ำแบบวินซ์
18.2 เครื่ องย้อมผ้ำแบบควำมดันสู ง
18.3 เครื่ องสลัด
18.4 เครื่ องอบผ้ำ (ไอน้ ำ, แก๊ส)
เครื่ องเผำขน และอื่น ๆ
โรงงำนพลำสติก
19.1 เครื่ องพิมพ์, เครื่ องเป่ ำขวด, เครื่ องฉีด

11
12
13
14

15
16
17

18

19

ไทย,ไต้หวัน
เกำหลี, สิ งคโปร์
และ จีน

ญี่ปุ่น

กลุ่มประเทศ
ยุโรป และ
สหรัฐอเมริ กำ

18
15
18

20
18
20

20
18
20

18
18

20
20

20
20

18
15
18
15

20
18
20
18

20
18
20
18

15

18

18

15
15

20
18

20
20

12
18
12

15
20
15

15
20
15

18

20

20

15

18

18
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ประเทศผูผ้ ลิต
ลำดับที่

20

21

22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32

ประเภทโรงงำน/เครื่ องจักร
19.2 เครื่ องออก, เครื่ องติดและตัด
เครื่ องเป่ ำถุง และเครื่ องจักรอื่น ๆ
ในขบวนกำรผลิต โม่ บดเศษพลำสติก
โรงงำนกระดำษ
20.1 เครื่ องจักรในขั้นตอนผลิตเยือ่
20.2 เครื่ องจักรในขั้นตอนผลิตแผ่น
หม้อน้ ำ
21.1 แบบท่อไฟ
21.2 แบบท่อน้ ำ
21.3 เครื่ องจักรไอน้ ำ
รอกไฟฟ้ำ
ปั้นจัน่ (Overhead Travelling Crane)
เตำเผำ (Furnace)
หม้อแปลงไฟฟ้ำ
โรงสี ขำ้ ว
โรงงำนผลิตหนัง
27.1 เครื่ องจักรในขั้นตอน ปั่น, ฟอก
27.2 เครื่ องจักรในขั้นตอนทำหนังแผ่น
เครื่ องชัง่ (Truck Scale)
โรงงำนผลิตปลำป่ น, ขนสัตว์ป่น, เครื่ องนึ่ง
เครื่ องอบ
โรงงำนผลิตยำ เครื่ องจักรต่ำง ๆ
เครื่ องจักรในอุตสำหกรรมกำรผลิตอื่น
เครื่ องจักรอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ให้ยดึ ถือตำรำง
อำยุกำรใช้งำนซึ่งกำหนดไว้แต่เดิม แล้วเป็ น
ประเภทอุตสำหกรรมกำรผลิต

ไทย,ไต้หวัน
เกำหลี, สิ งคโปร์
และ จีน

ญี่ปุ่น

กลุ่มประเทศ
ยุโรป และ
สหรัฐอเมริ กำ

12

15

15

12
18

15
20

15
20

15
18
18
15
15
18
20
20

18
20
20
20
20
20
20
20

18
20
20
20
20
20
20
20

15
18
20

18
20
20

18
20
20

12
18
15-16

15
20
15-16

15
20
15-16
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1.4 ราคาเครื่ องจักรเมื่อหมดอายุการใช้ งาน (Salvage Value)
รำคำเครื่ องจักรเมื่ อหมดอำยุกำรใช้งำน(Salvage Value) ก็คือ มูลค่ำซำกของเครื่ องจักร
เครื่ องจักรแต่ละชนิ ดมีรำคำไม่เหมือนกัน รำคำเมื่อครบอำยุกำรใช้งำนไม่มีผูใ้ ดสำมำรถกำหนด
หรื อประมำณกำรได้แน่นอน ต้องขึ้นอยูก่ บั ควำมชำนำญและประสบกำรณ์ของผูผ้ ลิตเครื่ องจักร
แต่ ก็ยงั มี ผลจำกควำมแปรปรวนและไม่ แน่ น อนในด้ำนควำมนิ ยมแพร่ ห ลำยในอนำคตที่ เมื่ อ
เครื่ องจักรนั้นครบอำยุใช้งำน เช่น เมื่อถึงเวลำนั้นยีห่ อ้ ของเครื่ องนั้นเกิดแพร่ หลำยและนิ ยมในหมู่
พ่อค้ำมำก ถึงแม้วำ่ ตำมหลักสำกลเมื่อครบอำยุใช้งำนแล้วในทำงบัญชีจะตีรำคำเป็ นศูนย์หรื อไม่มี
รำคำแล้วก็ตำม แต่ขอ้ เท็จจริ งแล้วอำจขำยมีรำคำก็ได้ ซึ่ งไม่แน่ นอนรำคำสุ ดท้ำยนี้ จึงกำหนดได้
ยำกแต่โดยทัว่ ไปจะคิดให้มีรำคำเหลือไม่เกิน 10 % ของรำคำต้นที่ซ้ื อมำ กำรประเมินขึ้นอยู่กบั
ประเภทของเครื่ องจักร ซึ่งหำกเรำพบว่ำเป็ นเครื่ องจักรประเภทแพร่ หลำย ซื้อง่ำยขำยคล่องแล้วมัก
กำหนดรำคำสุ ดท้ำยให้สูงหน่อยแต่โดยมำกให้ไม่เกิน 10% ของมูลรำคำต้น แต่ถำ้ เป็ นเครื่ องจักร
ใช้ในอุตสำหกรรมเฉพำะอย่ำงมีกำรเสื่ อมสภำพเร็ วใช้งำนหนัก เรำมักกำหนดต่ำหรื อให้ไม่มีรำคำ
เลยก็ ไ ด้โ ดยทั่ว ไปรำคำสุ ด ท้ำยนี้ มัก ก ำหนดอยู่ใ นช่ ว ง 4%-10% ของมู ล รำคำต้น ที่ ซ้ื อ มำใน
ต่ำงประเทศก็ไม่แน่นอนเช่นกัน
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1.5 สภาพของเครื่ องจักร (Condition)
กำรตรวจสภำพของเครื่ องจักรที่จะประเมินรำคำเป็ นสิ่ งสำคัญที่สุด เพรำะรำคำที่ประเมิน
ต้องสอดคล้องกับสภำพควำมเป็ นจริ งในขณะเวลำประเมินนั้น เจ้ำหน้ำที่ตอ้ งตรวจสอบดูสภำพ
โดยทัว่ ไป กำรทำงำน ประสิ ทธิภำพ กำรดูแลรักษำสภำพแวดล้อม ควำมเชื่อถือ ควำมปลอดภัย
และอื่นๆประกอบกำรพิจำรณำ ซึ่งบำงส่ วนนี้เป็ นข้อมูลหนักไปในทำงเทคนิคและวิศวกรรม อำศัย
ควำมชำนำญและประสบกำรณ์ของเจ้ำหน้ำที่ที่ออกตรวจเครื่ องจักรโดยยึดถือหลักเกณฑ์ตำมควำม
เป็ นจริ งที่สุด ไม่โน้มเอียงในกำรพิจำรณำตัดสิ น สภำพที่ตรวจต่ำงๆก็มกั ได้แก่ ควำมมัน่ คงแข็งแรง
มีกำรสัน่ สะเทือน โยกส่ ำยมีผกุ ร่ อน เป็ นสนิม สี ลอก มีน้ ำมันหล่อลื่นไหลเลอะเปรอะเปื้ อน มีส่วน
ใดเสี ยส่ งเสี ยงดัง กลไกชำรุ ดเสี ยหำยหรื อไม่ ติดตั้งใกล้วสั ดุหรื อสิ่ งที่อำจเป็ นอันตรำยกัดกร่ อน
ทำลำย เช่น บ่อน้ ำกรดเตำอบ เป็ นต้น

เพื่อให้เป็ นแนวทำงกำรกำหนดสภำพเครื่ องจักร สำนักงำนทะเบียนเครื่ องจักรกลำง
กำหนดให้ใช้ตำรำงที่ 3 อ้ำงอิงดังนี้
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-

-

-

ตารางที่ 3. กาหนดสภาพเครื่ องจักร
สภาพเครื่ องจักร
เครื่ องจักรใหม่ที่ยงั ไม่ได้ใช้งำน
เครื่ องจักรเก่ำที่ยงั ไม่ได้ใช้งำน (เช่นเครื่ อง
จักรเก่ำที่นำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ หรื อเป็ น
เครื่ องมือสอง)
เครื่ องจักรใช้งำนมำแล้ว สภำพใหม่มีกำร
บำรุ งรักษำที่ดีเยีย่ ม
เครื่ องจักรใช้งำนมำแล้ว มีอำกำรเสื่ อมสภำพ
บ้ำงเช่น ควำมสัน่ สะเทือนโยกคลอน เสี ยงดัง
ผุกร่ อนเป็ นสนิม สี รอก น้ ำมันหล่อลื่นไหล
เปรอะเปื้ อน
กลำงเก่ำกลำงใหม่
เครื่ องจักรเก่ำมำกขำดกำรบำรุ งรักษำ
เครื่ องจักรชำรุ ดแต่ยงั ซ่อมแซมใช้งำนได้
เครื่ องจักรชำรุ ดหยุดกำรใช้แต่ยงั ซ่อมแซม
ใช้งำนได้แต่ไม่คุม้ ค่ำซ่อมบำรุ ง
เครื่ องจักรเก่ำมำกหมดสภำพกำรทำงำนไม่
สำมำรถซ่อมใช้งำนได้ต่อไปอีก

ค่าที่ให้ (%)
95 – 100

80 - 95
60 – 80

45 – 60
30 – 45
5– 30
0

1.6 ประสิ ทธิภาพของเครื่ องจักร (Efficiency)
กำรหำค่ำประสิ ทธิภำพเครื่ องจักรก็ใช้วิธีกำรตรวจสอบเครื่ องจักรจำกกำรทดสอบกำร
ทำงำนจริ งโดยกำรตรวจวัดอัตรำกำรผลิตของเครื่ องจักรในกรณี ที่เครื่ องจักรนั้นสำมำรถวัดอัตรำ
กำรผลิตได้เช่น ชิ้นต่อนำที ตันต่อชัว่ โมง เป็ นต้น
ตัวอย่ำง เครื่ องจักรที่กำหนดอัตรำกำรผลิตตำม Spec. ได้เต็มที่ 100 ชิ้น/นำที แต่เมื่อทดลอง
เดินได้เพียง 70 ชิ้น/นำที
ประสิ ทธิภำพเครื่ องจักร = (70 / 100)100 = 70 %
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สรุ ปได้ว่ำประสิ ทธิ ภำพเหลือเพียง 70% สภำพและประสิ ทธิ ภำพของเครื่ องจักรคือผลกำร
ตรวจสอบที่อำจจะต้องประเมินออกมำให้ได้ โดยทัว่ ไปแล้วเรำมักกำหนดทั้งสองอย่ำงว่ำไม่ควรต่ำ
กว่ำ 50% ของเครื่ องจักรที่ สมบู รณ์ เพรำะถ้ำต่ ำกว่ำก็ไม่ คุม้ ค่ำที่ จะน ำไปใช้อีก ค่ำเฉลี่ ยของกำร
ประมำณจำกกำรตรวจตำมควำมเป็ นจริ งจะนำมำใช้เป็ นส่ วนประกอบในกำรคำนวณรำคำประเมิน
ต่อไป
1.7 ดัชนีการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา (Rate of Exchange Index)
เงิน เป็ นวัตถุที่มนุษย์กำหนดขึ้นใช้ในกำรแลกเปลี่ยนกำรซื้อขำยสิ นค้ำระหว่ำงกัน
เมื่อมีกำรซื้อขำยสิ นค้ำกันก็มีกำรกำหนดค่ำเทียบเท่ำในแต่ละหน่วยของเงิน เช่น หนึ่งอเมริ กนั
ดอลลำร์ เท่ำกับ 24.9651 บำท หรื อ 100 เยลล์ ญี่ปุ่นเท่ำกับ 26.75 บำท(เป็ นอัตรำแลกเปลี่ยน
เงินตรำเมื่อปี คศ. 1995) รำคำของหน่วยเงินแต่ละประเทศเมื่อเทียบกันจะมำกหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั
ควำมมัน่ คงของภำวะเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งปั จจัยอื่นๆด้วย
หำกเป็ นเครื่ องจักรที่สงั่ ซื้อมำจำกต่ำงประเทศเมื่อใช้งำน ไปในช่วงระยะเวลำหนึ่งจะพบว่ำค่ำ
ของเงินประเทศนั้นๆ มีกำรเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม จึงต้องนำมำใช้เป็ นส่ วนประกอบกำรประเมิน
ด้วย อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของเงินตรำแต่ละประเทศสำมำรถตรวจสอบได้จำกธนำคำรพำณิ ชย์
ทัว่ ไป กำรพิจำรณำของสำนักงำนทะเบียนเครื่ องจักรกลำงใช้ตำรำง Rate of Exchange Index
จำกธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็ นตำรำงอ้ำงอิง
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1.8 ดัชนีราคาสิ นค้า (Wholesale Price Index)
เป็ นตัวชี้ระดับกำรเปลี่ยนแปลงรำคำสิ นค้ำโดยเฉลี่ยที่ผูบ้ ริ โภคจ่ำยไปสำหรับกลุ่มสิ นค้ำที่
กำหนด กลุ่มสิ นค้ำมีคำเฉพำะเรี ยกว่ำ ตะกร้ำสิ นค้ำ(Market Basket) คือกลุ่มสิ นค้ำที่กลุ่มผูบ้ ริ โภค
เป้ ำหมำยส่ วนใหญ่ซ้ื อมำบริ โภคเป็ นประจำ ตะกร้ำสิ นค้ำได้ขอ้ มูลมำจำกกำรสำรวจค่ำใช้จ่ำยกำร
บริ โภคสิ นค้ำของกลุ่มเป้ำหมำย
กำรวัดกำรเปลี่ยนแปลงรำคำสิ นค้ำนั้นจะเปรี ยบเทียบรำคำสิ นค้ำในช่วงระยะเวลำหนึ่งๆกับ
รำคำสิ นค้ำอย่ำงเดียวกันในช่วงเวลำตั้งต้นซึ่ งมีค่ำเฉพำะเรี ยกว่ำปี ฐำน(Base Year)ในทำงปฏิบตั ิปี
ฐำนหมำยถึงปี ที่ กำหนดให้ตวั เลขดัชนี มีค่ำเท่ำกับ 100 ( เช่ นปั จจุบนั สำนักดัชนี เศรษฐกิ จกำรค้ำ
กำหนดปี 1995 เป็ นปี ฐำน)
น้ ำหนัก (Weight) หมำยถึ งกำรให้ ค วำมส ำคัญ ของสิ น ค้ำ แต่ ล ะรำยกำรในตะกร้ ำสิ น ค้ำ
แตกต่ำงกันเพรำะกำรทำดัชนีรำคำสิ นค้ำจะใช้วิธีกำรแบบถ่วงน้ ำหนักของรำยกำรสิ นค้ำทุกรำยกำร
ในตะกร้ำสิ นค้ำ สิ นค้ำที่ผบู ้ ริ โภคมำกจะมีควำมสำคัญมำกนั้นคือมีน้ ำหนักมำก
กำรคำนวณดัชนี รำคำผูบ้ ริ โภค คือกำรหำสัดส่ วนค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้ อสิ นค้ำ(ในตะกร้ำสิ นค้ำ
ที่กำหนด)ตำมรำคำสิ นค้ำ ณ.เวลำปัจจุบนั เทียบค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้ อสิ นค้ำ(ในตะกร้ำสิ นค้ำนั้น) ณ.ปี
ฐำน ดัชนีรำคำสิ นค้ำจะเปรี ยบเทียบในรู ปของร้อยละ
สำนักงำนทะเบี ยนเครื่ องจักรกลำง ได้ใช้รำยงำนดัชนี รำคำผูบ้ ริ โภค (Consumer Price
Index) หรื อดัช นี รำคำขำยส่ ง ( Wholesale Price Index) เป็ นองค์ป ระกอบในกำรประเมิ น
รำคำเครื่ องจักร สำหรับดัชนี ผูบ้ ริ โภคจะแบ่งเป็ นหมวดหมู่กว้ำงๆ ไม่แยกเครื่ องจักรเฉพำะอย่ำง
กำรใช้ดชั นี ก็ใช้รวม ส่ วนดัชนี ขำยส่ งนั้นแบ่งกลุ่มระดับรำคำเครื่ องจักร(Machine and Equipment)
ไว้ดว้ ยนับว่ำเป็ นประโยชน์ในกำรคำนวณและ กำรใช้ดชั นี เปลี่ ยนแปลงของรำคำนี้ เป็ นวิธีกำร
หนึ่งที่ทำให้ทรำบระดับรำคำของเครื่ องจักรที่สูงขึ้นในระยะเวลำต่ำงๆกัน แต่ก็ยงั ไม่แน่นอนเพรำะ
กำรแบ่ งกลุ่มยังไม่ ละเอี ยด เนื่ องจำกเครื่ องจักรต่ ำงๆมี ห ลำยชนิ ด แต่ ก็เป็ นพื้ น ฐำนส ำหรั บ กำร
พิจำรณำระดับรำคำเป็ นอย่ำงดีตำมสภำพกำรเปลี่ยนแปลงระบบกำรเงิน
ดัชนี รำคำสิ นค้ำ (Wholesale Price Index) สำมำรถอ้ำงอิงได้จำกรำยงำนของกรมเศรษฐกิ จ
กำรพำณิ ชย์ กระทรวงพำณิ ชย์ ในหมวด Machine and Equipment
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงดัชนีรำคำสิ นค้ำ ได้จำก ดัชนีรำคำสิ นค้ำปี ปั จจุบนั หำรด้วย ดัชนีรำคำ
สิ นค้ำปี ที่ซ้ือเครื่ องจักร
Kp = ดัชนีรำคำสิ นค้ำปี ปัจจุบนั ( Kp1)
ดัชนีรำคำสิ นค้ำปี ที่ซ้ือ ( Kp2)
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ตัวอย่ำง เช่น เครื่ องจักรที่ซ้ือมำจำกประเทศเยอรมัน เมื่อปี คศ. 1996 อัตรำกำรเปลี่ยนแปลง
ดัชนีรำคำสิ นค้ำ (Wholesale Price Index) ในหมวด Machine and Equipment
Kp = ดัชนีรำคำสิ นค้ำปี ปัจจุบนั (คศ.2000) Kp1
ดัชนีรำคำสิ นค้ำปี ที่ซ้ือ(คศ.1996) Kp2

= 110.3 = 1.0888
101.3

1.9 ดัชนีราคาเครื่ องจักรเฉพาะอย่าง
เป็ นดัชนีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำเฉพำะแต่ละประเภทยีห่ อ้ เป็ นอย่ำงๆไป หรื ออำจเรี ยกได้
ว่ำเป็ น Escalating Price Index เช่น เครื่ องกลึงชนิดหนึ่งซื้อมำเมื่อ 5 ปี ที่แล้วรำคำ 100,000 บำท ใน
ปัจจุบนั รำคำเครื่ องกลึงรุ่ นเดียวกันและยีห่ อ้ เดียวกัน รำคำ 150,000 บำทแสดงให้เห็นว่ำดัชนีรำคำ
เฉพำะเครื่ องกลึงชนิดนี้เป็ น 1.5 เท่ำของเมื่อ 5 ปี ที่แล้ว วิธีกำรนี้เป็ นวิธีที่เหมำะสำหรับกำรประเมิน
รำคำเครื่ องจักรในกรณี ที่เรำรู ้รำคำแน่นอนจำกตัวแทนจำหน่ำย ซึ่งโดยข้อเท็จจริ งแล้วเครื่ องจักรแต่
ละชนิดก็มีกำรขึ้นรำคำแตกต่ำงกันไป กำรหำดัชนีแบบนี้ตอ้ งใช้เวลำในกำรสอบถำมแต่กเ็ ป็ นข้อมูล
ที่เป็ นไปตำมสภำพควำมเป็ นจริ งของตลำด
2 สู ตรการประเมินราคาเครื่ องจักร
สำนักงำนทะเบียนเครื่ องจักรกลำงได้วำงหลักเกณฑ์กำรประเมินรำคำเครื่ องจักรไว้ดงั นี้
2.1 กรณีที่ทราบราคาเครื่ องจักรเมื่อซื้อ (P1) โดยกำรปรับตำมสภำพและภำวะเศรษฐกิจ
(N-(n-1) + (C + E)
ราคาประเมิน = P1 x Re x Kp1
N
2 x 100 …….(1.1)
Kp2
2
เมื่อกำหนดให้ P1 = Price (รำคำเครื่ องจักร ณ. ปี ที่ซ้ือ)
Re = Rates Of Exchange (อัตรำแลกเปลี่ยนเงิน ณ.ปี ที่ซ้ือ)
Kp1 = Price Index ของรำคำสิ นค้ำปี ปั จจุบนั
Kp2 = Price Index ของรำคำสิ นค้ำปี ที่ซ้ือ
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N = อำยุกำรใช้งำน (ปี )
n = อำยุผำ่ นงำน (ปี )
C = Condition (สภำพเครื่ องจักร) %
E = Efficiency (ประสิ ทธิภำพของเครื่ องจักร) %
การวิเคราะห์ สูตร
ก. P1 x Re เป็ นกำรปรับค่ำของเงินเป็ นสกุลเงินบำทไทย โดยใช้อตั รำแรกเปลี่ยนสกุลเงิน
ณ. ปี่ ที่ซ้ือเครื่ องจักร
ข. Kp1/Kp2 เป็ นอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงดัชนีรำคำสิ นค้ำ(Wholesale Price Index) ในหมวด
Machine and Equipment เมื่อนำไปคูณกับ P1 x Re ก็คือฐำนของรำคำเครื่ องจักร
ปัจจุบนั
ค. [N-(n-1)] / N เป็ น Factor ในกำรหักค่ำเสื่ อมรำคำเครื่ องจักรตำมอำยุกำรใช้งำน
ในทำงทฤษฎีกำรหักค่ำเสื่ อมรำคำแบบ Straight Line Depreciation
มูลค่ำตำมบัญชีเมื่อสิ้ นปี ที่ n = P - (P – L) x n
N
สำหรับเครื่ องจักรที่ใช้ในประเทศไทย คนไทยส่ วนมำกมักใช้งำนจนไม่สำมำรถใช้งำนต่อไป
ได้ หรื อในหนึ่งใช้จนเกินอำยุเครื่ องจักรนั้นๆ ถ้ำสมมุติวำ่ เครื่ องกลึงของ ประเทศเยอรมันนีที่ใช้
งำนมำแล้ว 25 ปี จะเหลือมูลค่ำเท่ำไรเมื่ออำยุใช้งำนเครื่ องจักร 20 ปี (จำกตำรำง ที่ 2)
เมื่อ
n = 25, N = 20
มูลค่ำตำมบัญชีเมื่อสิ้ นปี ที่ n = P - (P – L) x 25
20
= 1.25 x L
ถ้ำ n = 20, N = 20
มูลค่ำตำมบัญชีเมื่อสิ้ นปี ที่ n = P - (P – L) x 20
20
=L
นั้นหมำยควำมว่ำ ถ้ำใช้เครื่ องจักรมำ 20 ปี มูลค่ำตำมบัญชีจะเท่ำกับ L แต่ถำ้ ใช้
เครื่ องจักรนี้เป็ นเวลำ 25 ปี มูลค่ำตำมบัญชีจะเท่ำกับ 1.25 L แสดงว่ำมูลค่ำตำมบัญชีเมื่อสิ้ นปี ที่ 25
มีค่ำมำกกว่ำเมื่อสิ้ นปี ที่ 20 ถึง 1.25 เท่ำ ซึ่งผิดกับควำมเป็ นจริ งของเครื่ องจักรทัว่ ๆไป หรื อเรี ยกได้
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ว่ำกำรใช้วิธีหกั ค่ำเสื่ อมรำคำแบบ Straight Line Depreciation ใช้ได้เฉพำะเครื่ องจักรที่มีกำรใช้งำน
ไม่เกินระยะเวลำที่กำหนดอำยุกำรใช้งำนเครื่ องจักร
ดังนั้นสำนักงำนทะเบียนเครื่ องจักรกลำงจึงกำหนด Factor หักค่ำเสื่ อมรำคำเครื่ องจักร
เมื่อคิดตำมอำยุกำรใช้งำนเครื่ องจักรที่มีอำยุกำรใช้งำนมำมำกกว่ำอำยุเครื่ องจักรคือ n = N จำก
ตัวอย่ำงดังกล่ำว
อำยุกำรใช้งำน N = 20 ปี
อำยุกำรผ่ำนงำน n = 25 ปี
ดังนั้น
N = n = 25 (ในกรณี ที่ n มำกกว่ำ N)
มูลค่ำคงเหลือตำมอำยุกำรใช้งำน = [25 – ( 25 - 1 )] / 25
= 1/25 = 4.00 %ของรำคำเครื่ องจักรเมื่อซื้อ
ดังนั้น สู ตรรำคำประเมินเมื่อปรับสภำพตำมอำยุกำรใช้งำน
= P1 x Re x Kp1 x N - (n-1) ………..(1.2)
Kp2
N
ง. เครื่ องจักรเมื่อถูกใช้งำนไป จะมีสภำพและประสิ ทธิภำพแตกต่ำงกันแล้วแต่วิธีกำร
บำรุ งรักษำ ดังนั้นสำนักงำนทะเบียนเครื่ องจักรกลำงจึงได้กำหนด Factor ของสภำพและ
ประสิ ทธิภำพเครื่ องจักรไว้ดว้ ย นั้นคือ ( C + E ) / 2 x 100 เมื่อ C และ E มีหน่วยเป็ น %
ดังนั้น สู ตรรำคำประเมินเมื่อปรับสภำพและประสิ ทธิภำพเครื่ องจักร
= P1 x Re x Kp1 x ( C + E ) ……………(1.3)
Kp2 2 x 100
นำสู ตรรำคำประเมินเครื่ องจักรทั้ง 1.2 บวกกับ 1.3 แล้วหำค่ำเฉลี่ย
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ดังนั้น สู ตรกำรประเมินรำคำ
P1 x Re x Kp1 x N - (n-1) + P1 x Re x Kp1 x ( C + E )
=
Kp2
N
Kp2 2 x 100
2
(N-(n-1) + (C + E)
ราคาประเมิน = P1 x Re x Kp1
N
2 x 100
Kp2
2

2.2 กรณีทราบราคาปัจจุบัน (P2)
ใช้ในกรณี ที่ไม่รู้รำคำเครื่ องจักรที่ซ้ือ แต่สำมำรถหำรำคำเครื่ องจักรที่มีกำรซื้อขำยกันใน
ปัจจุบนั ได้โดยที่เครื่ องจักรต้องเป็ นชนิด ประเภท และเป็ นยีห่ อ้ เดียวกัน หรื ออย่ำงน้อยต้องมี
คุณลักษณะใกล้เคียงกันที่มีประสิ ทธิภำพต่ำงกันไม่เกิน 10 %
(N-(n-1) + (C + E)
ราคาประเมิน = P2 x Re
N
2 x 100
2
P2 x Re เป็ นรำคำเครื่ องจักรในปั จจุบนั ที่ปรับค่ำตำมสกุลเงินเป็ นเงินบำท
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2.3 กรณีที่ไม่ ทราบราคาซื้อและไม่ ทราบราคาปัจจุบัน
รำคำประเมิน = Pa1 + Pa2 + Pa3 + ………….+ Pan
n
Pa1 = รำคำประเมินเครื่ องจักร ที่ได้จำกกำรสอบถำมผูม้ ีประสบกำรณ์ หรื อผูร้ ู ้คนที่ 1
Pa2 = รำคำประเมินเครื่ องจักร ที่ได้จำกกำรสอบถำมผูม้ ีประสบกำรณ์ หรื อผูร้ ู ้คนที่ 2
Pa3 = รำคำประเมินเครื่ องจักร ที่ได้จำกกำรสอบถำมผูม้ ีประสบกำรณ์ หรื อผูร้ ู ้คนที่ 3
……………………………………………….
Pan = รำคำประเมินเครื่ องจักร ที่ได้จำกกำรสอบถำมผูม้ ีประสบกำรณ์ หรื อผูร้ ู ้คนที่ n
ในกำรประเมินรำคำเครื่ องจักรโดยวิธีกำรแบบนี้
ก. รำคำประเมินที่ได้จำกกำรสอบถำม ถือว่ำเป็ นรำคำที่ประเมินแล้ว(Appraise Cosหรื อมูลค่ำ
ตลำด (Fair Market Value)
ข. หำกได้รำคำประเมินจำกกำรสอบถำมเป็ นสกุลเงินต่ำงประเทศให้ปรับเป็ นค่ำเงินบำท
ค. ต้องได้รำคำประเมินจำกกำรสอบถำม ไม่นอ้ ยกว่ำ 3 คน
3 การใช้ ดุลพินิจพิจารณาราคาเครื่ องจักร
3.1 ถ้ำมีขอ้ มูลรำคำปั จจุบนั ของเครื่ องจักรชนิดเดียวกัน ประเทศผูผ้ ลิตเดียวกันหรื อกลุ่มที่
ใกล้เคียงในด้ำนรำคำแต่ขนำดควำมสำมำรถต่ำงกันมำกๆ ให้ทดลองใช้วิธี
เปรี ยบเทียบและพิจำรณำหำรำคำที่น่ำจะเป็ น
3.2 ถ้ำมีขอ้ มูลรำคำปั จจุบนั ของเครื่ องจักรชนิดเดียวกัน ขนำดควำมสำมำรถเท่ำกันแต่
ประเทศผูผ้ ลิตต่ำงกัน ให้ทดลองใช้วิธีเปรี ยบเทียบและพิจำรณำหำรำคำที่น่ำจะเป็ น
3.3 ถ้ำไม่มีขอ้ มูลใดๆให้เปรี ยบเทียบ ให้ใช้วิธีสอบถำมรำคำจำกตัวแทนจำหน่ำย ข้อมูล
จำกโรงงำนที่เคยจดทะเบียนเครื่ องจักร ซึ่งจะเก็บอยูใ่ นแฟ้มเอกสำรของสำนักงำน
ทะเบียนเครื่ องจักรกลำงและสำนักงำนทะเบียนเครื่ องจักรประจำจังหวัด แล้วใช้รำคำ
เฉลี่ยเป็ นฐำนกำรประเมินรำคำเครื่ องจักร
3.4 ใช้วิธีคำนวณผลตอบแทนจำกกำรผลิตสิ นค้ำเปรี ยบเทียบกับกำรลงทุนซื้อเครื่ องจักร
ต้องคุม้ กับกำรลงทุน
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ตัวอย่างการประเมินราคาเครื่ องจักร
เครื่ องฉี ดพลำสติก (Plastic Injection Molding Machine) ยีห่ อ้ MITSUBISHI ผลิตใน
ประเทศ JAPAN ซื้อมำเมื่อปี 1997 ในรำคำ 6000 $ ให้หำรำคำประเมินของเครื่ องจักร
1. สู ตรที่ใช้ การประเมินแบบแบบสานักงานทะเบียนเครื่ องจักรกลาง
N-(n-1) + C + E
รำคำประเมิน (P) = P1 x Re x Kp1
N
2 X 100
Kp2
2
เมื่อ P1 = 6000 $
Re = 31.4817 บำท/ $
Kp1 = 110.3
Kp2 = 99.5
N = 18
ปี
n = 3
ปี
จำกกำรตรวจสอบเครื่ องจักรพบว่ำ
สภำพเครื่ องจักร C = 85 %
ประสิ ทธิภำพ E = 85 %
18- (3-1) + 85 + 85
รำคำประเมิน = 6000 x 31.4817 x 110.3
18
2x 100
99.5
2
= 181,960 บำท

ณรงค์ บัวบำน
สำนักงำนทะเบียนเครื่องจักรกลำง

4. สู ตรที่ใช้ การประเมินแบบเส้ นตรง(Straight – Line Method)
เมื่อกำหนดให้มูลค่ำซำกเป็ น 10 %
รำคำประเมิน = P – (P-L) n
N
เมื่อ

P = 6000 x 31.4817 = 188,890.00 บำท
L = 188,890 x 0.10= 18,889 บำท
N = 18 ปี
n = 3 ปี
รำคำประเมิน = 188,890 – (188,890-18,889)3
18
= 160,556 บำท

สรุป กำรประเมินรำคำแบบที่สำนักงำนทะเบียนเครื่ องจักรนำมำใช้ ดังตัวอย่ำงที่
แสดงไว้ มีรำคำประเมิน 181,960 บำท และประเมินรำคำตำมทฤษฎีแบบเส้นตรง
(Straight – Line Method)มีรำคำประเมิน 160,556 บำท มีผลต่ำง 21,204 บำท แสดงว่ำกำร
ประเมินรำคำเครื่ องจักรตำมที่สำนักงำนใช้น่ำจะอยูใ่ นสภำพใกล้เคียงตำมสภำพเศรษฐกิจที่
เป็ นจริ งมำกกว่ำ

