
	 การประเมิินราคาไซโลซ่�งเป็นทรัพย์สิ์ิน

พิเศษประเภทหน่�ง	 โดย์มีิวััตถุุประสิงค์เพ่�อนำาไปใช้้

เป็นเกณฑ์์อ้างอิงหร่อเป็นฐานในการจััดเก็บภาษีที�ดิน

และสิิ�งปลูกสิร้าง	 ค่าธรรมิเนีย์มิจัดทะเบีย์นสิิทธิ

และนิติกรรมิตามิกฎหมิาย์หร่อเพ่�อใช้้ประโย์ช้น์

อย์า่งอ่�นของรัฐ	 เป็นเร่�องใหม่ิสิำาหรับประเทศไทย์

จ่ังมีิควัามิจัำาเป็นที�ผูู้้้้ประเมิินราคาทรัพย์สิ์ินและ

เจ้ัาหน้าที�ที�เกี�ย์วัข้องจัะต้องมีิควัามิรู้ควัามิเข้าใจั

เกี�ย์วักับหลักเกณฑ์์และวิัธีการประเมิินราคาทรัพย์สิ์ิน

ประเภทนี�	บทควัามิฉบับนี�จ่ังมีิวััตถุุประสิงค์เพ่�อนำาเสินอ

แนวัควัามิคิดและวิัธีการเกี�ย์วักับการประเมิินราคาไซโล

การประเมินราคาไซโลเพื่อการกำาหนดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  

The Valuation of Silo for Land and Building Tax Assessment   
อัจฉริยะ ยงประยูร* 

นักประเมินราคาทรัพย์สินชำานาญการ

กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน

 The valuation of grain silo or elevator 
(special-purpose property) for tax reference 
or base for collecting land and buildings tax, 
registration fee for property transaction or 
other public has never happened in Thailand 
before. Therefore, it is imperative that the prop-
erty	valuers	and	related	officials	should	have	
knowledge and understanding of the criteria 
and methods of valuation of this type of prop-
erty. This article therefore aims to present the 
concept and method regarding the valuation 
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ในต่างประเทศ	อันจัะเป็นประโย์ช้น์สิำาหรับนำาไปใช้้เป็น

แนวัทางในการพัฒนาวิัธีการประเมิินราคาทรัพย์สิ์ิน

ดังกล่าวั	ต่อไป	

คำาจำำากัดความ 

	 ปัจัจุับันหน่วัย์งานและองค์กรประเทศ

ต่าง 	 ๆ 	 ไ ด้ ให้คำา นิย์ามิ 	 คำาจัำา กัดควัามิห ร่อ

ควัามิหมิาย์ของไซโลกันอย์่า งหลากหลาย์

พจันานุกรมิฉบับราช้บัณฑิ์ตย์สิถุาน	 พ.ศ.	 2554					

ได้ ให้ควัามิหมิาย์ของไซโลว่ัาเป็นสิิ�งก่อสิร้างขนาด

ใหญ่่	 ทำาด้วัย์วััสิดุที�แข็งแรงทนทาน	 ภาย์ในมีิระบบ

กันควัามิช่้�นและระบาย์อากาศ	 ใช้้เพ่�อเก็บผู้้ลิตผู้้ล

ทางการเกษตรไว้ัชั้�วัคราวั	 ไซโลโดย์ทั�วัไปจัะใช้้สิำาหรับ

เก็บเมิล็ดพ่ช้	 เช่้น	 ข้าวั	 ข้าวัโพด	 ข้าวัสิาลี	 ข้าวัไรย์์

ข้าวัโอ๊ตและพ่ช้ไร่ต่าง	 ๆ	 รวัมิทั�งใช้้เก็บอาหารสัิตว์ั

ถุ่านหินและปูนซีเมินต์	 ทั�งนี�	 ในหลาย์ประเทศ	 เช่้น

สิหรัฐอเมิริกาแคนาดา	และออสิเตรเลีย์	จัะเรีย์กไซโล

หร่อโรงเก็บผู้้ลิตผู้้ลทางการเกษตรขนาดใหญ่่ว่ัา	Grain	

of silos abroad. This will be useful to be used 
as a guideline for the valuation development 
of such special-purpose properties.

Definition
 At present, many international agencies 
and	 organizations	 have	 defined	 various	
definitions	 of	 silo.	 The	 Royal	 Academy	
Dictionary,	 2011,	 defines	 a	 silo	 as	 a	 large	
construction made with durable materials and 
supported by moisture-proof and ventilation 
system, etc. It is used to temporarily store 
agricultural produces. Silos are generally used 
for the storage of grains such as rice, corn, 
wheat,	 rye,	 oats	 and	 other	 field	 crops	 as	
well as cattle food, coal, cement and other 
materials. In many countries including United 
State of America, Canada and Australia called 
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Typical Grain Silo or Elevator



Elevator	ซ่�งโดย์ทั�วัไปจัะมีิควัามิสูิงมิากกว่ัาควัามิย์าวั

ของเสิน้ผู่้้าศูนย์ก์ลางเกินกวัา่	 2	 เทา่	 บางแหง่อาจัสูิง

ถุ่ง	50	เมิตร	และสิรา้งรวัมิกันเป็นกลุ่มิตั�งแต่	2	-	20	

ไซโลมีิขนาดรวัมิกันตั�งแต่	 5,000-50,000	 เมิตริกตัน

หร่อมิากกวัา่	 ส่ิวันใหญ่มั่ิกจัะสิรา้งใกล้บริเวัณทา่เร่อ

grain silo as grain elevator. The grain silos are 
generally	as	high	as	2	times	of	their	diameters,	
Some	of	 them	may	be	as	high	as	50	meters	
They	may	be	constructed	in	groups	of	2-20	si-
los	with	a	combined	size	of	5,000-50,000	met-
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ชุ้มิทางรถุไฟ	 หร่อบริเวัณที�มีิการคมินาคมิขนส่ิงที�

สิะดวัก	เพ่�อเตรีย์มิสิง่ไปแหล่งอ่�นหร่อสิง่ไปต างประเทศ	 

	 ไซโลเก็บผู้้ลิตผู้้ลทางการเกษตรขนาดใหญ่่

เป็นทรัพย์์สิินพิเศษที�มีิการออกแบบและก่อสิร้างเพ่�อ

วััตถุุประสิงค์เป็นการเฉพาะโดย์ใช้้วััสิดุประเภทคอนกรีต	

เหล็กหร่อไม้ิ	เป็นส่ิวันใหญ่่	โดย์มีิอุปกรณ์หร่อเคร่�องจัักร

ติดตั�งอยู่์ในโครงสิร้าง	จ่ังทำาให้การปรับปรุงเปลี�ย์นแปลง

การใช้้ประโย์ช้น์เป็นไปได้ค่อนข้างลำาบากและมีิค่าใช้้

จ่ัาย์ค่อนข้างสูิง	 เน่�องจัากไซโลมีิการใช้้ประโย์ช้น์และ

ลักษณะเฉพาะ	จ่ังทำาให้มีิข้อมูิลการเช่้าและการซ่�อขาย์

ที�จัำากัด	 จ่ังมีิผู้้ลทำาให้การเล่อกวิัธีการประเมิินราคา

ทรัพย์สิ์ินประเภทนี�มีิจัำากัด	

ric tons or more. They are usually built near 
a port, a railway junction, or other types of 
transportations suitable for domestic product 
distribution	and	aboard.	Grain	silo	is	designed	
and constructed for a special-purpose use, 
made with predominantly concrete, steel 
and wood materials and integrated with 
equipment or machinery into the structure. 
This makes change or adjustment for the new 
alternative	uses	quite	difficult	and	costly	due	
to	its	specific	nature	and	utilization.	Therefore,	
there is limited rental and sales information. 



	 วิัธีการประเมิินราคาไซโลขนาดใหญ่่โดย์

ทั�วัไปมีิ	ดังนี�

วิธีีเปรียบเทียบข้้อมูลซื�อข้าย

 โดย์ทั�วัไป	 วิัธีนี�อาจัไม่ิเหมิาะสิมิในการนำา

มิาใช้้ประเมิินราคาไซโล	 เน่�องจัากไม่ิมีิข้อมูิลซ่�อขาย์

ทรัพย์์สิินประเภทนี�หร่อมีิแต่ไม่ิเพีย์งพอ	ทั�งนี�	ทรัพย์สิ์ิน

ประเภทนี� โดย์ส่ิวันใหญ่่จัะมีิการซ่�อขาย์ในช่้วังเวัลา

สุิดท้าย์ของอาย์กุารใช้้งานหร่ออาย์ทุางเศรษฐกิจัเท่านั�น

ทำาให้ไม่ิสิามิารถุนำามิาใช้้เป็นข้อมูิลเพ่�อเปรีย์บเทีย์บ

ได้อันเป็นผู้้ลมิาจัากควัามิล้าสิมัิย์ของการออกแบบ

และวััสิดุก่อสิร้าง	 ตลอดจันเทคโนโลย์ีที�มีิการ

เปลี�ย์นแปลงไปค่อนข้างมิาก	ดังนั�นวิัธีเปรีย์บเทีย์บข้อมูิล

ซ่�อขาย์จ่ังไม่ิเป็นวิัธีที�นิย์มิในการประเมิินราคาไซโล

วิธีีรายได้

	 วิั ธี นี� อ า จั จั ะ ไ ม่ิ เ ห มิ า ะ สิ มิ สิำา ห รั บ

ก า ร กำา ห น ด ร า ค า ป ร ะ เ มิิ น ท รั พ ย์์ สิิ น ที� มีิ

ลักษณะพิเศษประเภทนี� 	 เน่�องจัากไม่ิมีิข้อมูิล

เ กี�ย์วักับการเช่้า ที�เพีย์งพอและย์ังไ ม่ิมีิ ข้อ มูิล

ซ่�อขาย์ที�เพีย์งพอในการกำาหนดอัตราผู้้ลตอบแทน	

วิธีีต้้นทุน

	 วิัธีต้นทุนที�นำามิาใช้้เป็นการพัฒนาวิัธีการกำาหนด

ราคาโดย์อ้างอิงต้นทุนทดแทนการก่อสิร้างอาคารและ

โครงสิร้างเฉลี�ย์ของทรัพย์สิ์ินพิเศษร่วัมิกับราคาที�ดิน

โดย์พัฒนามิาจัากข้อมูิลต้นทุนการก่อสิร้างในท้องถิุ�น	

หร่อได้มิาจัากแหล่งข้อมูิลที�เช่้�อถุ่อได้	 วิัธีนี�จ่ังเป็นที�นิย์มิ

และย์อมิรับว่ัามีิควัามิเหมิาะสิมิในการกำาหนดราคา

ประเมิินไซโลเพ่�อการจััดเก็บภาษีที�ดินและสิิ�งปลูกสิร้าง	

โดย์เฉพาะอย์า่งยิ์�งในประเทศแคนาดาและสิหรัฐอเมิริกา

	 สิำาหรับประเทศไทย์	 มีิควัามิจัำาเป็นที�จัะพัฒนา

หลักเกณฑ์์และวิัธีการประเมิินราคาไซโลประเภท																							

ต่าง	 ๆ	 ให้เป็นที�ย์อมิรับและสิอดคล้องกับมิาตรฐานสิากล

As a result, the valuation method selection of 
this property is also limited.

 The valuation approaches for grain silo 

are as follows: 

Sales Comparison Approach

 In general, this method may not be 

suitable for valuing the silos because it does 

not	 have	 or	 insufficient	 sale	 data	 of	 these	

type of property. Most of them are usually 

transferred at the end of their useful life or 

age economic only. Therefore, they cannot 

be used as data for comparison. Besides the 

obsolescence of design and building materials 

as well as technology that has changed quite 

a lot. Therefore, the comparison method 

is not usually popular for valuing the silo. 

Income Approach

 This method may not be appropriate 

for silo valuation if there is unavailability or 

insufficiency	of	lease	or	sale	data	to	determine	

the capitalization rate.

Cost Approach

 The cost approach is to develop the 

estimation of the average replacement cost of 

building construction and structure together 

with land prices. It can be based on local 

construction cost data or obtained from various 

reliable sources. This method is popular and 

recognized as the suitable method for value 

assessment of silo for land and building tax, 

especially in Canada and the United States.

  It is necessary for Thailand to 

develop the criteria and methodologies of 
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เพ่�อให้สิามิารถุนำาไปใช้้เป็นฐานในการจััดเก็บภาษีที�ดินและ

สิิ�งปลูกสิร้าง	 ภาษีและค่าธรรมิเนีย์มิในการจัดทะเบีย์นสิิทธิ

และนิติกรรมิตลอดจันวััตถุุประสิงค์ต่าง	ๆ	ของภาครัฐ	  

	 ตาราแสิดงตัวัอย์่าง วิัธีการประเ มิินราคา

ไซโลเก็บผู้้ลผู้้ลิตทางการเกษตรขนาดใหญ่่เพ่�อนำาไป

ใ ช้้ ใน ก า รกำา ห น ดภ า ษี ที� ดิ น แ ล ะ สิิ�ง ป ลูก สิ ร้า ง

valuation of silos in line with international 

standards as the reliable tax base supporting 

the assessments of land and building tax and 

fee for property transfer registration and other 

public interest.

 The following table demonstrates an 

example of valuation of grain silo for land and 

building tax assessment.
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รายการ  หน่วย 
ราคา

 (บาท/ต่อ
หน่วย)**

ต้นทุนทดแทน ปีก่อสร้าง อายุ
ค่าเสื่อมทาง
กายภาพ 
(2564)

ราคาประเมิน  
(บาท)

1. สิ่งปลูกสร้าง

อาคารหลักคอนกรีต*  
(Elevator) 12,600 ตัน 7,760 97,760,000 2561 60 2% 95,804,800

ไซโลคอนกรีต 14,000 ตัน 3,714 51,996,000 2561 60 2% 50,956,080

สำานักงาน 93 ตร.ม. 23,790 2,212,470 2561 60 3% 2,146.096

โกดัง 280 ตร.ม. 19,500 5,460.000 2561 60 3% 5,296,200

ลาน - - - - - - -

รวม 154,203,076

2. ที่ดิน 29.85 ไร่ 160,000 รวม 4,776,000

ราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 158,979,376

ราคาประเมินทรัพย์สินเพื่อจัดเก็บภาษี 158,979,000

ตัวอย่างวิธีการประเมินราคาไซโลเก็บผลผลิตทางการเกษตรเพื่อกำาหนดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

*อาคารหลัก (Grain Elevator) และ ไซโลใช้เพื่อรองรับระบบและกระบวนการจัดเก็บผลผลิตทากการเกษตร  

**ค่าต้นทุนก่อสร้างต่อหน่วยความสามารถในการลองรับน้ำาหนักของสินค้า 
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