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ไทย รายไดโดยไมหักคาใชจายใด ๆ มอบใหกับมูลนิธิประเมินคาทรัพยสิน
แหงประเทศไทย สําหรับใชจายเพื่อการพัฒนาวิชาชีพประเมินคาทรัพยสิน
และอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย
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การพัฒนาที่ยั่งยืน
เกิดจากภายใน จากพวกเราเอง
เชนดอกไม จะบานตองเบงบานเอง
ไมใชใหใครมาแกะใหบาน

(ภาษิตจีน ถายทอดโดย นางเก็งเซียะ แซปง
คุณยายของ ดร.โสภณ พรโชคชัย)
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คํานํา

ใ

นสังคมที่เจริญ เราตองสงเสริมนักวิชาชีพใหมีความเปนอิสระ เปน
ผูใหบริการที่สังคมเชื่อถือ ดังนั้น ทางราชการจึงควรควบคุม ตรวจ
สอบ ตลอดจนใหนักวิชาชีพไดมีโอกาสพัฒนาตนเองตามสมควร
การที่นักวิชาชีพมีความเขมแข็ง เปนไทแกตัว จะเปนหลักประกัน
สําคัญตอผูบริโภคและสังคมโดยรวม เปนเครื่องมือตรวจสอบเรื่องการ
โกงกิน ในทางตรงกันขาม ถานักวิชาชีพถูกครอบงํา ก็กลายเปนเพียง
เครื่องมือในการฉอฉลของผูมีอํานาจได
ทานอาจไมเชื่อวา ในทามกลางกระแส “ธรรมาภิบาล” ที่สลอน
อยูในองคกรใหญ ๆ ทั้งหลายนั้น เรายังเห็นการ “ปากวา ตาขยิบ” การ
เปดชองใหโกงกินกันอยางโจงครึ่มอยางแยบยลที่แทบไมนาเชื่อสายตา
ตัวเองเลยมาเปนเวลานานโดยไมแกไข
การที่เราพยายามสรางมาตรฐานการประเมินคาทรัพยสินเปน
ลายลักษณอักษร การจัดการสอบ-จัดระดับผูประเมิน อาจเปนกาว
สําคัญหนึ่งในการพัฒนาวิชาชีพประเมินคาทรัพยสิน แตถาเราละเลยไม
ดําเนินการบางอยาง (เชน การลงโทษผูประเมินที่รวมขบวนการโกง
อยางจริงจัง การตรวจสอบการทํางานอยางใกลชิด การไมใหผูมีสวนได
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สวนเสียวาจางผูประเมินเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีการประเมินเพื่อ
วัตถุประสงคสาธารณะ เปนตน) ก็เปนการขาดซึ่งการ “อุดชองโหว”
การโกงกินที่ทําใหประเทศชาติเสียหายยอมมีโอกาสเกิดขึ้นครั้งแลวครั้ง
เลา
ในการพัฒนาวิชาชีพตองทําสองทาง ในทางหนึ่งเราตองควบ
คุมนักวิชาชีพไมใหเอาเปรียบผูบริโภค และในอีกทางหนึ่งเราตองสง
เสริมใหภายในวงการวิชาชีพนี้มีความเปนประชาธิปไตยในทุกระดับ จะ
ยอมใหเกิดการครอบงําเพื่อประโยชนเฉพาะกลุมไมได เพราะกลุมผล
ประโยชนเฉพาะในแตละวงการนี่แหละ จะสมคบกับผูฉอฉลภายนอกทํา
รายวิชาชีพ ทําลายเศรษฐกิจ และทําลายประเทศชาติ
ผมรวบรวมข อ เขี ย นเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาวิ ช าชี พ ประเมิ น ค า
ทรัพยสินขึ้นเพื่อจุดประกาย
หวังใจใหทุกทานที่มีความมุงมั่นที่จะ
พั ฒ นาวิ ช าชี พ นี้ เ พื่ อ ส ว นรวมได รวมจิตรวมใจกันทําการนี้ใหประสบ
ความสําเร็จ ใหวิชาชีพนี้เปนคุณตอประเทศชาติที่รักยิ่งของเรา
มารวมงานการสรางสรรควชิ าชีพประเมินคาทรัพยสนิ เถอะครับ
ดวยความเคารพ
ดร.โสภณ พรโชคชัย
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การพัฒนาตองใหการศึกษา-ควบคุม-ตรวจสอบ
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11 กันยายน 2541
จะสรางมาตรฐาน
การประเมินคาทรัพยสิน
ในไทยไดอยางไร
เมื่อป 2541 ทาง กลต. ไดวาจางผูเชี่ยวชาญจาก
ตางประเทศทําการศึกษาการสรางมาตรฐาน ผมจึง
จัดทําแนวทางการสรางมาตรฐานใหฟรี เสนอตอ
กลต. เปนภาษาอังกฤษ และสวนตอไปนี้เปนฉบับ
แปลยอภาษาไทย
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ผมเพียงตองการที่จะชี้ใหเห็นวา
ในการหาลูทางการพัฒนาวิชาชีพที่ดีนั้น
ไมตองไปจางใครจากตางประเทศมาทําก็ได
คนไทยเองก็คิดออก
และคิดไดดีไมนอยหนาตางชาติ
ผมจึงไดจัดทําขอเสนอดังกลาวเสนอตอ กลต.
และนอกเหนือจากการคิดแลว ยังอยูที่การทําดวย
ลองตรองดูตั้งแตป 2541 – 2547 แลว
เราไดทําอะไรเพื่อพัฒนาวิชาชีพเพียงพอหรือไม

ด ร. โ ส ภ ณ พ ร โ ช ค ชั ย
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าตรฐานวิชาชีพเปนสิ่งที่บรรลุได การประเมินคาทรัพยสิน
ตามมาตรฐานสากลนั้นจําเปนในทุกภาวะไมเฉพาะในภาวะ
ตกต่ําเชนปจจุบัน และมูลคาที่ประเมินอยางเปนธรรมยอม
สะทอนความเชื่อมั่นของผูเกี่ยวของทุกฝายในสังคมและโลกเดียวกันนี้
สิ่งที่ตองจําใหมั่นก็คือมาตรฐานวิชาชีพที่ดีเปนสิ่งที่สามารถบรรลุไดไม
ยากเมื่อทุกฝายรวมใจกันสรางขึ้น
ใชวานักประเมินไทยสวนใหญไรมาตรฐาน แพทยอาจรักษาคน
ไขที่ไหนก็ไดทั่วโลกเพราะสรีระคนยอมเหมือนกัน ทวานักประเมินถึง
จะเกงแตไมเคยอยูในประเทศใดไมสามารถไปประเมินในประเทศนั้นได
ดี ในทางสากลเราจึงยอมรับกันเชนนี้ ไมมีทางนําเขานักประเมินจากที่
ไหนมาทํางานได เวนแตตองพัฒนานักประเมินของเราเอง ปจจุบนั ไทย
มีนกั ประเมินทีม่ ชี อื่ เสียง มีความสามารถ และไดรบั การศึกษาระดับสากล
หลายทาน ภารกิจของเราก็คอื การสรางคนเหลานีเ้ พิม่ ขึน้
กรณีนักประเมินกระทําผิด/ถูกจับเพราะฉอโกงเกิดขึ้นไดทั่ว
โลก แมในประเทศที่ถือวามีมาตรฐานดีที่สุด นี่เปนเรื่องของบุคคลซึ่งมี
ไดในทุกวงการ แมในวงการที่มีการควบคุมแนนอน เชน แพทย วิศวกร
และสถาปนิก ฯลฯ การฉอโกงอาจกระทําผูเดียว ทํารวมกับลูกคา หรือ
กระทํารวมกันทุกฝายทั้งพนักงานสถาบันการเงิน/เจาหนาที่รัฐ ถือเปน
ความโชครายที่ผูถูกจับเปนเพื่อนรวมวิชาชีพของผม แตนับเปนความ
โชคดีที่บริษัทที่ถูกจับเปนบริษัทที่ไดชื่อวาเปนบริษัทขามชาติ ไมเชน
นั้นบริษัทไทย ๆ และวงการประเมินไทยคง "ปนป" ไปกวานี้
เมื่อประเมินผิดพลาดไป นักประเมินไมอาจปฏิเสธความรับผิด
ชอบและการลงโทษได การลงโทษตองพิจารณาตามฐานานุรูปวาเปน "
ตัวการ" หรือ "ผูสนับสนุน" ดวย ใชวานักประเมินจะตองเปน "แพะรับ
บาป" แตเพียงฝายเดียว
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ระดับวิจารณญาณการใชงานประเมินคาทรัพยสินในสังคมยง
ต่ํา เราตองยอมรับวาผูใชงานประเมินสวนมาก แทบไมเคยคํานึงถึงงาน
ประเมินในฐานะงานวิจยั มูลคาเพือ่ ประกอบการตัดสินใจ แตมกั ใชเพียงตัว
เลขมูลคา (ทีต่ นคาดหวัง) เพือ่ เปนทางผานในธุรกิจทีค่ ดิ ไวลว งหนาเทา
นัน้
แนวทางการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ เกี่ยวของกับ 4 ประเด็น
ดังนี้คอื การจัดการศึกษา การควบคุมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
องคกรควบคุมทางวิชาชีพ และฐานขอมูลเพื่อการประเมินคาทรัพยสิน
การจัดการศึกษา
(ณ พ.ศ.2541) เราเพิ่งมีการศึกษาการประเมินคาทรัพยสินใน
สถาบันการศึกษาเมื่อไมนานมานี้
ที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
เทคนิคกรุงเทพ มีสอนเพียงระดับ ปวส. ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มี
สอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สวนระดับปริญญาตรี-โท ทั้ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญกําลัง (จะ)เปดในเร็ว
วัน (ณ พ.ศ.2549)
ในสหรัฐอเมริกา การสอนประเมินคาทรัพยสนิ ในมหาวิทยาลัยไม
ไดแพรหลายและเพิง่ มีมาเมือ่ 50 กวาปมานีเ้ อง ในปจจุบนั การสอนสวน
ใหญยังจัดในระดับประกาศนียบัตรโดยสมาคมวิชาชีพไมใชมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอาจตองทบทวนแนวทางการผลิตบัณฑิต
วิธที ดี่ ที สี่ ดุ ในการเรียนการสอนการประเมินคาทรัพยสนิ
คือการ
ศึกษาตอเนือ่ งชัว่ ชีวติ (continuing professional development program CPD) โดยกําหนดใหนกั ประเมินตองผานการอบรมและทดสอบเพือ่ เพิม่ พูน
ความรูท กุ ปตามจํานวนชัง่ โมงทีแ่ นนอน โดยแบงนักประเมินเปนระดับดังนี:้
¾ นักประเมินฝกหัด จบการศึกษาระดับ ปวส.-อายุงาน <2 ป/ปริญญา
ด ร. โ ส ภ ณ พ ร โ ช ค ชั ย
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ตรีที่เกี่ยวของ-อายุงาน <1 ป ปริญญาตรีสาขาอื่น-อายุงาน <2 ป
กลุมนี้ไมตองอบรม
¾ นักประเมินที่อยูอาศัย มีประสบการณมากกวากลุมแรกแลว ตองเขา
อบรม CPD ปละ 18 ชั่วโมง
¾ นักประเมินทั่วไป กลุมนี้ตองมีประสบการณไมนอยกวา 3 ป และให
ผานการอบรม CPD ปละ 24 ชั่วโมง
¾ นักประเมินอาวุโส กลุมนี้มีอายุการทํางาน 5 ป และตองเขาอบรม
CPD ปละ 30 ชั่วโมง

http://brandautopsy.typepad.com/photos/uncategorized/see_hear_speak_1.jpg

สาระในการอบรมแบงเปนวิชาตาง ๆ ตามที่เสนอไว 43 วิชาๆ
ละ 3 ชั่วโมง แยกเปน
¾ สถานการณตลาดอสังหาริมทรัพย 5 วิชา
¾ วิชาชีพที่เกี่ยวของอื่น เชน การพัฒนาอสังหาริมทรัพยตาง ๆ การ
14
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จัดการชุมชน นายหนา 8 วิชา
¾ ความรูพื้นฐาน เชน ภาษาไทย คอมพิวเตอร 6 วิชา
¾ ความรูประกอบการประเมิน เชน การวิจัย การสํารวจตลาด การเงิน
กอสราง การอานผัง-แผน 14 วิชา
¾ มาตรฐานการประเมินคาทรัพยสิน 10 วิชา
แตละวิชา อาจกําหนดใหเปนวิชาเลือกและวิชาบังคับสําหรับ
นักประเมินแตละระดับ นอกจากนีย้ งั กําหนดใหนกั ประเมินจัดสงตัวอยาง
รายงานใหองคกรควบคุมวิชาชีพตรวจสอบมาตรฐานปละ 3-5 รายการ
สําหรับคาใชจายเพื่อการนี้ อาจคิดจากรายรับจากคาประเมิน
รอยละ 2 ของนักประเมิน นอกจากนี้สถาบันที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนก็ลวนยินดีสนับสนุนทั้งสถานที่และการเงิน
นอากจากนี้ในกรณีจําเปน อาจจัดทดสอบพนักงานประเมินใน
ปจจุบัน โดยใชขอสอบของสถาบันนานาชาติที่เกี่ยวของเพื่อแสดงให
เห็นชัดเจนวา นักประเมินไทยไมไดต่ํากวามาตรฐาน
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
สาระสําคัญของจรรยาบรรณประกอบดวย
¾ การดําเนินงานเชิงวิชาชีพ (ความเปนอิสระ ความรอบรู การพัฒนา
ความรู และการใชวิจารณญาณ)
¾ จรรยาบรรณ (การแบงปนความรู การรักษาความลับลูกคา การไม
ทําผิดกฎ กติกา มรรยาท กฎหมายและระเบียบสังคม)
¾ กฎการดําเนินวิชาชีพ (การพิทักษประโยชนของสังคมเปนอันดับ
หนึ่ง พิทักษวิชาชีพเปนอันดับสอง และพิทักษประโยชนของลูกคา
เปนอันดับสาม
ด ร. โ ส ภ ณ พ ร โ ช ค ชั ย
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สาระสําคัญแหงมาตรฐานวิชาชีพไดแก
¾ การรูซึ้งและปรับใชความรูการประเมินคาทรัพยสิน
¾ การดําเนินการประเมินคาทรัพยสนิ ตามกระบวนการทีค่ รบถวน ถูกตอง
¾ การแสดงวิธีการประเมินคาทรัพยสินที่เขาใจได
¾ การจัดทํารายงานที่มีวัตถุประสงคชัดเจน ประเภทรายงานและนํา
ความรู กระบวนการและวิธีการมาแสดงอยางชัดเจน ถูกตอง
ในการสรางและจัดทํามาตรฐาน ควรจะจัดแบงนักประเมินตาม
ระดับที่แสดงไวในการจัดการศึกษาตามขอ 1 และควบคุมการปฏิบัติ
งานอยางเขมงวด ใกลชิด และจริงจังโดยองคกรควบคุมวิชาชีพ
สิ่งที่ควรเนนใหเห็นความสําคัญก็คือ
นักประเมินในฐานะ
ปจเจกบุคคล
ที่ไมใชเนนที่ตัวบริษัทประเมินหรือหนวยงานของนัก
ประเมิน มุงพัฒนานักประเมินรายบุคคล และทําใหเขาแสดงความเห็น
ทางวิชาชีพอยางอิสระ และเปนกลางในองคกรเพื่อปองกันการครอบงํา
องคกรควบคุมทางวิชาชีพ
แนวคิดขององคกรควบคุมก็คือการมีตัวแทนของนักประเมิน
จากทุกสวน ทุกคนเปนอิสระและเสนอความเห็นที่เปนกลาง ทั้งนี้สวน
หนึ่งอาจมีภาคราชการกํากับหรือมีกฎหมายกํากับ และแมจะยังไมมี
การกํากับก็สามารถควบคุมกันเองอยางโปรงใสไดถารวมใจกัน
ตอโครงสรางองคกร ควรมีคณะกรรมการบริหาร ที่ประกอบ
ดวยตัวแทนจากทุกฝาย ทั้งภาครัฐบาล สถาบันการเงิน และบริษัทเอก
ชนที่รอบรูดานการประเมินคาทรัพยสิน
นอกจากนี้ยังควรมีคณะที่
ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ ถัดจากคณะกรรมการบริหาร ก็ควรตั้งคณะ
อนุกรรมการฝายตาง ๆ เชน ฝายวิชาการ-ฝกอบรม เผยแพร สมาชิก
16
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มาตรฐานวิชาชีพ รับเรื่องราวรองทุกข และควบคุมการปฏิบัติงาน
เปนตน นอกจากนี้ยังควรจัดตั้งกลุมตัวแทนตามที่มาของนักประเมิน
เชน กลุมนักประเมินจากบริษัทประเมิน สถาบันการเงิน กรมที่ดิน และ
สถาบันการศึกษา เปนตน
การควบคุมภายในของแตละองคกรตองมีการกําหนดมาตร
การที่ชัดเจน ตั้งแตการคัดเลือกพนักงาน การอบรมภายใน การสุม
ตรวจสอบงานทุกรอยละ 5-10 โดยมุงหวังใหนักประเมินมีความเปน
อิสระทางวิชาชีพ และเปนกลางทางวิชาการโดยเครงครัด
องค ก รควบคุ ม ต อ งได รั บ มอบอํานาจจากภาคราชการและนั ก
ประเมินทั้งหลายใหสามารถรับสมาชิกที่มีคุณภาพ มีการลงโทษตาม
ควรแกความผิดแตละกรณี
ฐานขอมูลเพื่อการประเมินคาทรัพยสิน
¾ ขอมูลภาคราชการ เชน ราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรม การตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ ผังเมืองและขอ
กําหนดตามกฎหมาย การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เปนตน
¾ รายงานประเมิน โดยอาจสรุปยอบางสวนรวมกันของรายงานทั้ง
หลาย ในลักษณะ pool database เพื่อประโยชนในการประเมินและ
การตรวจสอบเบื้องตน
¾ โครงการวิจัยตอเนื่องเพื่อทราบสถานการณตลาดและการเปลี่ยน
แปลงมูลคาทรัพยสิน เชน โครงการอสังหาริมทรัพยทั่วประเทศมีอยู
ราว 8,000 แหง ถาสํารวจแหงละ 1,000 บาท ก็เปนเงิน 8 ลานบาท
ตอครั้ง ปละ 2 ครั้งก็เปนเงิน 16 ลานบาท เมื่อเทียบกับมูลคาใน
ตลาดอสังหาริมทรัพยแลวถือวาต่ํามาก
นอกจากนี้ควรกําหนดใหมีการประเมินคาทรัพยสินอยางถูก
ด ร. โ ส ภ ณ พ ร โ ช ค ชั ย
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ตองทุกครั้งที่มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ซึ่งอาจเริ่มจากทรัพย
สินที่มีมูลคา 1 ลานบาทขึ้นไปกอน เพื่อใหมีจํานวนไมมากเกินไปนัก
การนี้จะทําใหมีฐานขอมูลที่ถูกตอง และตอเนื่อง โดยคาใชจายมาจาก
รัฐบาล ดวยรัฐบาลจะไดภาษีมากขึ้นนั่นเอง
สิ่งจําเปนเรงดวน
1. การรวมนักประเมินจากทุกฝายเขาดวยกัน ทั้งภาครัฐบาล ภาค
สถาบันการเงินและภาคบริษัทประเมินเพื่อรวมพัฒนาวิชาชีพ โดย
¾ กําหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพที่ละเอียดชัดเจนใหเปนที่
ยอมรับและใชกันทั้งวงการ
¾ จั ด ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ แก ข อ ขั ด แย ง ทางธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท
ประเมิน
¾ จัดตั้งคณะอนุกรรมการรับเรื่องราวรองทุกข
สําหรับกรณีการ
ประเมินที่ไมถูกตอง เปนตน
2. การกําหนดคาจางและบริการ คาจางในบางกรณีมีความแตกตางกัน
อยางมาก การเลือกใชบริการก็อาจขึ้นกับความพึงพอใจเฉพาะ จนอาจ
เกิดกรณีการฉอฉลได ขอควรดําเนินการไดแก
¾ กรณี NPL ที่สถาบันการเงินตองเสียงบประมาณมากเพื่อการนี้ ควร
มีการกําหนดคาจางที่แนชัดและเปนธรรมแกทุกฝาย เชน 0.01%
ของมูลคาที่ประเมินได
¾ กรณีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ควรกําหนดคาจางประเมิน 0.05%
ของมูลคา 80% ของคาจางนี้แบงใหบริษัทประเมิน 2 แหงเทากัน
อีก 20% แบงใหคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไดแกผูทรงคุณวุฒิที่ได
รับแตงตั้งเปนครั้ง ๆ ไปในแตละงาน
18
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¾ การวาจาง ควรใหเกิดความเปนธรรม กรณีที่มีการประกาศรายชื่อ
บริษัทที่ไดรับการรับรองแลว จะมีศักดิ์และสิทธิเทาเทียมกัน จะ
เลือกที่รักมักที่ชังไมได การเลือกอาจใชวิธีจับฉลาก ยกเวนเมื่อ
บริษทั ใดไมประสงค/ไมพรอมจะรับงานก็สามารถผานไปรายอืน่ ๆ ได
¾ ถาสงงานลาชาอาจมีการปรับ ความผิดพลาดจากการประเมินอาจ
คิดเปน 5-10 เทาตัวของคาจางที่จายไป และจะไมไดรับงานตาม
ระยะเวลาที่กําหนด สวนในกรณีฉอฉล ควรมีการลงโทษสถานหนัก
3. Keymen ตองรวมใจกัน
การพัฒนาวิชาชีพใหไดมาตรฐานในระยะยาว อาจตองใชเวลานาน โดย
เฉพาะการบมเพาะนักประเมินใหมๆ แตการแกไขขั้นรากฐาน เราเริ่ม
ไดแตวันนี้ บุคคลสําคัญในสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศ
ไทย สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ในสถาบันการเงินชั้นนําทั้ง
หลาย ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิสําคัญในวงการประเมิน ซึ่งมีอยูไมมากนัก
เมื่อมารวมใจกันแกไขปญหาและวางรากฐานการพัฒนาวิชาชีพรวมกัน
ความสําเร็จยอมบรรลุไปกวาครึ่งแลว
ความสําเร็จสําคัญที่การเริ่มตน

ด ร. โ ส ภ ณ พ ร โ ช ค ชั ย
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3 พฤษภาคม 2543
โตขาว
“แฉผูประเมินราคาไทย
‘คอรรัปชั่น’”
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2543
มีขาวชิ้นหนึ่งที่เผยแพรโดยที่ปรึกษาตางชาติ
เกี่ยวกับวงการประเมินคาทรัพยสินไทยในแงลบ
2 วันตอมา (3 พฤษภาคม) ผมจึงทําหนังสือโตแยง

ด ร. โ ส ภ ณ พ ร โ ช ค ชั ย
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ในหวงเวลานั้น
สมาคมของผูประเมินคาทรัพยสิน
มีความคึกคัก จัดงานใหความรูแกสมาชิกบอย ๆ
เปนความหวังสําคัญในการยกระดับวิชาชีพ
เสียดายที่ในระยะหลังนี้
กิจกรรมตาง ๆ มีจํากัด
ถาเราเปดโอกาสใหผูประกอบวิชาชีพ
ทั้งที่เปนบุคคลและองคกรไดบริหารสมาคมยิ่งขึ้น
วงการของเราจะพัฒนามากกวานี้อีก
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เปนหนังสือที่ผมไดจัดทําขึ้นนําเสนอตอ กลต. เพื่อโตแยงกรณีที่
ปรึกษาของ กลต. ในขณะนั้น คือ RICS (Royal Institution of
Chartered Surveyors) ไดสรุปในบางประเด็นที่อาจไมสอดคลอง
กับความเปนจริงเกี่ยวกับผูประเมินคาทรัพยสินในประเทศไทย

นี่

ภาพผูประเมินคาทรัพยสินในสหรัฐอเมริกาสมัยเกิดวิกฤติอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2532
ในขณะนั้นผูประเมิน ประเมินผิดพลาดเพราะอาศัยแตขอมูลในชวงบูม โดยไมได
วิเคราะหถึงโอกาสในการตกต่ําของราคาจากวิกฤติที่กําลังจะมาถึง ทําใหความนาเชื่อ
ถือตกต่ํา งานลดนอยลงมาก จนมีการตูนใน www.appraisaltoday.com ออกมาลอ
เลียนวา “ฉันจะชวยประเมินมูลคาบานของทานเพื่อแลกกับอาหาร”
ด ร. โ ส ภ ณ พ ร โ ช ค ชั ย
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55/40-42 ถ.นนทรี กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 295.3905 E-mail: area@area.co.th
3 พฤษภาคม 2543
เรื่อง ขอทําความเขาใจเกี่ยวกับวิชาชีพประเมินคาทรัพยสิน
เรียน ทานเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (กลต.)
สําเนาเรียน กรรมการสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย
และผูเกี่ยวของ
อางถึง ขาว “แฉผูประเมินราคาไทย ‘คอรรัปชั่น’” ในหนังสือพิมพ
มติชน 1 พฤษภาคม 2543 หนา 9
สิ่งที่สงมาดวย ขาวที่อางถึง
กระผมคิดวาขาวขางตนอาจยังความเขาใจผิดและทํารายวิชา
ชีพประเมินคาทรัพยสินไทยได
ในฐานะนักประเมินคาทรัพยสินคน
หนึ่ง กระผมจึงทําหนังสือโตแยงนี้มายังทานในฐานะผูวาจางสถาบัน
RICS ใหทําการศึกษานี้
1.

สาระสรุปที่วา “ปญหาคอรรัปชั่นเปนอุปสรรคหลักที่ทําให
นักลงทุน-เจาหนี้ขยาด ไมมั่นใจตอการประเมินราคา”
ขอนี้เปนการปายสี กลาวคลายวิชาชีพนี้เปนซองโจร ซึ่งความ
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จริงวิชาชีพนี้ยังรับใชสังคมและธุรกิจเปนอยางดีเชนเดียวกับวิชาชีพอื่น
ทั้งหลาย ปญหาขางตนหากมี ก็เปนปญหาของบุคคลผูบกพรองสวน
นอย ซึ่งเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นไดในทุกวิชาชีพ เชน หมอลืม
กรรไกรในทองคนไข ขายไต วิศวกรประมาททําตึกถลม ฯลฯ การกลาว
สรุปลอย ๆ เชนนี้ นอกจากไมใชการหาทางแกปญหาแลว ยังเปนการ
ทํารายวิชาชีพที่นักวิชาชีพสวนใหญพยายามจรรโลงไว
2.

ขาดมาตรฐานและจรรยาบรรณ
ขอนี้เปนเท็จ วิชาชีพนี้เปนระบบสหศาสตร (interdisciplinary
approach) เทคนิคการประเมินใหม ๆ ก็เพิ่งเริ่มพรอมกันทั่วโลก เราไม
ไดลาหลังไปกวาใคร<1> ตางชาติก็ไมไดมีมาตรฐานดีกวาไทย กลาว
กันวานักประเมินในอังกฤษมีความนาเชื่อถือสูงกวาเซลลขายรถมือสอง
นิดเดียว<2> สําหรับในฝรั่งเศสนั้น เขาเลิกใชนักประเมินกันแลว<3>
ยิ่งกวานั้น กรณีธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ ผูประเมินที่ถูกจับกุมจน
เปนขาวใหญโตเมื่อสามปกอน
ก็เปนบริษัทประเมินใหญจากตาง
ประเทศ<4>
รายงานประเมินของบริษัทตางชาติบางแหง จะพบวาไมได
แสดงวิธีการประเมิน มักสรุปตัวเลขมูลคาลอย ๆ<5> กระผมเองเคย
ทําประเมินรวมกับบริษัทประเมินเครื่องจักรตางชาติ เขามาเดินดูขอมูล
ภาคสนามเพียง 2 วัน ก็กลับไปสรุปประเมินเครื่องจักรมูลคาหลายรอย
ลานได กระผมวากรณีเชนนี้ตองมีโอกาสผิดพลาดสูง<6>
3.

ขาดการศึกษาที่เพียงพอ
ขอนี้สอนัยวาไมรูจริง นับแตป 2539 เปนตนมา เรามีการผลิต
นักประเมินในระดับตาง ๆ แลวถึงราว 500 คน และภายใน 5 ปนับจาก
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นี้ปริมาณที่ผลิตไดจะเพิ่มขึ้นอีกเทาตัว ปริมาณนักประเมินที่ผลิตในแต
ละประเทศอาจไมเทากันขึ้นอยูกับอุปสงคของตลาด การทําขอสรุปใด
โดยเพียงการเปรียบเทียบเชิงตัวเลขจึงถือวาไมรอบคอบได
4.

ขาดขอมูล
เปนความเท็จ ก็คือการกลาวอางวาขอมูลซื้อ-ขายที่แจง ณ
สํานักงานที่ดินตาง ๆ นั้นสวนใหญแจงต่ํากวาความเปนจริง แสดงนัย
วาการศึกษานี้ไมลึกซึ้ง
ความจริงก็คือ
ในปจจุบันการซื้อขาย
อสังหาริมทรัพยสวนใหญแจงจดทะเบียนตามราคาจริง
มีเพียงสวน
นอยที่แจงต่ํากวาปกติ <7>
สิ่งสําคัญที่ควรทราบก็คือ ขอมูลนั้นมีประโยชนก็จริงแตสิ่งชี้
ขาดขึ้นอยูกับการวินิจฉัย <8> การอางวาเราขาดขอมูลซื้อขายจริง จึง
เปนการไมรูจริงอยางยิ่ง <9>
5.

ขาดองคกรวิชาชีพที่เหมาะสมและมีคุณภาพ
ขอนี้เปนการ discredit องคกรกลางของนักประเมินและปฏิเสธ
แนวโนมเชิงบวก สมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย เปน
ศูนยรวมนักประเมินจากทั้งบริษัทประเมิน หนวยรัฐบาล สถาบันการ
เงินและถาบันการศึกษา เฉพาะบริษัทประเมิน ซึ่งประเทศไทยมีอยู
ประมาณ 55 แหงนั้น มีเพียงราว 5 แหงที่ไมไดเปนสมาชิกสมาคม
5.1 สมาคมมีการกําหนดมาตรฐานมาตั้งแตป 2536
5.2 มีการจัดพัฒนาความรูแบบ continuing professional
development (CPD) program ทุกเดือนอยางตอเนื่อง
5.3 ไดกําหนดราคาคากอสรางมาตรฐานใหมทุกปสําหรับการ
ใชในวงการประเมินใหมีมาตรฐานเดียวกัน
26
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http://www.radio3.lv/images/monkeys.gif
เอาหูไปนา เอาตาไปไร | ทองไมรูรอน | ชั่วชางชี ดีชางสงฆ
To turn a blind eye. To turn a deaf ear.

5.4 มีคณะกรรมการกลั่นกรองบริษัทประเมิน ที่มีผูแทนจาก
ตลาดหลักทรัพย ธนาคารแหงประเทศไทย กรมการประกันภัย สมาคม
ธนาคารไทย เขารวม
การดําเนินการตาง ๆ ยอมตองใชเวลาบาง แตหากพิจารณา
อยางเปนธรรม จะพบวาสมาคมไดพัฒนาวงการประเมินอยางตอเนื่อง
และที่สําคัญมีแนวโนมดีขึ้นตามลําดับอันจะชวยพัฒนาวิชาชีพใหมีคุณ
ภาพยิ่งขึ้นในอนาคต
6.

แกปญหาดวยการออกกฎหมาย มีบทลงโทษ
ทางออกขางตนถือเปนการเสนอแบบครอบจักรวาลของทุก
ปญหาในโลก แตอยาคิดวาการที่ยังไมมีบทลงโทษ จะทําใหวิชาชีพนี้
ดอยกวาวิชาชีพอื่น เชน ภายในปเดียวผูตรวจบัญชีในบางประเทศลง

ด ร. โ ส ภ ณ พ ร โ ช ค ชั ย

27

นามในบัญชีของบริษัทนับพันแหง เปนการโกงครั้งเดียวแลวยอมใหถูก
ถอนชื่อไปเลยก็มี
ขางตนเปนขอโตแยง สวนขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาวิชา
ชีพประเมินคาทรัพยสิน กระผมเขียนเปนบทความชื่อ How to
Standardize Real Estate Valuation Practices in Thailand ซึ่งทาน
สามารถดูขอเสนอไดที่ http://www.area.co.th/head6.html ขอเสนอ
ของกระผมนี้ ไดเสนอไวตั้งแต 11 กันยายน 2541 โดยไดเสนอตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของตาง ๆ รวมทั้ง กลต. ดวย
อนึ่ง กระผมขอแสดงความชื่นชมที่ทาง กลต. ใหความสนใจ
พัฒนาวงการประเมินคาทรัพยสิน และหากมีสิ่งใดที่กระผมสามารถ
สนับสนุนไดในกรณีนี้ กระผมยินดีดําเนินการโดยไมคิดมูลคาใด ๆ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(นายโสภณ พรโชคชัย)

หมายเหตุ:
<1> วิชาชีพประเมินในอังกฤษมีมาประมาณ 200 ป แตตลอด 180 ปที่ผาน
มา ก็มักประเมินดวยวิธีการเปรียบเทียบตลาด โดยการเดินทอม ๆ หาขอมูลภาค
สนามเหมือนนักประเมินไทย และทุกวันนี้ก็ยังดําเนินการเชนนี้อยู ลุจนถึงเมื่อ 20 ปที่
แลว จึงมีใชความรูทางสถิติและสูตรทางการเงินมากขึ้น สําหรับกรณีประเทศไทย
กระผมไดัจัดทําแบบจําลองทางสถิติแบบ CAMA (computer-assisted mass
appraisal) มาตั้งแตป 2533 ในขณะนั้นหลายประเทศชั้นนําในอาเซียนยังไมไดเริ่ม
ดําเนินการ
<2> ไมอาจอางที่มาได เพราะคอนขาง sensitive แตทานสามารถถามนัก
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ประเมินที่รักความเปนธรรมในอังกฤษดูได
<3> ที่เลิกใชเพื่อการซื้อ-ขายก็เพราะ มักประเมินเขาขางคนจาง ไมวาจะ
เปนคนซื้อหรือคนขายที่จาง ดูใน VAT News ฉบับที่ 2/2000 เมษายน-มิถุนายน
2543 หนา 4 ขอเขียนของ Prof. Dr. Alister McFarquhar, Cambridge University,
สหราชอาณาจักร
<4> ไมอาจเอยชื่อบริษัทนี้ซ้ําในที่นี้ได แตทานคงทราบดี ทานลองคิดดูนะ
ครับ ถาบริษัทแรกที่ถูกจับเปนบริษัทไทยแท ปานนี้ชื่อเสียงบริษัทไทยไมแยไปกวานี้
หรือ กรณีนี้เปนสาขาบริษัทใหญจากตางประเทศ ก็แสดงวาขนาดบริษัทเขาขั้น “อิน
เตอร” ก็ยังไมอาจควบคุมคนโกงได แสดงวา การ “โกง” นั้นเปนเรื่องบุคคล โปรดดูใน
ไทยรัฐฉบับวันที่ 27 พฤษศจิกายน 2548 หนา 19 มีขาววา “หนุมแบงคเสียบอลล ลัก
45 ลานใชหนี้” ขาวเชนนี้มีใหเห็นอยูบอยครั้ง ซึ่งแสดงวา ในระบบที่ดีที่สุดระบบหนึ่ง
(ระบบธนาคาร) ยังมีชองวางใหเกิดการโกงไดเสมอ หากมีคนประสงคจะโกง
การโกงในวงการประเมินนั้น ที่สําคัญคือ การใชนักประเมินบางคนเปน
เครื่องมือเปนสําคัญ นักประเมินไมใชตัวการโกงโดยตรง ตัวการที่แทก็คือพนักงาน
สถาบันการเงินนั้น ๆ รวมกับลูกคาโดยอาศัย “ตรายาง” ของนักประเมินที่ตกเปน
เครื่องมือ
<5> นี่ไมใชการกลาวใหรายบริษัทจากตางประเทศ การไมแสดงวิธีการ
ประเมินที่ชัดเจนลวนไมถูกตองไมวาจะเปนบริษัทไทยหรือเทศ แตที่ยกมานี้เพียงเพื่อ
ใหเห็นวา ใชวาบริษัทประเมินตางประเทศจะมีมาตรฐานสูงกวาเสมอไป
<6> ขอนี้กระผมไมอาจแสดงชื่อบริษัทตางประเทศนั้นได แตเปนประสบ
การณของกระผมเองโดยตรง
<7> นี่เปนผลการศึกษาของ Mr. John M. Cooper อดีตที่ปรึกษาของกรม
ที่ดิน ระหวาง พ.ศ.2539-2543
<8> ในอเมริกามีดัชนีการลงทุนคือ Housing Start แตตลาด
อสังหาริมทรัพยยาม “ขาลง” ก็ยัง “พัง” ได ในออสเตรเลียก็มี “ระบบเตือนภัย” ก็ไม
วายเสียหายอยางมาก ในสิงคโปร รัฐบาลเปนถึงกระทั่งผูบันดาลอุปทานที่ดิน ก็ยังไม
อาจหามภาวะตกต่ําของตลาดได นี่ไมใชการดูแคลนความสําคัญของขอมูล เพียงแต
สิ่งที่อยูเหนือขอมูล ก็คือการวินิจฉัยที่เ ปนจริงและรอบคอบโดยปราศจากอคติหรือ
ความโลภ หากมีความโลภในการเก็งกําไรตาม ๆ กันไป ก็ยอมตองประสบกับปญหา
การตกต่ําของตลาดอยางหลีกเลี่ยงไมได
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<9> ขอมูลที่แทหาใชตองไปเอาจากการจดทะเบียนอยางหมดจดเชนใน
ประเทศตะวันตก ซึ่งแมมีมากก็ยัง “พัง” ไดตามเชิงอรรถขอ 8 สิ่งสําคัญของงานวิจัยก็
คือการหาขอมูลภาคสนาม การประเมินก็เปนสาขาหนึ่งของการวิจัย เราก็สามารถสอบ
ถามหรือสัมภาษณผูอยูละแวกใกลเคียงเพื่อการหาขอมูลได เมื่อไดขอมูลมาเราก็ตอง
วินิจฉัย ทําความสะอาดและวิเคราะหหามูลคาที่แทจริงตอไป สัจจธรรมของความถูก
ตองของขอมูลก็คือการทําซ้ํา คือ หาขอมูลบอย ๆ ตอเนื่องเพื่อดูความเปลี่ยนแปลง

ตีพิมพครั้งแรก
VAT News ตุลาคม – ธันวาคม 2543 หนา 15
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กรกฎาคม 2543
การประกันภัย
ความผิดพลาด
ทางวิชาชีพ
เพื่อเปนการแสดงความรับผิดชอบ
ตอลูกคา ผูใชบริการและสังคมสวนรวม
นักวิชาชีพควรทําประกันวิชาชีพ
ถาดําเนินการผิดพลาด
จะไดชดใชตามควรแกเหตุ
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นี่ก็ป 2549 แลว
ยังไมมีวี่แวววาจะมีการนําแนวคิดนี้มาใช
(ไมใชแนวคิดของผมนะครับ แตถือเปน
แนวทางที่ในอารยประเทศเขาใชกัน)
การมีหลักประกันที่ดี
จะทําใหคนไมกลาโกง
เพราะจะตองถูกลงโทษหนัก
โชคดีที่ในกรณีของธนาคารอาคารสงเคราะห
ไดนําแนวคิดนี้มาใชเอง แตแปลกที่ไมมีใครตาม!
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ทุ

กวันนี้มีเสียงเรียกรองใหมีการประกันภัยความผิดพลาดทาง
วิชาชีพในดานการประเมินคาทรัพยสินในประเทศไทย คือถา
ประเมินผิดตองรับชดใชคาเสียหายแกผูวาจาง อยางไรก็ตามขอ
นี้ยังเปนที่ถกเถียงกันอยู
เพราะฝายหนึ่งก็วาคาจางนิดเดียวจะให
ประกันความเสี่ยงเปนลาน ๆ ไดไง อีกฝายก็วาถาไมใชมืออาชีพก็ถอย
ไป เปนตน
อยางไรก็ตาม เดี๋ยวนี้ (พ.ศ.2543) ธนาคารอาคารสงเคราะห
(ธอส) เขาเปนคนริเริ่มจัดการประกันความเสี่ยงแลว โดยใหบริษัท
ประเมินแตละแหงจายเบี้ยประกันปละประมาณ 70,000 บาทโดยมีวง
เงินประกันประมาณ 30,000,000 บาท กรณีนี้ตองยกประโยชนให
ธอส. ธอส. เปนผูนําเสมอในการประเมินคาทรัพยสิน โดยนับแตป
2530 ที่คุณกิตติ พัฒนพงศพิบูล เปนกรรมการผูจัดการ ทานก็ทําให
ธอส. เปนธนาคารแหงแรกที่ใชบริษัทประเมินภายนอก ทําใหบริษัท
ประเมินมีสิทธิเกิดก็ครั้งนั้น
การประกันภัยอาจชวยพัฒนาวิชาชีพใหมีมาตรฐานทางหนึ่ง
แตในอีกทางหนึ่ง ก็เปนตนทุนที่สูงมากเหมือนกัน ผมเดินทางไปพบนัก
ประเมินออสเตรเลียเมื่อ 2 ปกอน เขาก็บนเรื่องการประกันภัยชนิดนี้
บอกวา หาคาจางไมคอยคุมกับเบี้ยประกัน หลายรายเลิกอาชีพประเมิน
ไปเปนนายหนาสบายใจกวา!
ผมไปประชุมที่อเมริกาเมื่อเดือนกรกฎาคม 2542 พบวา
โปรแกรมที่ถูกที่สุดก็คือการประกันภัยทรัพยสินประเภทที่อยูอาศัย โดย
นักประเมินแตละคนจายเบี้ยประกัน คนละ US$375 (15,000 บาท)
สามารถคุมครองไดในวงเงินสูงสุดถึง 12,000,000 บาท ยิ่งถาในแตละ
บริษัทมีนักประเมินมากกวา 1 ราย เบี้ยประกันก็ยิ่งถูกลงอีก ที่เบี้ย
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ประกันถูกก็เพราะบริษัทประกันแหงนี้ตั้งมาแตป 2520 รับประกันนัก
ประเมินไวเกือบ 40,000 คนหรือราว 60% ของนักประเมินทั่วสหรัฐ
อเมริกา
อยางไรก็ตาม ขณะนี้บริษัทประกันแหงนี้กําลังจะขึ้นราคาเบี้ย
ประกัน เพราะนักประเมินในอเมริกาเขาทําผิดจนตองถูก sue (ฟอง)
กันเปนวาเลนถึงสัปดาหละ 3-4 ราย!! อันนี้อาจเปนผลที่ไมคาดหวัง คง
เหมือนแท็กซี่บานเรานะครับ คือพอมีประกันก็ขับกันแบบไมยั้งคิดไป
เลย จนรถจอดอยูเต็มอูซอมไปหมด
ทานที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ดูไดใน www.liability.com
ขอควรคิดของนักประเมินตอความเสี่ยงตอความผิดพลาดของ
งานเปนดังนี้
1. เก็บไฟลไวโดยคิดไวกอนวาอาจถูกฟอง: เก็บหลักฐานตางๆ
ใหครบถวน จําไววา: งานประเมินของคุณอาจถูกฟองไดในเวลา 2, 3
หรือ 4 ปขางหนา
2. จัดงานธุรการใหดี: อานทวนรายงานกอนสง เพราะงาน
ประเมินจํานวนมากที่ถูกฟองมักเปนผลมาจากการพิมพที่ผิดพลาด
3. อยาทํางานนอกพื้นที่ที่คุณถนัดหรือเกินความสามารถของ
คุณ: ถาพบวาตนเองตกอยูในปญหา รีบหาความชวยเหลือดวน จําไว
วา: เงินที่ตองแบงใหนักประเมินอื่นที่ถนัดกวาและชวยเราได ต่ํากวา
เงินคาทนายในวันที่เราถูกฟอง
4. ใชขอจํากัดในการประเมินที่รางอยางถูกตองตามกฎหมาย
เทานั้น เพราะโดยมากศาลมักพิจารณาขอจํากัดนี้ หากถูกรางมาอยาง
ถูกตองจากการจางนักกฎหมายใหดําเนินการรางใหเทานั้น
5.
ทําใหขอจํากัดในการประเมินของคุณมีประสิทธิผลที่สุด
โดยมีการนําเสนอตอลูกคาอยางชัดเจน ใสไวในหนาแรก ๆ ของราย
34
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งาน ไมใชซอนไวดานหลัง และพยายามใหไดรับความเห็นชอบจาก
ลูกคากอนเริ่มงาน
6. ตรวจสอบขอมูลใหแนชัด ถึงแมคนที่ใหขอมูลแกเราจะนา
เชื่อถือหรือไมเพียงใด เพื่อความไมประมาทเราก็ตองตรวจทาน
7. ถายรูปภายในอาคารไวบาง: (สงสัยนักประเมินสหรัฐ
อเมริกามักถายแตภายนอก!!)
เพื่อวาเมื่อถูกฟองเราจะไดบรรยาย
สภาพถูก และชวยรื้อฟนความจําของเรา
8. เผยแพรรายงานของคุณใหจํากัดที่สุด: แมแตลูกคาของคุณ
ก็ควรจํากัดไมใหเผยแพรรายงานออกไปโดยที่คุณไมไดรับรูดวย
9. กอนจางนักประเมินใหม ตองตรวจสอบคุณสมบัติและ
ประสบการณใหดี: ตรวจสอบผูรับรอง และตัวอยางรายงานดวย
10. เขารวมประชุมสมาคมอยางตอเนื่อง: การไมรูพัฒนาการ
ใหม ๆ ในวงการ เปนขออางวา "หนูไมรู" ไมไดในศาล!
ถึงแมขณะนี้เรายังไมมีระบบประกันภัย แตขอคิดทั้ง 10 ขาง
ตนก็เปนสิ่งที่เราพึงสังวร

ตีพิมพครั้งแรก
VAT News กรกฎาคม-กันยายน 2543 หนา 18
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การประกันภัยความผิดพลาดทางวิชาชีพ
เพื่อประโยชนของผูใชบริการ
http://www.bulstrad.bg/Bulstrad/i/Products/LiabilityInsurance/1280x1024.jpg
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ธันวาคม 2543
สํารวจความเห็น
วงการประเมิน
เพื่อกระตุนการพัฒนา
ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ
และกรรมการบริหารสมาคมผูประเมินฯ
ผมจึงทําการสํารวจความเห็นของผูเกี่ยวของ
เกี่ยวกับวงการประเมินคาทรัพยสิน
เพื่อเปนการจุดประกายใหทุกฝายหันมาชวยพัฒนา
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ถึงวันนี้ ณ ตนป 2549
บางอยางก็ไดรับการตอบสนองแลว
แตหลายอยางยังไมมีการดําเนินการ
การนี้ถือเปนหนาที่ของทุกฝาย
ที่ประกอบสัมมาอาชีพดวยวิชาชีพนี้
ที่จะรวมกันพัฒนาวิชาชีพนี้ใหดี
ขอเรียกรองหนึ่งที่ตองการใหสมาคมเปนศูนยกลาง
อาจตองมีการทบทวนเชนกัน เพราะ
ขึ้นอยูกับวาสมาคมเปนตัวแทนสมาชิกจริงไหม
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ลสํารวจความเห็นวงการประเมินคาทรัพยสิน
(ปลายป
2543) ที่ควรไดรับการสานตอ ซึ่งผมไดจัดทําขึ้น มีราย
ละเอียดดังนี้
คณะอนุกรรมการ ปชส. สมาคมผูประเมินคาประเมินคาทรัพย
สินแหงประเทศไทย ไดสํารวจความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของกับวงการ
อสังหาริมทรัพย เพื่อการวางแผนการพัฒนาวงการประเมินคาทรัพยสิน
ในประเทศไทย ใหมีมาตรฐานสากลเปนที่เชื่อถือในสังคม อันจะมีผลให
วิ ช าชี พ นี้ ส ามารถสนั บ สนุ น ต อ การแก ไ ขป ญ หาวิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ ของ
ประเทศดวยกระบวนการประเมินคาทรัพยสินที่ถูกตองแมนยํา
การสํารวจนี้ดําเนินการ ในชวงปลายเดือนตุลาคม-ตนเดือน
พฤศจิกายน 2543 ในลักษณะ "ประชาพิจารณ" โดยไดขอใหผูตอบ
แบบสอบถามระบุชื่อ-ที่อยูของตนเองใหชัดเจนเพื่อการสอบทานในภาย
หลังได มีผูสนใจตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 278 ราย จากหนวยงาน
ทั้งภาครัฐบาล ภาคสถาบันการเงิน ภาคบริษัทประเมิน และหนวย
งานอื่น ๆ กวา 106 แหง และตอไปนี้ เปนผลสรุปโดยสังเขป สวนราย
ละเอียดผลของการสํารวจ จะนําเสนอในภายหลัง
ผูตอบแบบสอบถาม
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ 70% เปนพนักงานระดับปฏิบัติ
งาน ที่เหลือ 30% เปนผูบริหาร โดยทั้งหมดเปนผูใชบริการ 55% และ
เปนผูใหบริการประเมิน 45% ดังนั้นกลุมใหญที่สุดที่ตอบแบบสอบถาม
ก็คือ เจาหนาที่ระดับปฏิบัติการของผูใชบริการ (38%)
ผูตอบแบบสอบถามประมาณหนึ่งในสาม (38%) มาจากบริษัท
ประเมินคาทรัพยสิน ที่เหลือมาจากหนวยราชการ-รัฐวิสาหกิจ, สถาบัน
ด ร. โ ส ภ ณ พ ร โ ช ค ชั ย
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การเงิน+อื่น ๆ เปนสัดสวน 26%, 16%, 20% ตามลําดับ

http://www.thairath.co.th/thairath1/2548/page1/nov/27/p1_1.php
ถาตั้งใจจะโกง ปองกันแนนหนาอยางไรก็มีโอกาส แตก็ยังดีกวาไมปองกัน

ผูประเมินเรียนจบมาตรง 22% แลว
สําหรับในกลุมผูใหบริการประเมินคาทรัพยสินนั้น ผูประเมินที่
จบวิชาการประเมินโดยตรง มีอยูทั้งหมด 22% นอกนั้นอาจเปนนักวิชา
ชีพที่เกี่ยวเนื่องเชน เศรษฐศาสตร สถาปนิก วิศวกร หรืออื่น ๆ ถือเปน
แนวโนมที่ดีขึ้นตามลําดับ ไมใชวาแทบทั้งหมดใชแตประสบการณ
สําหรับในอเมริกา ผูประเมินเฉพาะที่อยูอาศัย ไมจําเปนตอง
จบปริญญาตรี เพียงผานการอบรมเปนเวลา 90 ชั่วโมงโดยสมาคมวิชา
ชีพก็เปนผูประเมินไดแลว แตถาจะใหประเมินไดทุกประเภท ตองใช
ประสบการณบวกกับการผานการอบรมอีก 90 ชั่วโมง แสดงวา ผู
ประเมินไมจําเปนตองจบปริญญาตรีวิชาการประเมินเสมอไป แตแนว
โนมในอนาคต คงจะเนนใหจบปริญญาตรีมากเชน เชนที่ไทยเรากําลัง
ทําอยู แตใชวาเราทําชาเกินฝรั่งแตอยางใดเลยนะ!!
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ประเมินไมควรตางกันเกินกี่เปอรเซ็นต
ในกรณีประเมินคาทรัพยสินชิ้นเดียวกัน การวินิจฉัยวา มูลคา
ทรัพยสินควรเปนเงินเทาไหร ผูประเมินวิชาชีพ 2 คน ไมควรประเมิน
ตางกันเกิน 20% โดย 90% ของผูตอบแบบสอบถามเห็นเชนนี้ แสดงวา
ความตาง 20% นาจะถือเปนบรรทัดฐานสําคัญได
อยางไรก็ตามผูตอบแบบสอบถามประมาณครึ่งหนึ่ง (53%)
ตอบวาตัวเลขมูลคาไมควรตางกันเกิน 10% โดยคาเฉลี่ยทั้งหมดคือ
ประมาณ 14%
ทรัพยสิน 500 ลานขึ้นไปควรประเมินกี่บริษัท
ทรัพยสินที่มีราคาแพงเหลานี้ ครึ่งหนึ่งของผูตอบแบบสอบ
ถามเห็นวาควรใชบริษัทประเมิน 3 แหง อีก 38% เห็นวาใช 2 แหงก็พอ
ทั้ ง นี้ เ ป น ความเห็ น ที่ ใ กล เ คี ย งกั น ทั้ ง ผู ใ ช แ ละผู ใ ห บ ริ ก ารประเมิ น ค า
ทรัพยสิน (บริษัทประเมิน)
ในความจริงแลว
ทรัพยสินของบริษัทมหาชนในตลาดหลัก
ทรัพย มีผลกระทบตอการลงทุนของประชาชน จึงควรจะมีการประเมิน
โดยบริษัทประเมินตั้งแต 3 แหงขึ้นไป ไมใชแค 2 แหงเชนที่กําหนดไว
ในปจจุบันนี้
อยางไรก็ตามทรัพยสินที่เปน NPL หรือหนี้มีปญหาจํานวน
มาก ไมไดผานการประเมินดวยซ้ําไป หรือใหสินเชื่อแลวคอยไป
ประเมิน และมักจะใหสินเชื่อกันไปตามนโยบายมากกวาการเครงครัด
ประเมินตามหลักวิชาการเสียกอน
ประเมินผิดใครรับผิดชอบ
ในกรณีที่สถาบันการเงิน ใหสินเชื่อไปสูงกวาที่ควร เพราะเชื่อ
ด ร. โ ส ภ ณ พ ร โ ช ค ชั ย
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มูลคาที่ประเมินไดโดยผูประเมิน ถือเปนความผิดของใครเปนหลัก ขอนี้
พบวา ครึ่งหนึ่ง (52%) ถือเปนความผิดรวมกันทั้งสองฝายเทา ๆ กัน
อยางไรก็ตามสองในสามของทั้งผูประเมินและผูใชบริการตางเห็นรวม
กันวา ผูประเมินมีสวนรับผิดชอบมากกวาผูอนุมัติสินเชื่อ
มรรยาททางวิชาชีพ
เกือบทั้งหมด (99%) เห็นวา ผูประเมินหรือบริษัทประเมินตอง
ไมมีประโยชนเกี่ยวของกับทรัพยสินที่ประเมิน ยกเวนไดคาจางประเมิน
เทานั้น และสวนใหญ (81%) เห็นวา ผูประเมินหรือบริษัทประเมินไม
ควรประกอบกิ จ การอื่ น ที่ มี โ อกาสเป น ประโยชน เ ชิ ง ขั ด แย ง กั บ การ
ประเมินคาทรัพยสิน การนี้แสดงวา ผูประเมินควรจะมีจุดยืนที่ชัดเจน
ไมใชทํางานทุกอยางที่สรางรายไดนอกเหนือจากงานประเมิน โดยไม
คํานึงถึงบทบาทขัดแยัง
เรียกรองความรวมมือจากกรมที่ดิน
ผูตอบแบบสอบถามเกือบทั้งหมด (93%) จาก ทั้งภาครัฐบาล
และภาคเอกชนตางเห็นวาพองกันวาขอมูลซื้อ-ขายที่แจง ณ สํานักงาน
ที่ดิน ควรถือเปนขอมูลสาธารณะที่เปดเผยได เพื่อประโยชนในการ
วิเคราะหประกอบการประเมินคาทรัพยสิน และอีก 98% เห็นวา กรมที่
ดินนาจะมีบทบาทในการสนับสนุน โดยอนุญาตใหตรวจสอบเอกสาร
สิทธิ เพื่อใหนักประเมินไดตรวจสอบสิทธิในทรัพยสินอยางถูกตองตาม
ความเปนจริง ทั้งนี้อาจเปนไดวา หากสมาชิกสมาคมในฐานะผูประเมิน
คาทรัพยสินแสดงบัตรสมาชิกสมาคมแกทางสํานักงานที่ดิน สํานักงาน
ที่ดินจะอํานวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์
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ผูประเมินมี VAT เปนศูนยกลาง
หนวยงานที่มีบทบาทสูงสุดในการพัฒนาวิชาชีพอันเปนความ
เห็นของผูตอบ คือสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย หรือ
VAT (41%) รองลงมาคือกรมที่ดิน (23% - มีผูตอบแบบสอบถามที่มา
จากกรมที่ดินเพียง 11 รายเทานั้น)
สวนหนวยงานที่มีบทบาทไมมากนัก ไดแก สมาคมนักประเมิน
ราคาอิสระ (13%) ธนาคารแหงประเทศไทย (9%) และสุดทายคือ
สํานักงาน กลต. (7%) นอกนั้นเปนหนวยงานอื่น ๆ
การที่ สมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย มีบท
บาทสูงสุดก็เพราะเปนหนวยงานที่รวมผูประเมินจากบริษัทประเมิน
สวนใหญที่สุด (90% หรือ 50 จาก 55 บริษัท) จากสวนราชการ สถาบัน
การเงินและสถาบันการศึกษาดานประเมินทั่วประเทศ และมีสมาชิกทั้ง
หมดถึง 2,000 คน

ตีพิมพครั้งแรก
VAT News มกราคม – มีนาคม 2544 หนา 19
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เมษายน 2544
ความเปนอิสระ
ของวิชาชีพ
ประเมินคาทรัพยสิน
นี่เปนการ “กระทุง” ครั้งแรก
ใหมีการออกระเบียบ
ปองกันการโกงกิน - ฉอฉล
เพื่อใหวิชาชีพประเมินคาทรัพยสิน
มีความโปรงใส เปนประโยชนตอสวนรวม
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แนนอนวาขอเสนอนี้
ไมไดรับการตอบสนอง
เพราะเปนการไป “ขัดลาภ”
เพราะทําใหการโกงกินมีอุปสรรค
ทุกวันนี้ เราเพลิดเพลินกับการ
จัดสอบ จัดระดับ สรางมาตรฐานวงการ
โดยไมใสใจที่จะควบคุมการปฏิบัติงาน
นี่อาจเปนอุบายการทําเพื่อใหเห็นวาโปรงใส
แตแทจริงแลวกับเมินเฉยกับรูโหวแหงการฉอฉล
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ใ

นปจจุบันหนวยงานหลายแหงไดใชบัญชีรายชื่อบริษัทประเมิน (ที่
กลต. รับรองวาเปนบริษัทประเมินที่ไดมาตรฐานควรวาจางประเมิน
คาทรัพยสินได) เปนผูประเมินคาทรัพยสิน และในกรณีสําคัญ ๆ
ก็ยังตองวาจางมากกวา 1 บริษัทเพื่อเทียบเคียงผลการประเมิน
โจทยขางตนนี้ ดูคลายเห็นความเปนอิสระของผูประเมินคา
ทรัพยสินอยู "รําไร" แตที่ควรสงสัยก็คือ ความเปนอิสระนี้ เปนเพียง
อิสระในเชิงรูปแบบเทานั้น (แทจริงไมเปนอิสระ) หรือไม
ขอสงสัยในความเปนอิสระ "ปลอม" อาจเปนในกรณีทรัพยสิน
กรณีสําคัญ ๆ ที่การซื้อ-ขาย-ประนอมหนี้นั้น ๆ กระทบตอประโยชน
ของประเทศชาติหรือภาษีอากรของประชาชนซึ่งตองใชไปในการแกไข
ปญหาอสังหาริมทรัพย กรณีเชนนี้ หากผูวาจางเกิดสามารถ "ตกลง"
กับผูประเมิน 2-3 รายที่ "รูใจกัน" แลวหมุนเวียนจางบริษัทเหลานี้ร่ําไป
เพื่อใหไดมูลคาที่ประเมินตามที่ประสงคจะทําอยางไร
พูดงาย ๆ ก็ คือ ในกรณีสําคัญ ๆ จะใหผูวาจางติดตอกับผูรับ
จางโดยตรงอาจจะไมเหมาะสมก็ได ความเปนอิสระสามารถปกปองไว
โดยมีมาตรการตอไปนี้:
1. ใหมี "องคกรกลาง" ทีส่ งั่ งานประเมินชิน้ สําคัญ เชน ทรัพยสนิ
เพื่อการประนอมหนี้ของ TAMC หรือของบริษัทมหาชนที่เกี่ยวของกับ
ราคาหุนที่ประชาชนลงทุน ที่มีมูลคาประมาณ 500 ลานขึ้นไป โดยผูรบั
จางจะไดไมตอ ง "เกรงใจ" ผูว า จาง เพราะคนสัง่ ทํางานคือ "องคกรกลาง"
2. "องคกรกลาง" เปนผูทดรองจายคาจางไปกอน แลวคอยไป
เก็บจากบริษัทมหาชน สถาบันการเงิน หรือบรรษัทบริหารสินทรัพย
ฯลฯ อีกครั้งหนึ่ง
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3. ผูประเมินซึ่งหมายถึงบริษัทประเมินในงานแตละชิ้น ไดจาก
การ "จับสลาก" จากรายชื่อรวมของบริษัทที่ไดรับการอนุมัติ เพราะถือ
วาบริษัทแตละแหงมีมาตรฐานที่ทํางานสําคัญ ๆ เชนนี้ได (แตถาไมแน
ใจก็จัดทําบัญชีรายชื่อใหม - สมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศ
ไทย ก็จะจัดสอบผูประเมินทั้งหมดอยูแลว) บริษัทใดที่ไดรับการจับ
สลากหากไมพรอมก็สามารถ "บาย" ได ถามีการ "บาย" ก็ "จับสลาก"
ใหม บริษัทใดที่ "บาย" ตั้งแต 3 ครั้งขึ้นไปใน 1 ป ตองถูกคัดชื่อออก
ถือวา ไมมีความพรอมหรือความสามารถเพียงพอ
4. ผูสํารวจประเมินคาทรัพยสิน ณ สถานที่ตั้ง ตองไมเปดเผย
วามาจากบริษัทใด เพื่อปองกันการถูก "ล็อบบี้" จากผูมีสวนไดสวนเสีย
ตอเมื่อจัดสงรายงานไปแลว และ "องคกรกลาง" เปดเผยรายงานที่ได
ตรวจสอบแลว จึงสามารถเปดเผยชื่อไดจากรายงานนั้น
5. ในทรัพยสินหนึ่ง ๆ เชนตั้งแต 500 ลานบาทขึ้นไป ใหคิดคา
ประเมินประมาณ 0.1% ของมูลคา หรือเปนเงิน 500,000 บาท โปรด
สังเกต เงินคาประเมินจํานวนนี้ถือวานอยมาก เพราะถาเปนคานายหนา
ในตลาดทั่วไปคือ 2-3% หรือประมาณเปนเงินถึง 10,000,000 15,000,000 บาท แนนอนเงินจํานวนนี้ผูใชรายงานคือผูจาย ไมใช
"องคกรกลาง"
6. แบงเงิน 500,000 บาท (0.1% ของมูลคา 500 ลานบาท
นี้) ดังนี้:
¾ 300,000 บาท หรือ 0.06% ของมูลคาประมาณการ จางบริษัท
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ประเมิน 3 แหง ซึ่งจะไดเงินแหงละประมาณ 100,000 บาท ซึ่ง ถือ
เปนคาจางที่เหมาะสมในตลาดผูประเมินคาทรัพยสิน
¾ 100,000 บาท หรือ 0.02% จางผูทรงคุณวุฒิในวงการ เปนราย
บุคคล กลั่นกรองใหความเห็นตอรายงานประเมินทั้ง 3 ชิ้นอีก 4
ทาน ๆ ละ 25,000 บาท
¾ ที่เหลืออีก 100,000 บาท หรือ 0.02% เปนคาใชจาย-ดําเนินการ
ของ "องคกรกลาง" ในการนี้
7. การจางบริษัทประเมิน 3 แหงก็เพื่อใหสอบทานกันได รวม
ทั้งการจางผูทรงคุณวุฒิดวย จะไดเกิดความโปรงใสในการประเมินคา
ทรัพยสิน และคาจางที่กําหนดใหชัดเจนนี้ ทําใหไมเกิดการแขงขันกัน
ดานราคา การแขงขันดานราคานั้น ในแงหนึ่งอาจดูเปนการเสรี แต
ความจริงไมใช เพราะบางคนอาจยอมรับคาจางต่ําเพียงเพื่อใหมีผลงาน
ในชวงแรก หรืออาจเปนบริษัทในเครือสถาบันการเงินที่ไมจําเปนตอง
ทํากําไรก็ได ยิ่งกวานั้นการเปดเสรีในดานการแขงราคาอาจเปนการ
เปดชองเสรีในการโกง!! เพราะอาจยอมรับคาจางต่ํา แตมีคา "โกง" แพง
ก็ได
8. ผูทรงคุณวุฒิเหลานี้คือผูบริหารบริษัทประเมิน ผูประเมิน
อาวุโสของสถาบันการเงิน หรือหนวยราชการ ตลอดจนอาจารย
มหาวิทยาลัย ที่ขึ้นทะเบียนไววาเปนผูทรงคุณวุฒิดานการประเมินคา
ทรัพยสิน ถาเปนอาจารยผูสอน ตองมีประสบการณการประเมินคา
ทรัพยสินจริงดวย นอกจากนี้ยังหมายถึงผูรูในวงการที่เกี่ยวของ เชน
นักพัฒนาที่ดิน supplier หรือชางซอมเครื่องจักร ผูรับเหมากอสราง ผูรู
รอบในเรื่องกิจการเฉพาะ เชน โรงแรม สถานบันเทิง (ในยามที่ตอง
ด ร. โ ส ภ ณ พ ร โ ช ค ชั ย
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ประเมินทรัพยสินแตละประเภท) ผูทรงคุณวุฒิเหลานี้ "องคกรกลาง"
จะเชิ ญ มานั่ งทบทวนรายงานผลการประเมินคาทรัพยสินของบริษัท
ประเมิน 3 แหงที่จางใหดําเนินการ
9. กรณีผลประเมินไมตรงกัน ใหเชิญบริษัทประเมินมาชี้แจง
แนวทางการวัดความถูกผิดทําไดงายเชน
¾ โดยใหออกหาขอมูลใหมพรอมกันทุกบริษัท เพื่อใหไดขอมูลที่สอด
คลองกัน แลวนําขอมูลรวมกันนี้ใหแตละบริษัทนําไปวิเคราะหอีก
ครั้งหนึ่ง ซึ่งจะสามารถทําใหผลการประเมินออกมาสอดคลองกัน
¾ สรางแบบจําลองในการวิเคราะหมูลคารวมกันแลวหาดูวา สมมติ
ฐานตรงไหนที่แตกตางกัน อะไรที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ เชน
capitalization rate, ตนทุนคาดําเนินการตาง ๆ ก็จะสามารถตรวจ
สอบไดชัดเจนวา มันตางกันไดอยางไร ตรงไหนผิด เพราะสามารถ
หาผูทรงคุณวุฒิมาชวยพิจารณาไดงาย
ในกรณีที่บริษัทใดประเมินแตกตางจากบริษัทอื่นอยางชัดเจน
รวมทั้งตางจากความเห็นของผูทรงคุณวุฒิดวย ใหบริษัทนั้น ๆ พักการ
จับสลากบริษัทประเมินในงานใหม 3 รายติดตอกัน และหากมีการผิด
ซ้ํา 3 ครั้งติดตอกันใน 1 ป ใหลบชื่อบริษัทประเมินนั้นออกจากบัญชี
รายชื่อ 1 ป
10. การนี้การประเมินอาจจะใชเวลาดําเนินการนานนับเดือน
ก็คงตองอดทน เพราะการแกปญหาอสังหาริมทรัพยของชาติเรา ทนกัน
มาหลายป ก็ยังไมสําเร็จ ขอรออีกสักเดือนคงไมนานเกินไป มีแตกรณี
การทุจริตเทานั้นที่ตองรีบทํารีบกลบเกลื่อนใหแลวเสร็จโดยเร็ว ถาไมใช
การทุจริตแลว ทุกอยางยังพอรอได
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11. สําหรับผลการประเมินนั้น สามารถใหเปนระดับเชน
ประมาณ 90-110 ลาน โดยตัวเลขทั้งสองนี้หางกันไมเกิน 10% ของคา
เฉลี่ย ไมจําเปนตองเปนตัวเลขเดียว เพราะตัวเลขโดดอาจถูกนําไปใช
ในกรณี "แสรง" เถรตรง (เกิด “เขาทาง” ใคร) ได และที่สําคัญผลการ
ประเมิ น จะต อ งประกอบไปด ว ยวิ ธี ก ารและขั้ น ตอนที่ เ ข า ใจได อ ย า ง
ละเอียด ชัดเจนและนาเชื่อถือ จะใหแตตัวเลขมูลคารวม ๆ โดยไมมีวิธี
การที่เหมาะสมไมได
วิธีการไมเหมาะสมก็ เชน การสักแตทํา
"weighted quality score" โดยไม "ลืมหูลืมตา" โดยไมตระหนักถึง
จํานวน sample size ที่เหมาะสม
นี่เปนตัวอยางหนึ่งของการทําอะไรใหโปรงใส การโปรงใสใน
เชิงรูปแบบแตแทจริงคือการโกงมีมากมายในทุกวงการ ถาเราไมทํา
การใหโปรงใสอาจเปนเพราะเรารูเทาไมถึงการณประการหนึ่ง แตถา
มองในแงรายก็คือ เราก็กําลังพยายามเปดชองไวสําหรับการทุจริตของ
เราในวันหนา

ตีพิมพครั้งแรก
VAT News เมษายน - มิถุนายน 2544 หนา 9
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เสวนาใหความรู แกสาธารณชน รายเดือนติดตอกันทุกเดือนจนขึ้ นปที่ 5

http://www.thaiappraisal.org/Thai/Monthly/Monthly.asp
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9 พฤษภาคม 2544
ทําไดสําเร็จ
ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์
จากที่ผมทําหนังสือไปถึงกรมที่ดิน
เพื่อขอความรวมมือในการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์
ปรากฏวาทางกรมที่ดิน
ใหความกรุณา
นี่นับเปนกาวสําคัญอีกกาวหนึ่งในวงการของเรา
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ที่จริงแลว
ควรใหมีการตรวจสอบไดหมดในทุกกรณี
วาใครถือครองทรัพยสินอะไรบาง
เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการตรวจสอบ
การที่ทุกอยางเปดเผย
โอกาสฟอกเงิน-ฉอราษฎรบังหลวงก็นอยไปอีก
ขอมูลตาง ๆ ก็จะเปนขอมูลจริง
ความเปนอารยะก็จะเกิด
แตไมรูเมื่อไหรจะเปดเผยกันเสียที
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ท

านทราบไหม ปจจุบันนี้เราสามารถตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ได
แลว แตกอนการตรวจสอบเอกสารสิทธิไมสามารถดําเนินการ
ไดเพราะทางราชการถือเปนเอกสารสวนบุคคล ซึ่งสรางความ
ลําบากในการใช ข อ มู ล นี้ ป ระกอบการประเมิ น ค า ทรั พ ย สิ น และการ
พิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน ดังนั้น ดร. โสภณ พรโชคชัย จึงได
ทําหนังสือถึงอธิบดีกรมที่ดิน เพื่อขอความกรุณา และในที่สุดทางกรม
ที่ดินก็ไดพิจารณาอนุมัติใหสามารถตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ไดแลว
โดยสรุปก็คือ ปจจุบันนี้ ทานใดที่มีสําเนาเอกสารสิทธิ์ หรือทราบ
เลขที่โฉนด สามารถไปยื่นหนังสือที่สํานักงานที่ดินที่เกี่ยวของเพื่อขอ
ตรวจสอบไดวาใครเปนเจาของ จํานองไวหรือไม ฯลฯ เพราะเอกสาร
สิทธิ์ถือเปนเอกสารสาธารณะที่ออกโดยทางราชการ ประชาชนทั่วไป
สามารถรับทราบไดตาม พรบ.ขอมูลขาวสารฯ อยางไรก็ตามเรายังไม
สามารถไปสอบถามแบบเฉพาะเจาะจงรายบุคคล เชน ไมอาจถามวา "
ดร. โสภณ พรโชคชัย" มีอสังหาริมทรัพยอยูที่ไหนบาง ทางราชการ
กรมที่ดินจะไมตรวจสอบให เพราะถือเปนขอมูลสวนบุคคล
ตอไปนี้โปรดดูรายละเอียด
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หนังสือของ ดร. โสภณ พรโชคชัย ถึงอธิบดีกรมที่ดิน
99/395 ถ.นนทรี กทม. 10105
โทร.295-3905
9 พฤษภาคม 2544
เรื่อง ขอความอนุเคราะหเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ ถาย
สําเนาเอกสารสิทธิ์และระวางแผนที่
กราบเรียน นายประวิทย สีหโสภณ
อธิบดีกรมที่ดิน
สิ่งที่สงมาดวย 1. หนังสือถึงอธิบดีกรมที่ดินทานกอน ลว. 14 มกราคม
2544 พรอมสิง่ ทีส่ ง มาดวยตามทีร่ ะบุในหนังสือดังกลาว
2. หนังสือตอบของกรมทิ่ดิน ลว. 22 มีนาคม 2544
3. วารสาร VAT News ฉบับลาสุด

ตามที่กระผมในฐานะผูแทนของผูประเมินคาทรัพยสิน
ได ทําหนั ง สื อ ข า งต น ถึ ง ท า นอธิ บ ดี ก รมที่ ดิ น ท า นก อ นเพื่ อ ขอความ
อนุเคราะหขางตน แตยังไมไดรับความอนุเคราะห และในโอกาสที่ทาน
ไดเขารับผิดชอบกรมที่ดิน
กระผมจึงทําหนังสือนี้มาเพื่อทานโปรด
พิจารณาใหความอนุเคราะห
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อนึ่ง
สําหรับสิ่งที่ขอความอนุเคราะหมีสาระสรุปคือ
ประการแรกขอความกรุณาในการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์
และขอ
อนุญาตถายสําเนาเอกสารสิทธิ์ตามที่จําเปน ณ สํานักงานที่ดินที่ขอ
อนุญาตตรวจสอบ ประการที่สอง ขอความกรุณาตรวจสอบระวางแผนที่
และขออนุญาตถายสําเนาระวางตามที่จําเปนโดยโปรดอนุโลมคิดคา
ถายสําเนาตามจํานวนแผน
(ปจจุบันนี้คิดตามจํานวนแปลงที่ดินที่
ปรากฏในเอกสารที่ถายสําเนา ซึ่งบางกรณีถายสําเนาติดแปลงที่ดินอื่น
ที่ไมเกี่ยวของเปนจํานวนมาก ทําใหเสียคาใชจายสูงมาก) ซึ่งสิ่งที่ขอ
อนุเคราะหนี้ จะมีสวนสนับสนุนวิชาชีพประเมินคาทรัพยสินใหสามารถ
รับใชสังคมเพื่อการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยไดอยางมีประสิทธิ
ภาพ เปนประโยชนตอทั้งสถาบันการเงิน และประชาชนผูจําเปนตองใช
การประเมินคาทรัพยสินเพื่อการทํานิติกรรมตาง ๆ ตลอดจนกรมที่ดิน
เองในฐานะหนวยราชการที่ใหการอนุเคราะหแกสังคม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและ ขอขอบพระคุณมา ณ
โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นายโสภณ พรโชคชัย)
หมายเหตุ: ปจจุบัน กระผมเปนประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ สมาคมผู
ประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย ซึ่งมีสมาชิกประมาณ 2,000 คน มี
สมาชิกเปนผูประเมินคาทรัพยสินจากบริษัทประเมินเกือบทุกแหง สถาบัน
การเงินหนวยราชการ เชน ขาราชการกรมที่ดินและราชการอื่น และ
สถาบันการศึกษาดานประเมินคาทรัพยสิน
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หนังสือของอธิบดีกรมที่ดิน ตอบ ดร. โสภณ พรโชคชัย
ที่ มท ๐๗๒๘/14603

กรมที่ดิน
ถนนพระพิพิธ กท ๑๐๒๐๐
๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๔

เรื่อง ขอความอนุเคราะหเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารสิทธิ
เรียน นายโสภณ พรโชคชัย
อางถึง หนังสือของทานฉบับลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๔
สิ่งที่สงมาดวย สําเนาหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๑๔๖๐๒ ลงวัน
ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๔
ตามทีท่ า นไดมหี นังสือถึงอธิบดีกรมทีด่ นิ ขอความอนุเคราะห
๒ ประการ คือ ประการแรก ขอความอนุเคราะหในการอํานวยความสะดวกจาก
กรมที่ดินโดยสํานักงานที่ดินแตละแหง ใหสมาชิกของสมาคมผูประเมิน
คาทรัพยสินแหงประเทศไทยไดตรวจสอบเอกสารสิทธิ และขออนุญาต
ถายสําเนาเอกสารสิทธิ ตามทีจ่ าํ เปน ณ สํานักงานทีด่ นิ ทีข่ อตรวจสอบ ประการ
ทีส่ อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบระวางแผนทีแ่ ละขออนุญาตถาย
สําเนาระวางตามทีจ่ าํ เปน โดยใหอนุโลมคิดคาถายสําเนาตามจํานวนแผน
ซึง่ ในการขอความอนุเคราะหดงั กลาวนี้ หมายเฉพาะถึงสมาชิกสมาคมผู
ประเมินคาทรัพยสนิ แหงประเทศไทย ผูไ ปติดตอกับสํานักงานทีด่ นิ พรอมดวย
หนังสือแจงขอความอนุเคราะหมาจากหนวยงานตนสังกัด และเขียนคํา
รองในการขอตรวจสอบขางตนตามระเบียบของกรมที่ดิน นั้น
อธิบดีกรมที่ดินไดรับหนังสือของทาน และไดพิจารณา
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แลวใหแจงทานทราบวา ตามที่ทานขอความอนุเคราะหประการแรก
กรมที่ดินไดมีหนังสือเวียนแจงใหทุกจังหวัดทราบ และสั่งสํานักงานที่
ดินตาง ๆ พิจารณาดําเนินการตามนัยดังกลาวตอไปแลว สําหรับคําขอ
ความอนุเคราะห ประการที่สอง กรมที่ดินเห็นวา การเก็บคาธรรมเนียม
ในการถายเอกสารรูปแผนที่จากระวางแผนที่เปนการเก็บคาธรรมเนียม
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราช
บัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗ ซึ่งกรมที่ดินไดวาง
แนวทางปฏิบัติในเรื่องการเก็บคาธรรมเนียมในการถายเอกสารจาก
ระวางแผนที่ไวตามหนังสือกรมที่ดินที่ มท ๐๗๐๖/๐๐๐๗๔ ลงวันที่ ๔
มกราคม ๒๕๔๒ โดยเก็บคาธรรมเนียมในการถายเอกสารรูปแผนที่
จากระวางแผนที่เปนคาคําขอแปลงละ ๕ บาท ฉะนั้น จึงไมสามารถที่
จะอนุโลมใหคิดคาถายสําเนาระวางแผนที่ตามจํานวนแผนได
อนึง่ ในการขอตรวจสอบเอกสารสิทธิในทีด่ นิ ดังกลาวขาง
ตน ผูข อตรวจสอบจะตองระบุหมายเลขเอกสารสิทธิในทีด่ นิ ทีจ่ ะขอตรวจ
สอบใหชดั เจนดวย หากไมสามารถระบุใหชดั เจนก็ไมอาจใหตรวจสอบได
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายประทีป เจริญพร)
เลขานุการกรม
สํานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน
โทร. ๒๒๒๖๑๙๖ โทรสาร ๒๒๑๓๘๗๓

สําเนาหนังสือจากกรมที่ดิน
ด ร. โ ส ภ ณ พ ร โ ช ค ชั ย
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ถึงผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ที่ มท ๐๗๒๘/14602

กรมที่ดิน
ถนนพระพิพิธ กท ๑๐๒๐๐
๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๔

เรื่อง ขอความอนุเคราะหเกี่ยวกับการตรวจสอบ
เอกสารสิทธิในที่ดิน

และถายสําเนา

เรียน ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
อางถึง หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๐๑.๒/ว ๓๗๑๑๑ ลงวันที่ ๒๖
ตุลาคม ๒๕๔๒
ดวยสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทยได
ขอความอนุเคราะหจากกรมที่ดินในการใหสํานักงานที่ดินแตละแหง
อํานวยความสะดวกแกสมาชิกของสมาคมฯ ไดตรวจสอบเอกสารสิทธิ
ในที่ดิน และถายสําเนาเอกสารสิทธิในที่ดินตามที่จําเปน ซึ่งสมาชิกของ
สมาคมฯ จะมาติดตอ ณ สํานักงานที่ดิน โดยจะมีหนังสือแจงขอความ
กรุณามาจากหนวยงานตนสังกัด
และจะมายื่นคําขอตรวจสอบตาม
ระเบียบของกรมที่ดิน
กรมที่ดินพิจารณาแลวเห็นวา โดยที่กระทรวงมหาดไทย
ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราช
การ พ.ศ. ๒๕๔๐ วา เอกสารสิทธิในที่ดินถือวาเปนเอกสารมหาชนที่
เปดเผยแกบุคคลทั่วไปได ซึ่งกรมที่ดินไดมีหนังสือตามที่อางถึงแจงมา
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ใหทราบแลว
ประกอบกับเพื่อเปนการสนับสนุนการฟนฟูระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ
กรมที่ดินจึงเห็นควรใหความอนุเคราะหแก
สมาชิกของสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย โดยใหสํานัก
งานที่ดินตาง ๆ อํานวยความสะดวกแกสมาชิกของสมาคมฯ ในการมา
ติดตอขอตรวจสอบและถายสําเนาเอกสารสิทธิในที่ดินตามที่จําเปน ทั้ง
นี้ โดยใหสมาชิกของสมาคมฯ ผูมาติดตอแสดงหนังสือขอความ
อนุเคราะหจากหนวยงานตนสังกัด และใหสมาชิกของสมาคมฯ ดังกลาว
ยื่นคําขอและเสียคาธรรมเนียมตามระเบียบ
อนึง่ ในการขอตรวจสอบเอกสารสิทธิในทีด่ นิ ดังกลาวขาง
ตน ผูข อตรวจสอบจะตองระบุหมายเลขเอกสารสิทธิในทีด่ นิ ทีจ่ ะขอตรวจ
สอบใหชดั เจนดวย หากไมสามารถระบุใหชดั เจนก็ไมอาจใหตรวจสอบได
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสั่งสํานักงานที่ดินตาง ๆ
ทราบและถือปฏิบัติตามนัยดังกลาวตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายวันชัย ตัณฑสกุล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมที่ดิน
สํานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน
โทร. ๒๒๒๖๑๙๖ โทรสาร ๒๒๑๓๘๗๓
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
http://www.thaiappraisal.org/Thai/standard/standard01.htm

ด ร. โ ส ภ ณ พ ร โ ช ค ชั ย
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23 สิงหาคม 2545
รายงานประเมินคา
อสังหาริมทรัพย
อยาดูเพียง
บรรทัดสุดทาย
ผมไดสรุปสาระของการแสดงปาฐกถา
ของคุณกิตติ พัฒนพงศพิบูล
ซึ่งทานแสดงในการอบรมประเมินคาทรัพยสิน
ใหกับ กฟภ. โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย
เปนผูไดรับมอบหมายจาก กฟภ. ใหจัดขึ้น
ด ร. โ ส ภ ณ พ ร โ ช ค ชั ย

63

ผูคนสวนใหญ
มักจะดูรายงานประเมินคาทรัพยสิน
ณ บรรทัดสุดทายวาประเมินเปนเงินเทาไหร
ที่จริงเราควรดูดวยวา เขาประเมินมาอยางไร
ดรวจสอบวาประเมินสอดคลองกับความจริงไหม
การดูเพียงบรรทัดสุดทาย
ทางหนึ่งเปนการใชรายงานอยางไมรอบรู
ทางหนึ่งสักแตดูวาประเมินไดตามอําเภอใจไหม
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ทความนี้สรุปความจากปาฐกถาพิเศษของคุณกิตติ พัฒน
พงศพิบูล ที่แสดงในวันศุกรที่ 23 สิงหาคม 2545 เนื่องใน
โอกาสปดการอบรมหลักสูตรผูประเมินคาอสังหาริมทรัพย
เบื้องตน ซึ่ง โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย (www.trebs.ac.th) ได
รับมอบหมายจากการไฟฟาสวนภูมิภาค ใหจัดขึ้นแกผูบริหารระดับสูงกลาง จํานวน 3 รุน ๆ ละ 40 ทาน

คุณกิตติ พัฒนพงศพิบูล
อุปนายกสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย
ประธานสมาคมสินเชื่อที่อยูอาศัย
อดีตรองผูวาการ ธนาคารแหงประเทศไทย
และอดีตกรรมการผูจัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห
ซึ่งทานเปนผูริเริ่มวาจางบริษัทประเมินใหทํางานประเมินแทนพนักงานของธนาคาร

คุณกิตติ เปนหนึ่งในผูกอตั้งสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศ
ไทยเมื่อ พ.ศ.2529 และปจจุบันยังเปนอุปนายกสมาคม และเปน
ประธานสมาคมสินเชื่อที่อยูอาศัยดวย ทานเคยเปนอดีตรองผูวาการ
ธนาคารแหงประเทศไทย กรรมการผูอํานวยการธนาคารนครธน และ
ด ร. โ ส ภ ณ พ ร โ ช ค ชั ย
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กรรมการผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห
ทานเปนผูมีคุณูปการ
สําคัญตอวงการประเมินคาทรัพยสิน โดยเมื่อป 2530 ขณะดํารง
ตําแหนงกรรมการผูจัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะหนั้น ทานไดริเริ่ม
วาจางบริษัทประเมินคาทรัพยสินแทนการใชพนักงานธนาคาร ทั้งนี้เพื่อ
ความเปนกลางทางวิชาชีพและเปนธรรมแกลูกคาผูใชบริการสินเชื่อของ
ธนาคาร และนับแตนั้นมา สถาบันการเงินอื่นจึงไดเปลี่ยนนโยบายตาม
ทาน
ทําใหเกิดวิชาชีพประเมินคาทรัพยสินขึ้นมาอยางแทจริงใน
ประเทศไทย
เปนสิ่งที่นาแปลกที่ผูใชรายงานประเมินจํานวนมาก มักดูเฉพาะ
จุดเดียวในรายงานการประเมินคาทรัพยสิน นั่นก็คือ ตัวเลขมูลคาที่
ประเมินได โดยไมพิจารณาแนวทางการสํารวจและวิเคราะหใหไดมาซึ่ง
มูลคานั้นแตอยางใด
การมุงพิจารณาเฉพาะตัวเลขมูลคานี้ อาจเปนเนื่องเพราะความ
ไมเขาใจการใหบริการทางวิชาชีพประเมินคาทรัพยสิน หรืออาจเปน
เพราะการมุงฉอฉลที่มักมุงใชผูประเมินเปนเครื่องมือในการใหมูลคาสูง
หรือต่ําตามที่ตนประสงค
ในความจริงแลว ผูใชบริการประเมินคาทรัพยสินควรตระหนักให
ดีวา สิ่งที่เราตองดูเปนหลักและเปนเบื้องตนก็คือ ผูประเมินหาขอมูลที่
เพียงพอ และเชื่อถือไดหรือไม วิเคราะหไดสมเหตุสมผลหรือไม แลวจึง
มาดูที่ตัวเลขมูลคาที่ประเมินวานาจะสอดคลองกับความเปนจริงหรือไม
การสักแตดูที่ตัวเลขมูลคาจึงอาจเปนการฉอฉลประการหนึ่ง ที่พึงอยาก
ใหผูประเมินทําการประเมินใหไดมูลคาตามใจตน และในความเปนจริง
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ผูประเมินก็มักจะถูก "lobby" ใหประเมินสูงหรือต่ํา บางครั้งคาธรรม
เนียมประเมินยังขึ้นอยูกับมูลคาที่พึงประเมินไดเสียอีก
ในการฉอฉลนั้น สิ่งที่เราพึงทราบก็คือ กรณีแรกถาผูประเมินคน
เดียวประพฤติฉอฉล ก็อาจเกิดความเสียหายขึ้นเพียงระดับหนึ่ง เชน
การเรียกอามิสจากผูวาจาง กรณีที่สอง ถาผูประเมินที่ฉอฉลสมคบกับ
ลูกคาที่ฉอฉลของสถาบันการเงิน ความเสียหายก็อาจเกิดมากขึ้นอีก
ระดับหนึ่ง แตก็จํากัดเฉพาะลูกคารายนั้น ๆ แตกรณีที่สามที่เจาหนาที่
ที่ฉอฉลของสถาบันการเงินสมคบกับลูกคาผูฉอฉล ใชผูประเมินเปน
เครื่องมือประเมินใหผิดจากความเปนจริง
จะเปนเรื่องอันตรายที่สุด
เพราะอาจถึงขั้นทําใหสถาบันการเงินนั้น ๆ ลมไดเลย
อีกสิ่งที่ผูใชบริการควรตระหนักใหดีก็คือ ผูประเมินไมมีหนาที่รับ
รอง/ประกันวามูลคาที่ประเมินนั้นถูกตองอยางที่สุด ตองถือเปนหนาที่
ของผูใชบริการที่จะตองใชวิจารณญาณใหดีที่สุดเองเชนกัน จะเพียงพึ่ง
ผูประเมินไมได ตัวอยางก็คือ ทานจะเห็นไดวา แมแตนายแพทย เมื่อจะ
ผาตัดก็ยังตองใหผูปวยหรือญาติลงนามรับรองวา "ไมเอาเรื่อง" หาก
เกิดผิดพลาดสุดวิสัย
ถาพิจารณาอยางเปนธรรมแลว จะพบวาคาจางประเมินนั้นต่ํา
มาก เชน บานราคา 1,500,000 บาท (ราคาบานเฉลี่ยใน
กรุงเทพมหานครจากการสํารวจของ AREA) คาจางประเมินจะเปนเงิน
ประมาณ 2,000 บาท หรือ 0.13% ในขณะที่คานายหนาคือ 3% เชนนี้
แลว จะไปใหผูประเมินรับผิดชอบไดอยางไร ในอังกฤษเคยมีการฟอง
ศาลเกิดขึ้นในกรณีนี้ ศาลอังกฤษก็เคยตัดสินเชนนี้
ด ร. โ ส ภ ณ พ ร โ ช ค ชั ย
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อยางไรก็ตาม หากเปนในกรณีฉอฉล ผูใชบริการก็สามารถฟอง
รองตอศาลเพื่อเรียกรองคาเสียหายได แตกรณีสําคัญที่ผูใชบริการพึง
ตระหนักก็คือ การใชวิจารณญาณในการพิจารณาแนวทางการประเมิน
วาสมเหตุสมผลประการใด และตัวเลขมูลคาที่ประเมินไดสอดคลองกับ
ความเปนจริงไหม ผูใชบริการประเมินคาทรัพยสินยังพึงสอบถาม ใหผู
ประเมินมาชี้แจงตัวเลขมูลคาที่ประเมินไดหากไมอาจเขาใจไดถองแท
เพราะทั้งผูประเมินและผูใชบริการประเมิน จะเพียงพิจารณาตัวเลขมูล
คาในบรรทัดสุดทายของรายงานไมได
ผูประเมินก็มีหนาที่ที่จะตอง
ชี้แจงที่มาและการวิเคราะหตามความเห็นทางวิชาชีพของตนเองดวย

คุณกิตติ ใหความกรุณาเปนวิทยากรประจําของโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย
และยังเปนประธานมอบวุฒิบัตรแกผูผานการอบรมหลักสูตรตาง ๆ
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15 ธันวาคม 2546
วิกฤติอสังหาฯ ป 40
เกิดจากความดอย
ของวิชาชีพประเมิน?
ตอนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย
ในป 2540 นั้น มีกระแสหนึ่งบอกวา
เปนเพราะการประเมินที่ไมมีคุณภาพ
มันคือความจริงหรือ
แตจนบัดนี้ก็ยังไมมีการควบคุมวิชาชีพนี้จริงจัง
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ถาวิชาชีพนี้เปนปญหาจริง
ทําไมปานนี้ 2549 แลวก็ยังไมมีการควบคุมที่ดี
หรือวาตั้งใจเปดชองใหมีการโกงกินไดสะดวก
แตความจริงอีกอยางหนึ่งก็คือ
ในหลาย ๆ กรณีของการที่สถาบันการเงิน “เจง”
กลับเปนเพราะไมมีการประเมินคาดวยซ้ําไป
ถามีการประเมินคาถูกตอง
และแบงคปลอยกู ณ 70-80% ของมูลคา
แมจะเกิดวิกฤติอยางไร แบงคก็จะไม “เจง” แนนอน
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วิ

กฤติเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพยของไทยในป 2540 ไดผานมา
เกือบสิบปแลว และวันนี้สถานการณดู “เฟองฟู” ขึ้นอีกหน จน
กระทั่งหลายคนกลัววาจะเกิด “ฟองสบู” ขึ้นอีก ความกลัวนี้อาจ
เปนจริงในไมชา หากการพัฒนาอสังหาริมทรัพยยังรอนแรงเชนนี้ไปอีก
ระยะ (โชคดีที่ป 2548 อสังหาริมทรัพยปรับตัวเปดลดลง ไมเชนนั้นก็คง
รอนแรงจน “พัง” อีกรอบ)
แตกอนที่ “ฟองสบู” ยุคใหมจะ “แตก” อีกหน เราก็ควรมาทบ
ทวนวิกฤติคราวที่แลวเสียกอน เพื่อวาบทเรียนที่ชาติและประชาชนตอง
จายไปดวยราคาอันแสนแพงนี้ จะไม “จายฟรี” โดยขาดคนสนใจศึกษา
เพื่อนํามาปองกันปญหาในอนาคต
วิชาชีพประเมินคือตัวปญหาจริงหรือ
ประเด็นสําคัญอันหนึ่งในการทบทวนบทเรียนก็คือ
“การ
ประเมินคาทรัพยสินที่ไมไดมาตรฐาน ทําใหสถาบันการเงิน ‘เจง’ จริง
หรือ?” บางทานอาจวาจริง โดยดูจากกรณี ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย
การ (BBC) แตโดยขอเท็จจริงแลวคงไมใช ผูรูตางเห็นวาในกรณี
ประเทศไทยนั้นปญหาหลักอยูที่สถาบันการเงิน
“..fundamental weakness in the banking system operating
under outdated regulatory rules and supervision undercapitalization, insider lender, lack of disclosure,
unsound practices... led to over-investment in real estate”
(Mera and Renaud, 2000: 195).
“Close relationship were not limited to private companies
and commercial banks. There were many links between
ด ร. โ ส ภ ณ พ ร โ ช ค ชั ย
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banks, finance companies, real estate developers and
politicians” (Yap and Kirinpanu, 1999: 12)
ลําพังการปลอยสินเชื่อเงินกูรายยอยโดยเฉพาะดานที่อยูอาศัย
และอสังหาริมทรัพยอื่น ๆ คงไมทําใหสถาบันการเงิน “เจง” ไดงาย ๆ
เพราะทรัพยสินเหลานี้มักจะประเมินงาย โอกาสผิดพลาดนอย มูลหนี้
โดยเฉลี่ยก็ต่ํา และที่สําคัญสถาบันการเงินก็จะใหสินเชื่อเพียง 70-80%
ของราคาทรัพยสินในแทบทุกกรณีอยูแลว
กรณีที่ทําใหสถาบันการเงิน “เจง” คงเปนในกรณีสินเชื่อราย
ใหญ ที่ประการแรก ใหสินเชื่อโดยไมไดประเมิน ประการที่สองใหสิน
เชื่อกอนแลวจึงคอยประเมิน (ซึ่งสายไปแลว) ประการที่สามประเมิน
โดยคนภายในโดยไมยึดหลักบรรษัทภิบาล ประการที่สี่รวมกับกับผู
ประเมินภายนอกที่ทุจริตและใชจํานวนผูประเมินนอยราย และประการ
ที่หา ประเมินไปโดยไมรูจริง (โดยเฉพาะโครงการไฮเทคตาง ๆ ที่มีมูล
หนี้มหาศาล)
จากขอมูลการโอนทรัพยสินใหกับ บสท.ในชวงป 2544-2545
พบวา มูลหนี้ 400,000 ลานแรก เปนของลูกหนี้เพียง 300 ราย และมูล
หนี้ทั้งหมด 900,000 ลานบาท เปนของลูกหนี้เพียง 2,000 รายเทานั้น
แสดงวาความเสียหายสําคัญ ๆ เกิดจากลูกหนี้รายใหญ
ลองคิดดู หากทรัพยสินเหลานี้มีการประเมินคากันอยางถูก
ตองเปนธรรมกันตั้งแตแรก
โอกาสแหงความเสียหายยอมแทบไมมี
ประเทศชาติก็คงไมตองเสีย “คาโง” ไปมากมายเชนนี้
ทางแก “ปลอม” ที่ 1 - วาจางตามราคาคาจาง
ภายหลังเกิดวิกฤติการณ ในวงการประเมินคาทรัพยสินของ
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เราไดแกไขอะไรไปบาง ทางแกเหลานี้ เปนทางแกไขปญหาหรือเปน
“ชองทางทุจริต” อันแยบยลกันแน
ทางแกประการแรกก็คือ การกําหนดใหมีการเปดซองสอบ/
ประกวดราคาวาจางประเมินกันอยางกวางขวาง กรณีนี้ดูเหมือนเปน
การสรางความโปรงใส ใหเกิดการแขงขันอยางเสรี
แตในบางกรณี ที่มีผูมุงหวังฉอฉล การเปดซองเชนนี้ก็เปน
การเปดชองใหเกิดทุจริตไดอยางแยบยล
เพราะมักจะพิจารณาจาก
ราคาคาจางขั้นต่ําเปนเกณฑ
ความจริง ในงานที่มีโอกาสทุจริตมูลคามโหฬาร ผูชนะการ
ประมูลงานบางสวนอาจไมประสงคจะได “คา fee” (หรือประสงคจะ
เสนอคาจางต่ํา ๆ เพื่อใหไดงาน) แตหวัง “คาฟน” (จากการประเมิน
“ตามใจฉัน” มากกวา)
การประเมินคาทรัพยสิน เปนบริการทางวิชาชีพที่คํานวณคา
จางตามคาแรงขั้นต่ําไมได แตเราก็คงเห็นวา บางครั้งคาจางต่ํามาก ต่ํา
จนไมนาจะสามารถทํางานไดครบถวนตามหลักวิชา นี่จึงเปนเหตุให
ตองสงสัย
สิ่งที่พึงระวังก็คือ การเห็นปญหาแตไมทักทวง อาจถูกมองวา
เปนการสมคบกันทุจริต!!
ทางแก “ปลอม” ที่สองคือการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา
ในชวงที่ผานมา ทาง กลต. ไดมีคุณูปการสําคัญแกวงการ
ประเมินคาทรัพยสินประการหนึ่งก็คือ การจัดทําบัญชีรายชื่อบริษัท
ประเมิน “ที่ไดมาตรฐาน” เพื่อใหบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพยไดได
เลือกใชบริการ
การนี้ก็อาจดู “โปรงใส” แตทําไมเราไมคิดวา คนที่จะทุจริตก็คง
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ตองมีความสามารถเหนือ “มาตรฐานขั้นต่ํา” ไดอยูแลว
ความจริงแลว การสรางพื้นฐานที่ดีและมั่นคง ไมวาจะเปนการ
กําหนดมาตฐานขั้นต่ํา การจัดการสอบผูประเมิน การจัดการศึกษา
ลวนเปนสิ่งดีตอวงการ แตไมใชทางแกทุจริตโดยตรง
ถาเรามุงเนนประเด็นรองเหลานี้ เราก็อาจหลงประเด็นไปใน
การแกปญหาทุจริตอยางจริงจัง
คิดใหม ทําใหม
การทุจริตไมไดเกิดขึ้นทุกรายเพราะคนสวนใหญในสังคมเปน
คนดี และการทุจริตที่สะเทือนฐานะของสถาบันการเงินก็มักเกี่ยวของ
กับสินทรัพยขนาดใหญ นี่จึงนําเรามาสูประเด็นที่มุง “จับตา” เฉพาะ
กรณีมากกวาการ “เหวี่ยงแห”
1. เราควรมี “คณะกรรมการจัดจางงานประเมินคาทรัพยสิน
รายใหญ” โดยกําหนดให การเปลี่ยนมือของทรัพยสินที่มีมูลคาสูง (เชน
500 ลานบาทขึ้นไป) ของกิจการทั้งหลายในตลาดหลักทรัพย หรือ
สําหรับการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินใด ๆ จะตองมีการวาจาง
ประเมิน โดยประการแรก ใหมีผูประเมินมากกวา 1 ราย ประการที่สอง
ใหคณะกรรมการเปนผูคัดเลือกบริษัทประเมิน โดยจับฉลากเลือกจาก
บัญชีรายชื่อบริษัทที่ไดมาตรฐาน ประการที่สาม ใหผูประเมินไปปฏิบัติ
งานโดยหามระบุบริษัทในชวงแรก เพื่อปองกันการ lobby
จะเห็นไดวาที่ผานมา ผูมีสวนไดเสียเปนผูคัดเลือกและจัดจาง
บริษัทประเมินเอง โอกาสที่จะรวม “ทุจริต” จึงยอมมี แตถามีคณะ
กรรมการจัดจางขางตน โอกาสดังกลาวก็จะลดทอนลง
บางทานอาจโตแยงวา การวาจางบริษัทประเมินมากกวา 1
แหงจะสิ้นเปลืองงบประมาณ ขอนี้คงตองขอชี้แจงวา คาจางประเมิน
74

วิ ชาชี พประเมิ นค าทรั พย สิ น

ทรัพยสินมูลคา 500 ลานบาท คาจางคงไมเกิน 100,000 บาท หรือ
0.02% ของมูลคา ซึ่งถาเทียบกับคานายหนาในการขาย 3% แลวถือวา
เปนเพียง 1 ใน 150 เทาเลยทีเดียว
ตั้งสภาผูประเมินคาทรัพยสิน
ในประเทศไทยมีสมาคมผูประเมินอยู 3 แหง แตสมาคมก็ยัง
เปนสมาคม ไมวาจะเปนสมาคมวิชาชีพ สมาคมการคา ก็ตองเอื้อ
ประโยชนสมาชิกเปนหลัก นี่เองในวงการที่มีการพัฒนาที่ดี จึงตองมี
สภาเพื่อดูแลประโยชนของผูบริโภคและสังคม
ในวงการวิศวกรและสถาปนิก แมมีวิศวกรรมสถานฯ และ
สมาคมสถาปนิกฯ หรือสถาปก ซึ่งเปนถึงสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ
ก็ยังตองมีสภาวิศวกร สภาสถาปนิกไวเพื่อดูแลประโยชนของมหาชน
ความจริงเราควรมีสภาผูประเมินมานานแลว การที่ไมมีเสียที
แสดงถึงความไมเอาจริงเอาจัง การขาดนโยบายที่แนชัด ที่รูแท ที่จริงใจ
ของรัฐหรือไม
การเผยแพรขอมูลซื้อขายของกรมที่ดิน
ความเขาใจผิดประการหนึ่งของวงการอสังหาริมทรัพยก็คือ
ราคาที่แจงจดทะเบียนซื้อขาย ณ สํานักงานที่ดินนั้น เปนราคาที่แจง
เท็จต่าํ กวาความเปนจริง แตการณกลับเปนดังตรงกันขาม ดังนัน้ ราคาซื้อ
ขายทรัพยสนิ เหลานีจ้ งึ มีประโยชนอยางยิง่ ในฐานะ “แปลงเปรียบเทียบ”
สมควรอยางยิ่ง ที่จะเผยแพรขอมูลเหลานี้ เพื่อผูซื้อจะไดมีขอ
มูลประกอบการตัดสินใจ ผูประกอบการพัฒนาที่ดิน จะไดเห็นความ
นิยมของผูซื้อบาน
รัฐบาลจะไดเห็นภาวะตลาดที่ทันสมัยเพื่อการ
กําหนดนโยบายที่สอดคลองกับความเปนจริง
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บางทานอาจแยงอีกวา ติดปญหาเรื่องที่เปนขอมูลสวนตัว อัน
นี้อาจตองแกกฎหมายใหถือเปนขอมูลที่ควรเปดเผยได เพื่อปองกันการ
ฟอกเงิน แตถึงแมขณะนี้ยังไมไดแกกฎหมาย เราก็เผยแพรขอมูลได
โดยเพียงไมเปดเผยชื่อผูซื้อ ผูขาย บอกเพียงที่ตั้ง ทําเล ประเภทบาน
เพื่อเปนขอมูลประกอบการวิเคราะหของผูเกี่ยวของ ก็เปนประโยชน
มหาศาลแลว
การทําอยางนี้ แทบไมตองเสียงบประมาณมากมายอะไรเลย
และสมควรทํามานานแลว แตก็ไมไดทําเสียที
สรุป
ทํา 3 อยางนีค้ อื “ตัง้ คณะกรรมการจัดจางงานประเมินคาทรัพย
สินรายใหญ”, “ตั้งสภาผูประเมินคาทรัพยสิน” และ “เผยแพรขอมูลซื้อ
ขายของกรมที่ดิน” ก็จะทําใหวงการประเมินคาทรัพยสินมีมาตรฐานยิ่ง
ขึ้น ชวยเกื้อหนุนการอํานวยสินเชื่อของสถาบันการเงิน ทําใหเกิดความ
โปรงใสในธุรกิจอสังหาริมทรัพยยิ่งขึ้น ทําใหประเทศชาติและประชาชน
ไดรับการคุมครองและไดประโยชนมากขึ้น และทําใหแผนดินไทยสูงขึ้น
อางอิง
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Yap and Kirinpanu. Crisis in Thailand: Only the Sky Was the Limit. AIT: UEMAsia Occassional Paper No.43., p.12.
ตีพิมพครั้งแรก
รายงานสถานการณสินเชื่อที่อยูอาศัย ป 2546 และแนวโนม ป 2547
ประจําป 2546 วารสารบานและเงิน สมาคมสินเชื่อที่อยูอาศัย (หนา 88-91)
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เมษายน 2547
สภา
ผูประเมินคาทรัพยสิน
... ถึงเวลาแลว
กาลเวลาไดพิสูจนใหเห็นวา
สมาคมนักวิชาชีพ
แมจะปกปองประโยชนของนักวิชาชีพ
แตไมไดมีหนาที่ปกปองประโยชนผูบริโภค
ดังนั้น เพื่อสังคมโดยรวม เราจึงควรมีสภาวิชาชีพ
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สมาคมสถาปนิกสยาม
วิศวกรรรมสถานแหงประเทศไทย
ลวนเปนสมาคมใหญเพียงสมาคมเดียวก็ยังตองตั้ง
สภาเพื่อจัดการสอบ-ควบคุมวิชาชีพอยางโปรงใส
สมาคมนักบัญชีถึงขนาดยุบสมาคมทิ้ง ใชสภาแทน
การคุมครองผูบริโภคตองเปนสภาวิชาชีพเทานั้น
การเอาผูบริโภคเปนศูนยกลาง
ทําใหเราไดพัฒนาวิชาชีพบนพื้นฐานที่เปนจริง
ยิ่งคุมครองผูบริโภค
ยิ่งทําใหวิชาชีพไดรับความเชื่อถือจากสังคม
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พื่อคุมครองผูบริโภค ควบคุมนักวิชาชีพ ปองกันการแทรกแซง
วิชาชีพและใหการศึกษาแกสาธารณชน คือภาระหนาที่ของสภา
วิชาชีพนั่นเอง

องคกรในวิชาชีพประเมินคาทรัพยสิน
หนวยงานที่เปน "ตัวแทน" ของผูประเมินคาทรัพยสินก็คือ
สมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย ซึ่งเปนหนวยงานหลัก
และมีสมาชิกอยูรวมกันถึง 2,000 คนจากบริษัทประเมิน 70 แหง หนวย
ราชการ สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา ฯลฯ นอกจากนี้เรายังมี
สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ซึ่งเปนสมาคมที่ตั้งขึ้นมาภายหลัง
และมีสมาชิกอยูประมาณ 20 บริษัท สวนอีกสมาคมหนึ่งที่อาจยังไมมีผู
รูจักนักก็คือสมาคมมาตรฐานผูประกอบการประเมินคาทรัพยสินไทย
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สําหรับมูลนิธิประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทยนี้ ไมไดเปน
ผูแทนของใคร แตเปนองคกรอิสระที่มุงใหความรูเกี่ยวกับการประเมิน
คาทรัพยสินและอสังหาริมทรัพยแกสังคม สาธารณชน และผูประเมินคา
ทรัพยสินและนักวิชาชีพอื่น
นอกจากนี้เรายังมีชมรมศิษยเกาจากสถาบันที่สอนประเมิน
หลายแหง ซึ่งตอไปอาจพัฒนาเปนสมาคม ในอนาคตยังอาจมีสหภาพ
แรงงานผูประเมินฯ เพื่อปกปองคุมครองนักวิชาชีพจากนายจางเจาของ
บริษัทประเมิน
ธรรมชาติของสมาคม
สมาคมทั้งหลายไมวาจะเปนในวิชาชีพหรือวงการใดก็ตาม แม
เปน "ผูแทน" ของสมาชิกนั้นจริง แตวัตถุประสงคหลักสําคัญคือ การจัด
สรรผลประโยชนระหวางสมาชิก และการล็อบบี้เพื่อประโยชนของนัก
วิชาชีพที่เปนสมาชิก ทานลองนึกดูสมาคมผูประกอบการพัฒนาที่ดิน
สมาคมพอคาผา สมาคมบริษัทกิจการโทรคมนาคม ฯลฯ
สมาคมอาจมี วั ต ถุ ป ระสงค ร องในการพั ฒ นามวลสมาชิ ก
สงเคราะห หรือสันทนาการบางก็ได แตสมาคมทั้งหลายไมไดมีหนาที่
ปกปองประโยชนของผูบริโภคหรือสาธารณชน เพราะตนเองก็เปน "คู
คา" กับประชาชนหรือสังคม จึงไมมีหนาที่ แตอาจทําในฐานะ "NGO อาสาสมัคร" เพื่อ "บําเพ็ญกุศล" หรือให "ไดหนา" หรือให "ดูดี" ก็เปน
อีกเรื่องหนึ่ง
อีกบทบาทหนึ่งก็คือการกําหนดกฎเกณฑตาง ๆ เพื่อบังคับใช
แกสมาชิก แตเดิมในหลายวงการ สมาคมก็ทําหนาที่นี้ แตการที่สมาชิก
ทุกคนมีฐานะเทากัน การให "คูแขง" มากําหนดกฎเกณฑตาง ๆ
สมาชิกอื่นอาจรูสึกไมเปนธรรม และสุดทายก็หนีไมพน "วงแตก"
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นึ่จึงเปนขอออนของสมาคมตอบทบาทรับใชสังคม
สภาวิชาชีพ คือ คําตอบสุดทาย
เมื่อวิชาชีพเจริญถึงระดับหนึ่งก็ตองมีสภาวิชาชีพมาทําหนาที่
นี้ ในวงการสถาปนิก วิศวกรและแพทย แตเดิมเรามีสมาคมสถาปนิก
สยามฯ วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย และแพทยสมาคมแหง
ประเทศไทยฯ เปนสมาคมหลักโดยไมมีสมาคมคูแขง นอกจากนี้ทั้งสาม
แหงก็ยังเปนสมาคมในพระบรมราชูปถัมภเสียดวย
เปาหมายสําคัญในการควบคุมนักวิชาชีพและพัฒนาวิชาชีพก็
คือ การคุมครองผูบริโภค ซึ่งก็คือสาธารณชน หรือยึดถือประเทศชาติ
เปนที่ตั้ง ซึ่งรวมไปถึงตั้งแต ประชาชนธรรมดาที่ตองใชบริการประเมิน
คาทรัพยสิน สถาบันการเงิน หนวยราชการ ฯลฯ
การจะควบคุมนักวิชาชีพไดนั้น รัฐบาลตองเขามาดูแล ผมเอง
ก็เคยเชื่อวา เรานาจะดูแลกันเองได แตโดยหลักการแลว เราตองทําให
โปรงใส การให "คูแขง" รายใหญดูแลรายเล็ก ก็อาจเกิดการครอบงํา
รายเล็ก อาจมีการเลนพรรคเลนพวก เลือกที่รักมักที่ชัง
ความโปรงใสยังรวมถึงการควบคุมตัวนักวิชาชีพ ไมใชให
บริษัทควบคุมอยางเดียว เพราะบริษัทนั้นอาจจะ "ถูกซื้อ" ไดเชนกัน
ทําใหนักประเมินขาดอิสระทางวิชาชีพ
ทําสภาผูประเมินคาทรัพยสินแบบใดดี
แตการที่รัฐจะเขามาควบคุมนั้น ก็ตองไมใหเหมือน กรณี
สํานักงานชางรังวัดเอกชนภายใตกรมที่ดิน (ไมทราบวาเปนเพราะเหตุ
ใด) แตโอกาสที่วิชาชีพจะโต (เปนอิสระ มีพัฒนาการทางวิชาการ-วิชา
ชีพ) กลับไมเปนดังหวัง บางคนกลับตองเลิกอาชีพนี้ ชางรังวัดรัฐกลับ
ด ร. โ ส ภ ณ พ ร โ ช ค ชั ย
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กลายเปนคูแขงเสียเอง
สภาการควบคุมวิชาชีพที่คาดหวังนั้น รัฐเปนผูควบคุมโดยจะมี
1. ผูแทนราชการในฐานะผูดูแลประโยชนของประชาชน
2. ผูแทนนักวิชาชีพซึ่งประกอบดวยบริษัทประเมินและนักวิชา
ชีพประเมิน
3. ผูใชบริการสําคัญ เชน สถาบันการเงิน หนวยราชการที่
เกี่ยวของ และ
4. ผูทรงคุณวุฒิทั้งในและนอกวงการ
มารวมกันรณรงคใหเกิดสภาผูประเมินคาทรัพยสินเถิด
มารวมกันรณรงคใหเกิดสภาผูประเมินคาทรัพยสินเถิด
มารวมกันรณรงคใหเกิดสภาผูประเมินคาทรัพยสินเถิด
ตีพิมพครั้งแรก
วารสาร ThaiAppraisal ปที่ 3 ฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2547) หนา 5
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24 ธันวาคม 2547
ทําไมจึงมี
มูลนิธิประเมินคาทรัพย
สินแหงประเทศไทย
มูลนิธินี้ก็เหมือนมูลนิธิทั่วไป
ที่มุงใหความรูเพื่อประโยชนสาธารณะ
ถือเปนงานอาสาสมัคร งานสาธารณกุศล
มูลนิธิไมใชผูแทนของใคร ไมใชกลุมผลประโยชน
แตเปนกลุมบําเพ็ญประโยชน
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ใครมีจิตศรัทธา
คิดจะทําประโยชนตอสวนรวม
ก็โปรดมารวมกับมูลนิธิของเราได
หรือถาอยากตั้งมูลนิธิเอง
ก็ยอมได
เพียงสละทุนทรัพยไมกี่แสน
และทําประโยชนอยางตอเนื่องจริงจัง
เชนมูลนิธิประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย
ก็ยอมไดรับการตอบรับจากสังคม
“ยิ่งให ยิ่งได ยิ่งเก็บงํา ยิ่งไมเหลือ”
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มอยากเรียนดวยความภูมิใจวา มูลนิธิประเมินคาทรัพยสิน
แหงประเทศไทย เปนองคกรวิชาชีพดานอสังหาริมทรัพยที่
มีกิจกรรมคึกคักที่สุดในประเทศไทย และอยากจะนําเสนอ
เพื่อหวังใจใหนักวิชาชีพที่ตระหนักถึงภารกิจอันมีเกียรติในการทํานุ
บํารุงวิชาชีพไดรวมกันสนับสนุนมูลนิธินี้ หรืออาจมาตั้งองคกรอื่นขึ้นมา
พัฒนาวิชาชีพของเรา
มูลนิธิตางกับองคกรอื่นอยางไร
ในวงการประเมินคาทรัพยสิน มีสมาคมผูประเมินคาทรัพยสิน
แห ง ประเทศไทยเป น องค ก รหลั ก และเป น ตั ว แทนของผู ป ระเมิ น ค า
ทรัพยสิน 2,000 รายจากบริษัทประเมิน 70 แหงทั่วประเทศโดยตรง มี
คุณบัญญัติ จันทนเสนะ เปนนายกสมาคม (เปนประเพณีที่อธิบดีกรมที่
ดินรับตําแหนงนี้เสมอ) นอกจากนี้ยังมีสมาคมนักประเมินราคาอิสระ
ไทยที่มีสมาชิกสมาคม 20 บริษัท และมีคุณฉงค จงยศยิ่ง เปนนายกคน
ปจจุบัน
สมาคมเปนผูแทนของนักวิชาชีพแตมูลนิธิไมไดเปนผูแทนใคร
ตั้งขึ้นมาเพื่อประโยชนในการใหความรูแกนักวิชาชีพและประชาชนทาง
ดานการประเมินคาทรัพยสินและอสังหาริมทรัพยโดยเฉพาะถือเปน
NGO แหงหนึ่ง จดทะเบียนกับทางราชการเลขที่ กท.1075 โดยมีวัตถุ
ประสงคสําคัญคือ
1. สงเสริมการศึกษาวิชาชีพ ประเมินคาทรัพยสิน เชน การให
ทุนการศึกษา
2. คนควา ศึกษา วิจัย ความรูและความกาวหนาทางวิทยาการ
ใหม ๆ ดานการประเมินคาทรัพยสินและการสํารวจ วิจัยอสังหาริมทรัพยและการพัฒนา
ด ร. โ ส ภ ณ พ ร โ ช ค ชั ย
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3. เผยแพรความรูและวิทยาการใหม ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อ
ประโยชนแกสาธารณชน ในรูปแบบการอบรมและสัมมนา และ
4. สงเสริมงานวัฒนธรรม และภูมิปญญาผูประเมินคาทรัพย
สินไทย
คุณูปการของมูลนิธิ
ที่ผานมามูลนิธิไดจัดพิมพวารสาร ThaiAppraisal (ราย 2
เดือน) จํานวนพิมพถึง 5,000 เลม เผยแพรแกผูประเมินทั้งภาครัฐ ภาค
เอกชน ภาคสถาบันการเงินทั่วประเทศ รวมทั้งหองสมุดและหนวย
ราชการอื่น
นอกจากนี้ยังสงไปยังสมาคมประเมินและสมาคม
อสังหาริมทรัพยทั่วโลกถึง 300 แหง (พิมพสองภาษา) วารสารนี้มุงให
ความรูอยางไดผลแกสวนรวมโดยใชงบประมาณปละ 600,000 บาท
เพื่อการนี้
ในแตละเดือนมูลนิธิยังจัดการเสวนารายเดือนใหความรูแกนัก
วิชาชีพโดยถือเปนการศึกษาตอเนื่อง (CPD หรือ Continuing
Professional Development Program) ใหแกนักวิชาชีพ โดยผูเขารวม
งานจะไดรับการประกาศชื่อในเว็บไซตของมูลนิธิเพื่อแสดงใหเห็นวา
เปนนักวิชาชีพที่ใสใจการพัฒนาตัวเองเพื่อใหสามารถใหบริการไดอยาง
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยไดรับความกรุณาจากวิทยากรตั้งแตระดับรัฐ
มนตรีจนถึงผูรูทุกวงการ มูลนิธิเก็บคาใชจายเพื่อใหครอบคลุมตนทุน
(แตมักขาดทุน) เราเชื่อมั่นวา สิ่งที่จัดตองมีมูลคา (commercial value)
เพียงพอที่ผูสนใจยินดีจายในราคาขั้นต่ําเพื่อการพัฒนาตนเองและเพื่อ
ใหมูลนิธิสามารถจัดกิจกรรมไดตอเนื่อง และที่ผานมามูลนิธิจัดเสวนา
ตอเนื่องมาถึง 27 ครั้ง (เดือน) แลว
เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2546 มูลนิธิไดจัดประกวดเรียงความใน
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เรื่อง “ทําไมจึงตองรูมูลคาที่แทจริงของบานและที่ดินของเราเอง” เพื่อ
สงเสริมใหสังคมตระหนักถึงความสําคัญของวิชาชีพประเมินคาทรัพย
สิน โดยผูชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษาและประชาชนไดรับเงิน
รางวัล 10,000, 15,000 และ 20,000 บาท พรอมโลเกียรติยศจาก รมว.
กระทรวงศึกษาธิการ, ทบวงมหาวิทยาลัย และกระทรวงมหาดไทย
เรียงความที่ชนะเลิศและไดรับรางวัลชมเชยยังไดรับการเผยแพรใน
เว็บไซตและพิมพรวมเลมเพื่อแจกจายทั่วไปอีกดวย
ในป 2548 ยังไดจัดประกวดเรียงความเรื่อง “ประเมินมูลคา
บานใหถวนถี่ กอนมีการซื้อ-ขาย โดยเพิ่มเงินรางวัลแกผูชนะเลิศระดับ
มัธยมศึกษา อุดมศึกษาและประชาชนไดรับเงินรางวัล 15,000, 20,000
และ 25,000 บาท พรอมโลเกียรติยศจาก พล.อ.เปรม ติณสูลานนท
ฯพณฯ ประธานองคมนตรี (ขอความในยอหนานี้เขียนใหมพรอมกับเลมนี้ ไมมีในบทความเดิม)

หนาตางติดตอกับสากล
มูลนิธิสงผูแทนเดินทางไปสัมมนา-ดูงานทั่วโลก (ไมไดใชเงิน
มูลนิธิ กรรมการทุกคนตองใชเงินสวนตัวเพื่อไมเปนการเอาเปรียบสวน
รวม) ทําใหมูลนิธิไดรับความเชื่อถือจากนานาชาติ กลายเปนสะพาน
เชื่อมผูประเมินคาทรัพยสินไทยกับตางประเทศ มูลนิธิยังสมัครเขาเปน
สมาชิกของ FIABCI (คํายอภาษาฝรั่งเศสที่หมายถึง International
Federation of Real Estate) และ International Association of
Assessing Officers นอกจากนี้เรายังเขารวมประชุมกับ World
Association of Valuation Organizations (WAVO) อีกดวย ทําใหผู
ประเมินคาทรัพยสินไทยไดมีโอกาสชวยเกื้อหนุนตอพัฒนาการของวง
การในระดับสากล รวมทั้งการดึงเอาทรัพยากรจากนานาชาติมาพัฒนา
ด ร. โ ส ภ ณ พ ร โ ช ค ชั ย
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วงการประเมินในไทย
เว็บไซตของเรา www.thaiappraisal.org ถือวาเปนหนาตาง
สําคัญ ที่ประการแรกมีขอมูล-ความรูดานอสังหาริมทรัพยที่กวางขวางที่
สุด ประการที่สองมีการเชื่อมโยงเว็บไซตอสังหาริมทรัพยทั่วโลกที่มาก
ที่สุด และประการที่สามมีการปรับปรุงใหทันสมัยที่สุดแทบทุกวัน ถา
พิจารณาจากสถิติของ
www.truehits.net
จะพบวา
www.thaiappraisal.org มีผูเขามาใชบริการเปนจํานวนมากในแตละวัน
ตั้งขึ้นมาดวยความมุงมั่น
ผมเคยเปนกรรมการสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศ
ไทย (พ.ศ.2542-6) และเคยเปนสมาชิกสมาคมนักประเมินราคาอิสระ
ไทย หลายครั้งในการทํางานเพื่อประโยชนตอสวนรวม ผมก็ใช
ทรัพยากรสวนตัว ผมเห็นวาการเปนกรรมการหรือเปนตัวแทนผูคน สม
ควรหมุนเวียนเพื่อไมใหผูกขาด ผมจึงเวนวรรคไมสมัครเปนกรรมการ
อีก แตโดยที่ยังอยากทํางานเพื่อสวนรวมจึงตั้งมูลนิธินี้ขึ้น
ผมไมไดทํามูลนิธินี้มาโดยมี “วาระซอนเรน” ดังจะเห็นไดวา
ผม “รับหนาเสื่อ” เปนประธานมูลนิธิเอง โดยไมมีการรบกวนเชิญผูมีชื่อ
เสียงมาเปนกรรมการ คาใชจายตาง ๆ ของมูลนิธิก็ไดจากการจัดงานที่
เก็บเงินในระดับตนทุนทางตรง สวนที่เหลือผมบริจาคเองแทบทั้งหมด
ผมถือวา ถาเราหาเลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ เราก็ควรชวยกันจรรโลงและ
พัฒนาวิชาชีพนี้ดวย
ผมยังอยากใหสังคมไดเห็นวา ถาเราตั้งใจทําเพื่อสวนรวม เรา
สามารถทําได ขนาดผมทําเอง (กับเพื่อนรวมอุดมคติอีกสวนหนึ่ง) ยัง
ทําไดมากมายเชนนี้ ถาทุกคนในวงการรวมมือกัน วิชาชีพประเมินคา
ทรัพยสินตองรุงเรืองและเกื้อกูลประโยชนตอสังคมเปนแนแท
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เราตองชวยกันตั้งอีกหลายองคกร
ในอนาคตเราอาจเห็นสมาคมศิษยเกาผูประเมินที่จบจากธรรม
ศาสตร จากจุฬาฯ และที่อื่น ๆ เราอาจไดเห็นสหภาพแรงงานผูประเมิน
คาทรัพยสินเพื่อรักษาประโยชนของผูประเมินระดับ “พนักงาน” ไมให
ถูกนายจางเอาเปรียบหรือ “สั่งซายหันขวาหัน” (ถามี) โดยสมาชิก
สหภาพไมจําเปนตองอยูในสถานประกอบการเดียวกัน แตเปนสหภาพ
ในวิชาชีพเดียวกัน
เมื่อวงการมีการพัฒนามากขึ้น เราอาจไดเห็นสมาคมผูประเมิน
ระดับบุคคล (ที่ไมเอา/ไมใชเจาของกิจการ) สมาคมผูประเมินเครื่องจักร
สมาคมผูประเมินธุรกิจ ฯลฯ เพราะในอนาคตวงการเราจะมีพัฒนาการที่
สลับซับซอนยิ่งขึ้น ยิ่งกวานั้นยังอาจมีชมรม หรือสมาคมในระดับ
จังหวัด ระดับภาค หรือสมาคมผูประเมินในสถาบันการเงิน หรือในภาค
ราชการเปนตน
อยางไรก็ตามสมาคมทั้งหลายก็ตั้งขึ้นมาเพื่อรักษาประโยชน
ของสมาชิก สวนการบําเพ็ญประโยชนก็ตั้งบนพื้นฐานของการ “อาสา
สมัคร” (อาจเปนการ “เอาหนา” ดวย) ไมใช “หนาที่” ดังนั้นในอนาคต
เราควรมีสภาวิชาชีพที่มีการควบคุมจากภาครัฐเพื่ออํานวยประโยชนใน
การคุมครองผูบริโภคเปนสําคัญ
ผมยังอยากเห็นมูลนิธิเกิดขึ้นอีกมากมาย ใครก็ตามที่คิดจะทํา
ประโยชนตอสวนรวม ก็สามารถตั้งมูลนิธิขึ้นมาไดทั้งนั้น ผมไมถือเปนคู
แขงกัน ถือเปนการมารวมกันทําดี และอยากใหทุกคนทําดีใหตลอดและ
รวมกันสละกําลังทรัพย กําลังแรงงานและปญญามาชวยกันสรางสรรค
วิชาชีพนี้
วิชาชีพนี้รุงเรืองก็แสดงวาสังคมไทยมีความเปนอารยะมากขึ้น
ด ร. โ ส ภ ณ พ ร โ ช ค ชั ย
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ถาเราปลอยใหวิชาชีพนี้ไปตามยถากรรม
ประกอบการคอรรัปชั่นเทานั้น

ก็จะรังแตเปนเครื่องมือ

และนับตั้งแตวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 มูลนิธิประเมินคา
ทรัพยสินแหงประเทศไทย ซึ่งแตเดิมชื่อ “มูลนิธิประเมินคาทรัพยสิน
ไทย” ไดรับการยกฐานะเปน “มูลนิธิแหงประเทศไทย” แลว ซึ่งถือเปน
”national institution” ทั้งนี้เปนผลจากการสรางสรรคอยางตอเนื่องเปน
เวลาหลายป (ขอความในยอหนานี้เขียนใหมพรอมกับเลมที่พิมพนี้ ไมมีในบทความเดิม)

ประชาชาติธุรกิจ 5 ธันวาคม 2548 หนา 1
http://www.matichon.co.th/prachachart/prachachart_detail.php?
s_tag=02p0101051248&day=2005/12/05
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25 ธันวาคม 2547
ประเมิน
… ชวยสินเชื่อ
/ ชวยชาติ
การประเมินคาทรัพยสินที่โปรงใส
สามารถชวยลดความเสี่ยงในการใหสินเชื่อ
ชวยชาติไมใหเสียหายจากสถาบันการเงินลม
โดยการนี้ใชเงินนิดเดียว
เพราะคาจางประเมินเทียบกับมูลคาแลว “ขี้ผง”
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เราตองทําวิชาชีพนี้ใหมีอิสระ
ทําใหผูประเมินคาทรัพยสินทั้งหลายมีอิสระ
ทําใหเกิดความโปรงใสในวงการ
การนี้ทําไดไมยาก
ทําไดทันที
แตไมคอยมีใครอยากทํา
ไมคอยมีใครอยากแกไขใหวงการนี้ดี
เพราะคงทําใหเสนทางการโกงกินตีบตันลง
ทําใหโอกาสฉอราษฎรบังหลวงลดลง
มารวมกันปลดปลอยวิชาชีพนี้ใหเปนอิสระเถอะ
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มั

กพูดกันวา “ในหวงวิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ.2540 หรือเมื่อ 8 ปที่
แลว สถาบันการเงินลมลงมากมาย ทําไมจึงลมไดทั้ง ๆ ที่ใน
การให สิ น เชื่ อ ก็ ใ ช อ สั ง หาริ ม ทรั พ ย เ ป น หลั ก ทรั พ ย ค้ําประกั น
ทําไมหลักทรัพยจึงไมคุมหนี้ หรือเพราะประเมินผิด ผูประเมินคาทรัพย
สินไมรูจริง ขี้ฉอหรือใหเขาจูงจมูก”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2547 ผมในนามของ Agency
for Real Estate Affairs (www.area.co.th) ไดสนับสนุนการจัดงาน
ประชุมประจําปเรื่อง “นโยบายที่อยูอาศัยประเทศไทย” ในวันนั้นคุณ
อดิศักดิ์ อาปะจินดา ผูจัดการศูนยหลักประกันและจดจํานอง บมจ.
ธนาคารกรุงเทพ ไดกรุณาไปรวมงามตามคําเชิญดวย ผมนึกชื่นชมทาน
ผูนี้ที่แมเปนถึงผูบริหารระดับสูง ก็ยังสละเวลาอันมีคามาเขารวมประชุม
ในหัวขอที่ไมไดมี commercial value โดยตรงกับธุรกิจ แตมารวมกัน
ระดมความเห็นตอนโยบายของประเทศชาติ
ผมไดทราบวาที่ธนาคารกรุงเทพ มีผูประเมินรวมกันถึง 300
คน มากกวาบริษัทของผม (AREA) ที่มีเพียง 150 คนเทานั้น ผมจําได
วาในชวงวิกฤติ คุณอดิศักดิ์ และคุณดุลประเสริฐ บาโรส อดีตผูจัดการ
ศูนยฯ และพนักงานในศูนยฯ ของทานทํางานหนักมาก และบัดนี้ก็ผาน
วิกฤติการณมาแลว คุณดุลประเสริฐ นั้นถือเปนหนึ่งในผูรูจริงในวงการ
ประเมินของไทย เชนเดียวกับคุณพิสาร เสนาวงศ แหงธนาคารกรุงศรี
อยุธยา (เกษียณไปแลว) ผมเชื่อวาการที่ทางสถาบันการเงินบางแหง
แคลวคลาดปลอดภัย ก็ดวยการประเมินคาทรัพยสินที่เชื่อถือไดนั่นเอง
ในทางตรงกันขามสําหรับสถาบันการเงินอีกหลายตอหลาย
แหง ก็มีผูรูชั้นครู และมีผูประเมินคาทรัพยสินจํานวนมากเชนกัน แต
ทําไมจึง “เจง” ทําไมไมอาจชวยใหสถาบันการเงินของตนรอดพนจาก
วิกฤติการณไปได นักวิชาชีพเหลานั้น “เอามือซุกหีบ” หรืออยางไร
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แบงค “เจง” ปมอยูที่ไหน
จากขอมูลการโอนทรัพยสินใหกับบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
ในชวงป 2544-2545 พบวา มูลหนี้ 400,000 ลานบาทแรก เปนของ
ลูกหนี้เพียง 300 ราย และมูลหนี้ทั้งหมด 900,000 ลานบาท เปนของ
ลูกหนี้เพียง 2,000 รายเทานั้น แสดงวาความเสียหายสําคัญ ๆ เกิดจาก
ลูกหนี้รายใหญเปนสําคัญ ผมอยากจะเรียนวา ที่สถาบันการเงินเหลา
นั้น “เจง” เพราะในการใหสินเชื่อนั้น
1. ไมไดประเมินคาทรัพยสินเลย โดยเฉพาะการขอสินเชื่อของ
นักการเมือง บางรายพอขอสินเชื่อก็ไดไปเลย จดจํานองกันเรียบรอย
รับเงินหรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่ง “ฟอกเงิน” กันไปเรียบรอยแลว
2. ประเมินหลังจากใหสินเชื่อไปแลว ดังนั้น แมมูลคาที่ประเมิน
ไดอาจไมคุมหนี้ก็ถือวาผานไปแลว สถาบันการเงินในยุคนั้นก็คงไดแต
หวังวาราคาจะขึ้นไปเรื่อยจนคุมหนี้ (ซึ่งการณกลับไมเปนเชนนั้น)
3. ประเมินแบบ “ลูบหนาปะจมูก” ทําเพียงในรูปแบบ แมมลู คาที่
แทจริงจะไมถงึ ก็ประเมินใหถงึ ใหไดเพือ่ จะไดอนุมตั สิ นิ เชือ่ กรณีนอี้ าจ
เกิดไดทั้งการจางวานของลูกคาหรือการสั่งการของผูบริหารสถาบันการ
เงินเอง
4. ประเมินถูกตองและไดมูลคาต่ําไมอาจคุมหนี้ แตผูบริหาร
สถาบันการเงินก็ยังยินดีอนุมัติใหกูไปได (อาจเปนเครือญาติ พรรคพวก
หรือนักการเมือง)
ถาโปรงใส ไม “เจง” แน
ในการใหสนิ เชือ่ ตามปกติ ถาหลักประกันเปนทีด่ นิ เปลา สถาบัน
การเงินมักจะใหกเู พียง 60-70% ของมูลคาตลาด แตถา เปนทีอ่ ยูอ าศัย ก็
มักใหกถู งึ 70-80% สวนตางก็เผือ่ “กันเหนียว” ในกรณีวกิ ฤติเทานัน้ จะ
สังเกตไดวา ในชวงวิกฤติเศรษฐกิจทีผ่ า นมา ราคาอสังหาริมทรัพยลดต่าํ ลง
ประมาณ 30-40% ดังนัน้ หากมีการประเมินอยางถูกตองและใหสนิ เชือ่
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ตามกรอบทีเ่ ผือ่ เหลือไว ก็ไมนา ทีส่ ถาบันการเงินจะมีผลกระทบสําคัญแต
อยางใด
ยิ่งในกรณีกูเงินซื้อบาน ถาไมแยงกันปลอยกูอยางในยุคกอน
เกิดวิกฤติแลว โอกาสที่สถาบันการเงินจะเสียหายแทบไมมีเลย เพราะผู
คนส ว นมากย อ มต อ งพยายามสุ ด ชี วิ ต ที่ จ ะรั ก ษาบ า นซึ่ ง เป น สมบั ติ
สําคัญของตนเองไว
ดังนั้นถามีการคัดกรองลูกคาตามหลักการที่ดี
พิ จ ารณาความสามารถในการผอนชําระของเขาอยางเหมาะสมแลว
โอกาสที่จะกลายเปนหนี้เสียเปนไปไดยาก ยิ่งถาเราเห็นวาสถานการณ
อสังหาริมทรัพยเริ่มจะรอนแรง เราอาจลดสัดสวนเงินกูลงเหลือเพียง
50-70% ของมูลคาแทนที่จะเปน 70-90% ก็ยังได
หนวยประเมินในแบงคตองมีอิสระ
จากบทเรียนขางตน ตอไปภายในสถาบันการเงินเอง ผู
ประเมินคาทรัพยสินควรเปนอิสระ คลายผูตรวจสอบภายใน ทั้งนี้เพื่อ
ปองกันปญหาอันอาจเกิดจากการที่ผูบริหารสถาบันการเงินจะรวมกับ
ลูกคารายใหญ “ฉอฉล” หรือ “โกง” สถาบันการเงินของตัวเอง (ความ
จริงไมใชของตนเองแตเปนของ “มหาชน” ตางหาก) การใหสินเชื่อใด ๆ
ทีต่ ามหลักการแลวตองมีทรัพยสนิ เปนหลักประกัน
ก็ตอ งประเมินคาทรัพยสินกอนโดยเครงครัด และมีเวลาเพียงพอในการประเมิน
สถาบันการเงินมีหนาทีช่ ว ยประกาศความโปรงใส มีธรรมาภิบาล
ดวยการสนับสนุนองคกรเพือ่ ความเปนกลางของผูป ระเมินคาทรัพยสนิ ใน
องคกร เปดโอกาสใหวชิ าชีพนีก้ า วขามการอยูใ นอาณัตขิ ององคกร การ
ประเมินคาทรัพยสนิ ใหเกิดความโปรงใสนัน้ ตองไมถกู กีดขวางดวยขออาง
ความลับทางธุรกิจ เพราะมีแตธรุ กิจทีไ่ มชอบมาพากลเทานัน้ ทีต่ อ งมีความ
ลับขนาดวาไมอาจเปดเผยผลการประเมินคาทรัพยสนิ วาคุม หนีห้ รือไม
บริษัทประเมินตองมีศักดิ์ศรี
ด ร. โ ส ภ ณ พ ร โ ช ค ชั ย
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ศักดิ์ศรีในที่นี้ไมใชสิ่งเลื่อนลอยหรืออางกันสงเดช ในความเปน
จริงบริษัทประเมินที่ขาดศักดิ์ศรีมักเปนกิจการเล็ก ๆ ดูเหมือนลูกไลที่
สถาบันการเงินอาจจางเหมือนจางยาม หรือคลายซื้อบริการจากซัพ
พลายเออรทั้งหลาย ใครเสนอราคาต่ําสุดก็จางรายนั้น บางแหงอาจ
อยากจางแตที่สั่ง “ซายหันขวาหัน” ได ผูประเมินบางรายก็เลยคิดวา
“ไมสนคา fee (วาจะต่ําเพียงใด) แตหวังคา ‘ฟน’ แทน”
หากตองการศักดิ์ศรี และนาเชื่อถือก็ตองจาย เพราะ “ของฟรี
ไมมีในโลก” เราตองมีการทําประกันภัยกลุมของบริษัทประเมินตาง ๆ
กลาวคือถาประเมินผิดตองมีผูรับผิดชอบ บริษัทประเมินตองยินดีลงขัน
กันจายเบี้ยประกัน
กรณีนี้เกิดขึ้นแลวในธนาคารอาคารสงเคราะห
(ธอส) ในสมัยที่คุณปฤษฐา สมิตคุปต เปนผูอํานวยการฝายประเมิน
ราคา บริษัทประเมินที่ใหบริการกับ ธอส. จายเบี้ยประกันปละ 100,000
บาทสําหรับทุนประกัน 30 ลานบาทเปนตน
เมื่อกลาวถึง ธอส. ก็คงตองคารวะคุณกิตติ พัฒนพงศพิบูล
ทานอดีตกรรมการผูจัดการ ที่เปนผูริเริ่มวาจางบริษัทประเมินทําการ
ประเมินแทนผูประเมินของธนาคาร นับเปนสถาบันการเงินแหงแรก
และภายหลังสถาบันการเงินอื่น ๆ จึงเจริญรอยตาม นับเปนจุดเริ่มตน
สําคัญของธุรกิจการประเมินคาทรัพยสินในประเทศไทย
ผูประเมินยิ่งตองไดรับการปลดปลอย
เราควรสงเสริมใหบุคคลผูเปนผูประเมินคาทรัพยสินทั้งหลาย
มีสถาบันที่เปนผูแทนของตนเอง เชน:
1. มีสมาคมที่ทุกคนมีสวนรวมและเปนเจาของ ไมใชถูกผูก
ขาดครอบงําโดยราชการหรือกลุมใดโดยเฉพาะ เพื่อเปนองคกรกลาง
รวมกันปกปองศักดิ์ศรีวิชาชีพ พิทักษประโยชนของผูประเมิน และ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
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2. มีสหภาพแรงงานของผูประเมินเพื่อไมใหผูประเมินถูกเอา
รัดเอาเปรียบโดยผูบ ริหาร/นายจาง/เจาของบริษทั ประเมินหรือสถาบันการ
เงิน สหภาพนีไ้ มจาํ เปนตองมีในแตละบริษทั แตเปนสหภาพของนักวิชา
ชีพที่กาวขามพรมแดนของบริษัทไปเปนสหภาพของนักวิชาชีพโดยรวม
นัน่ เอง
รัฐบาลตอง “ไมเอามือซุกหีบ”
ถึงที่สุดแลว รัฐบาลตองตั้งสภาวิชาชีพประเมินคาทรัพยสิน
เพราะสมาคมก็จะปกปองผลประโยชนของพวกเดียวกันเอง ถาเมื่อไหร
นักวิชาชีพกระทําผิดตอลูกคาหรือสังคม ก็ไมแนวาสมาคมจะปกปอง
ใคร แตรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนเลือกมา จะตองปก
ปองประชาชนผูบริโภคเปนแนแท (อยางนอยก็ในทฤษฎี) ดังนั้นรัฐบาล
จึงควรยื่นมือเขามาเกี่ยวของ
ตัวอยางสภาวิชาชีพก็เชน สภาวิศวกร สภาสถาปนิก ซึ่งทั้ง
สองวิชาชีพนี้ แมจะมีสมาคมแหงเดียว (ไมเหมือนวิชาชีพประเมินคา
ทรัพยสินที่มีถึง 3 สมาคม) และยังเปนสมาคมในพระบรมราชูปถัมภอีก
ดวย แตก็ยังตองมีสภาทําหนาที่ควบคุม จัดสอบ หรือรับรองนักวิชาชีพ
(จะใหรับรองกันเองคงไมไดเพราะอาจเลนพรรคเลนพวก)
การมีสภาวิชาชีพเปนการควบคุมนักวิชาชีพใหอยูในครรลองที่
ดี เพื่อประโยชนของสังคมและประเทศชาติ (ไมใชการครอบงําหรือ
“บอนไซ” นักวิชาชีพ) ยิ่งกวานั้นยังเปนการสรางความเขมแข็งใหกับนัก
วิชาชีพบนพื้นฐานความเชื่อถือของประชาชนในที่สุด
ตองชวยกัน หาไม, ชีวิตไรคา
การพัฒนานักวิชาชีพเชนผูประเมินคาทรัพยสินหรืออาจรวม
ถึงนักวิชาชีพอื่นใหแบกรับภาระในฐานะกลไกเพื่อความโปรงใสนั้นเปน
สิ่งที่รัฐบาลและ “ผูหลักผูใหญ” ในวงการทุกคนควรผลักดัน สถาน
ด ร. โ ส ภ ณ พ ร โ ช ค ชั ย
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การณตอไปนี้ตองไมเกิดขึ้น:
1. ผูป ระเมินคาทรัพยสนิ บางคนมาทํางานนีเ้ พราะความบังเอิญ
และไมใฝรูพัฒนาวิชาชีพ และเพื่อรอเปลี่ยนอาชีพใหม หรือทํางาน
อยางฉอฉลไปวัน ๆ
2. เจาของบริษัทประเมินบางคนก็ทํางานเพื่อประโยชนสูงสุด
ทางธุรกิจโดยไมใสใจรวมพัฒนาวิชาชีพจริงจัง
3. ผูใชบริการรายใหญบางราย (สถาบันการเงิน วิสาหกิจ
ขนาดใหญหรือทางราชการ) ก็เห็นผูประเมินเปนแค “rubber stamp”
เทานั้น ใชบริการเพียงเพื่อธุรกรรมของตนโดยไมคิดวาตนควรจะมีสวน
เกื้อหนุนในการพัฒนาวิชาชีพนี้เพื่อสวนรวมบาง
4. ผูบริหารในหนวยราชการที่เกี่ยวของก็เพียงมาประสานกับ
วิชาชีพนี้ตามวาระที่โยกยายมาเทานั้น พอหมดหนาที่ก็ผานเลยไป
ที่วาไมควรเปนเชนนี้เพราะการดํารงตนแบบ “ความชั่วไมมี
ความดีไมปรากฏ” นั้น ไมมีนัยสําคัญเลย ชื่อเสียงสะอาด/เรียบรอยที่ได
มาก็ลวนจอมปลอม เพราะไมไดสรางสรรคอะไรเลย คนเราเกิดมาตอง
สรางสรรค หาไมก็เหมือนกับไมไดเกิด
ตีพิมพครั้งแรก
รายงานสถานการณสินเชื่อที่อยูอาศัยป 2547 และแนวโนมป 2548
ของสมาคมสินเชื่อที่อยูอาศัย และ
วารสาร ThaiAppraisal ปที่ 4 ฉบับที่ 2 มีนาคม – เมษายน 2548 หนา 14-15
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2 มกราคม 2548
ใสใจนักวิชาชีพ
คือความรับผิดชอบ
ตอประชาชน
รณรงคเพื่อพัฒนา
วงวิชาชีพดานอสังหาริมทรัพย
(รวมทั้งวงการประเมินคาทรัพยสิน)
โดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง
(ไมใชเอาผูใหบริการเปนศูนยกลาง)
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การไมใสใจควบคุม-พัฒนา-ตรวจสอบ
คือปากวาตาขยิบ
/เปดชองเพื่อการโกงกิน
ตอนกอนเกิดวิกฤติเมื่อตลาดอสังหาริมทรัพยโต
เราก็ควรพัฒนานักวิชาชีพไปในเวลาเดียวกัน
แตเราก็ไมไดทํา
พอเกิดวิกฤติ
แทนที่เราจะ “วัวหายลอมคอก”
เราก็กลับ “เอามือซุกหีบ”
การนิ่งเฉยเชนนี้เปนบาปอยางหนึ่ง
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หลือเชื่อจริง ๆ ขึ้นปที่ 8 ของวิกฤติเศรษฐกิจ-อสังหาริมทรัพย
พ.ศ. 2540 เรายังไมได “ลอมคอก” ดวยการมีสภาวิชาชีพดาน
อสังหาริมทรัพยดวยซ้ํา นี่แสดงชัดวา ตลอดระยะเวลาที่ผานมา
ทุ ก รั ฐ บาลยั ง ไม ต ระหนั ก รู แ ละไม ใ ส ใ จเพี ย งพอต อ การพั ฒ นา
อสังหาริมทรัพยของประเทศโดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง
บทเรียนจากวิกฤติ
ผมจําไดวา ในยามที่เศรษฐกิจญี่ปุนกําลังบูม เขาเดินทางไป
ซื้อหองชุดและบานพักตากอากาศที่โกลดโคสต ออสเตรเลียกันมากมาย
พวกนายหนาที่นั่นบางสวนประพฤติตนไมเหมาะสมดวยการโกงราคา
กันแพง ๆ ทําใหไดรับการรองเรียน และพอเกิดวิกฤติการณ
อสังหาริมทรัพยในชวงตนทศวรรษ 1990 พวกผูประเมินคาทรัพยสินก็
ถูกตรวจสอบเพราะประเมินไวสูงกวาความเปนจริงมากมาย ทําใหนัก
ลงทุนหลงลงทุนไป พฤติกรรมดังกลาวนําไปสูการบังคับใหผูประเมินคา
ทรัพยสินตองทําประกันภัยกรณีประเมินผิดพลาดจากความเปนจริง
ในสหรัฐอเมริกา ก็ควบคุมนักวิชาชีพโดยมีจดั ตัง้ The Appraisal
Foundation (www.appraisalfoundation.org) และตัง้ คณะกรรมการควบ
คุม และจัดสอบผูป ระเมินคาทรัพยสนิ และนายหนาในแตละรัฐ เพือ่ ใหนกั
วิชาชีพนาเชือ่ ถือและเปนทีว่ างใจแกประชาชน อันเปนกระบวนการหนึง่
ในการฟน ฟูตลาดอสังหาริมทรัพยในสหรัฐอเมริกา
สิ่งที่ควรยึดถือใหแนวแนก็คือ การฟนฟูตลาดอสังหาริมทรัพย
อยางยั่งยืนนั้นก็คือ การสรางสรรคความเชื่อถือใหเกิดขึ้นกับประชาชน
ผูบริโภคหรือนักลงทุน เพื่อใหัพวกเขากลับมาซื้อสินคาอสังหาริมทรัพย
ถาผูซื้อมั่นใจวาซื้อแลวไดทรัพยสินแนนอน หากมีกติกาแนนอนที่ตนจะ
ไมถูกโกง ไมตองสุมเสี่ยงในการซื้อแลว พวกเขาก็จะกลับมาลงทุน และ
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การมีสภาวิชาชีพซึ่งถือเปนหนึ่งในมาตรการคุมครองผูซื้อ จึงชวยฟนฟู
ตลาดอสังหาริมทรัพยอยางแทจริง
บทบาทนักวิชาชีพ
ขอยกตัวอยางสหรัฐอเมริกาอีกครั้ง (ไมใชวาเราเห็นเขาดีกวา
เราไปทุกเรื่อง… เราควรเอา “เยี่ยงกา” ไมใช “เอาอยางกา” (อยางมืด
บอด)” ที่นั่น กอนจะซื้อบาน ตองผานนักวิชาชีพหลายคน
1. ผูตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ เพื่อใหแนใจวาซื้อแลวไดกรรมสิทธิ์แนนอน
2. นักสํารวจสภาพทางกายภาพของอาคาร วามีความทรุด
โทรมหรือไมเพียงใด มีมอดแมลงแทะกินมากไหม มีตนทุนในการซอม
แซมสูงเกินไปไหม
3. นายหนา เพื่ออํานวยความสะดวกแกคนซื้อและคนขาย
4. ผูป ระเมินคาทรัพยสนิ เพือ่ ใหแนใจวาซือ้ ไดถกู ตองตามราคา
5. นักกฎหมาย เพื่ออํานวยความสะดวกในขั้นตอนการโอน
กรรมสิทธิ์และจดจํานอง
การใชบริการวิชาชีพเหลานี้ตองมีคาใชจาย คาใชจายเหลานี้ผู
ซื้อและหรือผูขายตองจาย “ของฟรีไมมีในโลก” ทั้งนี้เพื่อประกันวา
ทรัพยสินที่ซื้อไมถูกยอมแมว หรืออยูในสภาพที่ดีพอ
นักวิชาชีพเขมแข็ง ประชาชนปลอดภัย
ถานักวิชาชีพเขมแข็ง โอกาสทีป่ ระชาชนจะถูกโกงก็จะนอยลง
เชน
1. โอกาสที่นักพัฒนาที่ดินจะขายทรัพยสินเกินราคาคงจะนอย
ลงหากผูประเมินคาทรัพยสินมีความนาเชื่อถือ ไมรับอามิสสินจางของ
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ใคร และโดยเฉพาะผูประเมินจะถูกลงโทษอยางหนักหากทําการหรือ
เขารวมในการฉอฉลผูบริโภค
2. การมีนายหนามืออาชีพและนาเชื่อถือ ก็จะชวยใหการซื้อ
ขายทรัพยสินมีความเปนธรรม มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เปนการเชื่อมผูซื้อ
และผูขายไดอยางรวดเร็ว รวมทั้งเปนการประหยัดคาใชจายแกทุกฝาย
หากมีระบบนายหนาที่ดีพอ
3. โอกาสที่ผูอยูอาศัยในอาคารชุดหรือโครงการจัดสรรจะไดรับ
มอบสาธารณูปโภคดอยคุณภาพก็จะนอยลงหากมีนักบริหารทรัพยสินที่
เชื่อถือได ไมเชนนั้นผูอยูอาศัยในโครงการจัดสรรตาง ๆ ก็จะมีแตความ
ทุกขใจและเสียทรัพยเพิม่ ขึน้ หากโครงการทีต่ นอยูม รี ะบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการที่ต่ํากวามาตรฐานโดยขาดการตรวจสอบแตแรก
มวลชนควรไดเรียนรู
รัฐบาลและสังคมควรไดรับการศึกษาใหเห็นชัดวา การมีนัก
วิชาชีพดานอสังหาริมทรัพยทดี่ นี นั้ ไมใชภาระแตเปนหลักประกันของตน
1. การที่กอนซื้อบานควรจางนักประเมินไปตีคาเสียกอนนั้น จะ
ทําใหเราซื้อ/ลงทุนอยางรอบรู คาใชจายเพียง 2,000 บาท ตอบานหลัง
ละ 1.5 ลานบาท (ราคาเฉลี่ยของที่อยูอาศัยทุกประเภทในเขต กทม.
และปริมณฑล) นั้นต่ํามาก เปนเพียง 0.13% ของมูลคา การเสียดาย จะ
เปนการ “เสียนอยเสียยาก เสียมากเสียงาย”
2. การเสียคานายหนา 1-3% นั้น ทําใหไมตองปวดหัวกับการ
ตอบรับโทรศัพท หรือพาผูสนใจซื้อ (และผูสนใจดูเฉย ๆ) ไปเที่ยวเปด
บานใหชมอยูตลอดเวลา
3.
การเสียคาสวนกลางอยางเหมาะสมเพื่อจางนักบริหาร
ทรัพยสินดูแลชุมชนของตนนั้น
ทําใหบานของตนมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น
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อยางตอเนื่อง ไมดอยคา
อยาละเลยประชาชน
โดยสรุปแลวสภาวิชาชีพที่หมายถึงองคกรในการควบคุมนัก
วิชาชีพอันไดแก ผูประเมินคาทรัพยสิน นายหนา นักบริหารทรัพยสิน
นั้นจะมีหนาที่ควบคุม อันไดแกการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ การจัด
สอบนักวิชาชีพ การสงเสริมและลงโทษนักวิชาชีพที่ปฏิบัติมิชอบ การมี
สภาวิ ช าชี พ จะเป น การช ว ยตรวจสอบกิ จ กรรมลงทุ น และพั ฒ นา
อสังหาริมทรัพยตาง ๆ ไมใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบผูบริโภคอีกดวย
ในทางตรงกันขาม ในขณะนี้กลับมีความพยายามในการตั้ง
“สภาอสังหาริมทรัพย” โดยเอาสมาคมผูป ระกอบการดานอสังหาริมทรัพย
ทั้ง 3 สมาคมเปนศูนยกลาง ทั้งที่สมาคมก็ไมไดเปนผูแทนของนัก
พัฒนาที่ดินสวนใหญและสมาคมวิชาชีพดานอสังหาริมทรัพยอื่นก็แทบ
ไมมีสวนรวมดวยมากนัก ดังนั้นจึงอาจเปนประเด็น “คาใจ” วาความ
พยายามเหลานี้จะชวยเหลือหรือ “ชวยเถือ” ผูบริโภคกันแน
มาชวยยกระดับวงการอสังหาริมทรัพยดวยการทําใหวิชาชีพที่
เกี่ยวของเขมแข็ง
ตีพิมพครั้งแรก
วารสาร ThaiAppraisal ปที่ 4 ฉบับที่ 2 มีนาคม – เมษายน 2548 หนา 12
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6 กันยายน 2548
สํารวจความเห็น
วงการประเมิน
จะพัฒนาไปอยางไร
ผมเคยทําการสํารวจความเห็น
ของบุคคลที่เกี่ยวของกับการประเมินคาทรัพยสิน
ครั้งนี้เปนครั้งที่ 3 แลว
ขัอคิดที่ไดรับเหลานี้จะเปนประโยชน
ในการพัฒนาวิชาชีพอยางแทจริง
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หนังสือตอไปนี้
ทําในนามของมูลนิธิประเมินคาทรัพยสินไทย
เพื่อรวมความเห็นของบุคคลที่เกี่ยวของ
มาชวยกันผลักดันวิชาชีพ
ผูสํารวจไดรับความรวมมือตอบแบบสอบถามมาก
มาย
การกระตุนจะสําเร็จหรือไม
ความพยายามของผมก็เปนเพียงสวนเล็ก ๆ
แตที่สําคัญ อยูที่วาผูเกี่ยวของทั้งหลาย
จะรวมใจกันพัฒนาวิชาชีพนี้เพียงใด
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ที่ TAF.09/215/48
6 กันยายน 2548
เรื่อง ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินคาทรัพยสินในประเทศไทย
เรียน ทานนายกสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย
ทานนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
สําเนาเรียน

ทานผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
ทานเลขาธิการ สํานักงาน กลต.
ทานอธิบดี กรมธนารักษ
ทานอธิบดี กรมการประกันภัย
ทานอธิบดี กรมบังคับคดี
กรรมการผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
สมาคมที่เกี่ยวของกับวงการอสังหาริมทรัพยทุกแหง

เนื่องดวยกระผมในนามของมูลนิธิประเมินคาทรัพยสิน
แหงประเทศไทย อันเปนองคกรการกุศลเพื่อเผยแพรความรูแกสาธารณ
ชนโดยไมไดเปนผูแทนนักวิชาชีพเชนสมาคมวิชาชีพ ไดจัดการสํารวจ
ความคิดเห็นของผูเกี่ยวของในวงการประเมินคาทรัพยสิน จึงขอเรียน
เสนอขอสรุปและความคิดเห็นเพิม่ เติมในกรณีทเี่ กีย่ วของ เพือ่ ทานโปรด
พิจารณาประกอบการพัฒนาวงการวิชาชีพประเมินคาทรัพยสิน ดังนี้:
การดําเนินการ มูลนิธจิ ดั ทําการสํารวจนีเ้ พือ่ มุง หวังใหผู
เกีย่ วของในวงการประเมินคาทรัพยสนิ และผูใ ชบริการตลอดจนประชา
ชนทั่วไปไดชวยกันตรวจสอบวิชาชีพนี้และรวมสนับสนุนการพัฒนาวิชา
ชีพนี้
สําหรับวิธีการสํารวจนั้น ใชแบบสอบถามและใหผู
เกี่ยวของไดกรอกแสดงความคิดเห็น จัดสงไปยังไปรษณียหรือแจกจาย
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ทั่วไปในชวงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2548 โดยไดแบบสอบถาม
กลับคืนมาทั้งหมด 503 ชุด แยกเปนผูใหบริการหรือผูประเมินคาทรัพย
สิน 27% และอีก 73% เปนผูใชบริการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของอื่น ใน
ที่นี้เปนการนําเสนอผลการสํารวจเบื้องตน
ความแตกตางของมูลคาที่ประเมินได ตอขอถาม
เกีย่ วกับวา มูลคาตลาดทีผ่ ปู ระเมินคาทรัพยสนิ วิเคราะหออกมาโดยผูป ระเมิน
2 รายนัน้ ไมควรตางกันเกินกวากีเ่ ปอรเซ็นต ผลปรากฏวา เฉลีย่ คือ 12%
โดยผูป ระเมินคาทรัพยสนิ เห็นวาไมควรเกิน 15% แตผใู ชบริการรับไดที่ 11%
จํานวนผูใหบริการที่ควรจาง สําหรับในการประเมิน
คาทรัพยสนิ สําคัญ ๆ ทีม่ มี ลู คาตัง้ แต 500 ลานขึน้ ไป ทัง้ ผูใ ชบริการและผูใ ห
บริการ ตางเห็นตรงกันวา ควรมีการวาจางบริษทั ประเมิน 3 แหง (ไมนอ ยกวา
2 แหง) ทัง้ นีเ้ พือ่ จะไดตรวจสอบมูลคาทีป่ ระเมินใหชดั เจน สําหรับในขอนี้ หาก
เปนในกรณีบริษทั ในตลาดหลักทรัพย ไมควรใหผวู า จางติดตอกับผูป ระเมิน
โดยตรง การคัดเลือกบริษทั รประเมินควรเปนการจับฉลากระหวางบริษทั ทีไ่ ด
รับอนุญาตทุกแหง (ถือวาทุกแหงควรมีมาตรฐานเทาเทียมกัน – ยกเวนถา
กระทําผิดก็ตอ งลงโทษซึง่ เปนอีกกรณีหนึง่ ) การจายคาจาง ใหจา ยผาน กลต.
(โดยรับคาจางจากบริษทั มหาชน) ทัง้ นีเ้ พือ่ ปองกันการสมรูร ว มคิดกัน
ปจจัยพิจารณาเลือกใชบริการ ในการเลือกใชบริการ
บริษทั ประเมินนัน้ ผูใ ชบริการเห็นวา ชือ่ เสียงมาอันดับหนึง่ ประสบการณ
เปนอันดับ 2 ขอเสนอดานเทคนิคเปนอันดับสาม และคาจางที่ต่ําเปน
อันดับสี่ ซึง่ ถาหากใหชอื่ เสียงมีคะแนนเทากับ 100% ประสบการณ จะ
เปน 79% เทคนิคดี 74% และคาจาง 56% ตามลําดับ แตขอ นีเ้ ชือ่ วาใน
ความเปนจริงของปจจุบนั ทีม่ กี ารแขงขันรุนแรง ทําใหคา จางปกติยงั ต่ํา
กวาอัตราคาจางมาตรฐานของสมาคมผูป ระเมินคาทรัพยสนิ แหงประเทศ
ไทย
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ความรับผิดชอบ ทั้งผูประเมินและผูใชบริการตางเห็น
วา ในกรณีที่สถาบันการเงินใหสินเชื่อไปสูงกวาที่ควร เพราะเชื่อมูลคาที่
บริษัทประเมินได ถือเปนความผิดของทั้งสองฝาย (47%) อยางไรก็ตาม
ก็มีอีก 38% ที่เห็นวาผูประเมินควรรับผิดชอบ และมีเพียง 14% ที่เห็น
เปนความรับผิดชอบของผูใหสินเชื่อ
ความนาเชื่อถือของผูประเมินคาทรัพยสิน มีผูตอบ
แบบสอบถามถึง 88% เห็นวาผูป ระเมินคาทรัพยสนิ ไมควรประกอบกิจการอืน่
ทีม่ บี ทบาทขัดแยง เชน เปนนายหนาในเวลาเดียวกัน ในสหรัฐอเมริกามีการ
กําหนดชัดใหแยกกัน แตของระบบอังกฤษ “ไมถอื สา” ในกรณีประเทศไทย
เราควรทําใหชดั เจนวา ถาใครเปนผูป ระเมิน ตองไมมอี าชีพเปนนายหนาดวย
สําหรับความนาเชื่อถือของวิชาชีพประเมินคาทรัพยสิน
เมื่อเทียบกับวิชาชีพอื่น
โดยสมมติใหความนาเชื่อถือสูงสุดเทากับ
100% คือแพทย วิศวกรได 93% นักบัญชีได 90% สวนผูประเมินคา
ทรัพยสินได
80%
ซึ่งไดไมต่ํากวานักวิชาชีพอื่นทางดาน
อสังหาริมทรัพย แสดงวาวิชาชีพประเมินคาทรัพยสินนี้ไดรับการยอม
รับพอสมควร แตยังตองพยายามแสดงบทบาทใหเปนที่ยอมรับยิ่งขึ้น
แนวทางการกํากับวิชาชีพ ไดมีผูเสนอไวดังนี้:
1. ตอกรณีถาผูประเมินคา ประเมินสูง/ต่ํากวาความเปน
จริง โดยไมมีเหตุผลสนับสนุนเพียงพอ ผูประเมินไมสมควรรับคาจาง
ขอนี้ผูใชบริการเห็นดวย 67% ผูประเมินเห็นดวย 41%
2. ตอกรณีทผี่ ปู ระเมินคาทรัพยสนิ ควรทําประกันความเสีย่ ง
ทางวิชาชีพ (เผือ่ ประเมินผิด บริษทั ประกันจะไดชว ยชดใช) เพือ่ ประโยชนของ
ผูใ ชบริการหรือไม ขอนีผ้ ใู ชบริการเห็นดวย 72% ผูป ระเมินเห็นดวย 68%
3. ตอกรณีที่ผูประเมิน ประเมินผิดพลาดเพราะความ
ประมาท ขาดความรู ทุจริต ผูประเมินสมควรจายคาชดเชยแกผูวาจาง
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หรือไม ขอนี้ผูใชบริการเห็นดวย 82% ผูประเมินเห็นดวย 64%
ปจจัยแหงความสําเร็จของการประเมินคาทรัพยสนิ ทีด่ ตี อ สวน
รวม โดยใหคะแนนอันดับหนึง่ เทากับ 100% พบวา “ผูป ระเมินคาทรัพยสนิ มี
ความรูเ พียงพอ” คืออันดับหนึง่ (100%) รองลงมาคือ “การมีระบบฐานขอมูลทีด่ ี
พอ” (71%) การมีสมาคมวิชาชีพทีเ่ ขมแข็ง (69%) และสุดทายคือ การสนับสนุน
จากทางราชการ (53%) ดังนัน้ เราจึงตองเรงพัฒนาความรูท งั้ ผูใ ชบริการและผูใ ห
บริการ
การควบคุมวิชาชีพ พบวา มีผูเห็นดวยกับการให
หนวยราชการเขามาควบคุมโดยตรง เชน กรณีชางรังวัดเอกชนเพียง
17% หรือการใหสมาคมผูประเมินเปนผูควบคุมกันเองเพียง 16% สวน
ใหญทสี่ ดุ ถึง 68% เห็นควรใหมกี ารตัง้ สภาวิชาชีพผูป ระเมินคาทรัพยสนิ
เชน สภาสถาปนิก สภาวิศวกร (ซึง่ แมมสี มาคมสถาปนิกและวิศวกรรม
สถานฯ ในพระบรมราชูปถัมภ ก็ยังตั้งสภาเพื่อใหเกิดความเปนธรรมใน
การควบคุม หรือสภานักบัญชีก็มีแลว อันเปนผลจากการยุคเลิกสมาคม
นักบัญชีและผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย)
ขอเรียกรองสําคัญของผูเกี่ยวของทุกฝายก็คือ
1. ขอมูลราคาซื้อ-ขายที่แจง ณ สํานักงานที่ดิน ในการ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ควรถือเปนขอมูลสาธารณะที่นํามาเปด
เผยเพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมินคาทรัพยสิน
2.
กรมที่ดินควรมีบทบาทสนับสนุนขอมูลแกการ
ประเมินคาทรัพยสิน ดวยการอนุญาตใหตรวจสอบเอกสารสิทธิเพื่อให
การประเมินคาทรัพยสนิ ไดรบั ขอมูลทีถ่ กู ตอง สอดคลองกับความเปนจริง
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา และหากทางมูลนิธสิ ามารถให
การสนับสนุนประการใดเพือ่ การพัฒนาวิชาชีพ กระผมยินดีรบั ดําเนินการเสมอ
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ขอแสดงความนับถือ
(ดร.โสภณ พรโชคชัย)
ประธานกรรมการมูลนิธิประเมินคาทรัพยสินไทย
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22 พฤศจิกายน 2548
คาธรรมเนียมสอบ
ผูประเมินคาทรัพยสิน
ควรจัดเก็บแตนอย
นับเปนนิมิตหมายที่ดี
ที่ในวงการประเมินคาทรัพยสินไดจัดการสอบขึ้น
แตคาสมัครสอบสูงเมื่อเปรียบเทียบกับวิชาชีพอื่น
ดังนั้นเพื่อความโปรงใสและตั้งใจจริง
เราจึงควรลดคาสมัครสอบใหต่ําที่สุด
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การสรางมาตรฐานอยางหนึ่งก็คือการสอบ
ซึ่งเปนหนึ่งในมาตรการคุมครองผูบริโภค
และเปนมาตรการพัฒนานักวิชาชีพ
เราตองทําเหมือนนักวิชาชีพอื่น
คือคาจัดสอบถูก
เพื่อสงเสริมใหทุกคนเขามาในสนาม
เพื่อไมใหเกิดการหลีกเลี่ยง
อันจะเปนการยังประโยชนอันมิชอบ
ขอเชิญทานผูสนใจ
มาดูกันวา ทานเห็นวิวาทะตอไปนี้อยางไร
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มาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย และสมาคม
นักประเมินราคาอิสระไทย ไดจัดใหมีการสอบผูประเมิน ซึ่ง
นับเปนนิมิตหมายที่ดี ตัง้ แตครัง้ เมือ่ ผมเปนกรรมการในชวง
ป 2542 ผมก็ไดนาํ ขอสอบจากทาง Appraisal Institute จากสหรัฐอเมริกา
มาเพือ่ ใหทาง กลต. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสมาคมฯ ไดดเู พือ่ เปน
แบบแผนในการจัดสอบ อยางไรก็ตาม การสอบทีจ่ ดั ขึน้ มีคา ใชจา ยสูงมาก
ผมจึงไดทาํ หนังสือไปขอความกรุณาใหสมาคมฯ ไดพจิ ารณาทบทวน

http://images.amazon.com/images/P/0768910633.01.LZZZZZZZ.jpg
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หนังสือของ ดร.โสภณ พรโชคชัย ถึงสมาคมวิชาชีพ
10 ถ.นนทรี กทม. 10120 โทร.0.2295.3905
Email: sopon@thaiappraisal.org
6 กันยายน 2548
เรื่อง ขอเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดสอบผูประเมินคาทรัพยสิน
เรียน ทานนายกสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย
ทานนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
สําเนาเรียน ผูประเมินคาทรัพยสินในวิสาหกิจเอกชน ในภาครัฐ และ
ภาคสถาบันการเงิน
จากเรื่องการจัดสอบขางตน กระผมในฐานะผูประเมิน
คาทรัพยสินคนหนึ่งขอทําหนังสือนี้ในนามสวนบุคคลที่เปนสมาชิกของ
สมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทยและอดีตสมาชิกสมาคม
นักประเมินราคาอิสระไทย
จึงใครขอเสนอความเห็นเพื่อทานโปรด
พิจารณาดังนี้:
กระผมเห็นวา การทดสอบนี้เปนสิ่งที่ดียิ่ง จะชวยยก
ระดับวิชาชีพผูประเมินคาทรัพยสินในประเทศไทย กระผมในสมัยที่เปน
กรรมการสมาคมยังเคยนําตัวอยางขอสอบจาก Appraisal Institute
สหรัฐอเมริกา มาใหกับทางสมาคมและทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เพื่อเปนแนวทางการออกขอสอบเชนกัน อยางไรก็ตามในกรณีคาธรรม
เนียมการจัดสอบที่เรียกเก็บสําหรับผูประเมินระดับตน กลางและสูง
เปนเงิน 3,000, 5,000 และ 7,000 บาทตามลําดับนั้น กระผมเห็นวา
เปนอัตราที่คอนขางสูง ขอทานโปรดพิจารณาจากกรณีอื่นดังนี้:
1. 200 บาท กรณีการสอบเปนตัวแทนนายหนา
อสังหาริมทรัพย
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2. 500 บาท กรณีการสอบทนาย (กําลังจะปรับเปลี่ยน
เปน 1,000 บาท) สําหรับผูท ผี่ า นการฝกทนาย 1 ป หรือ ในกรณีทเี่ สียคา
อบรม 6 เดือน (คาอบรม 3,350 บาท) ไมตอ งเสียคาธรรมเนียมการสอบ
3. 1,500 บาท กรณีวิศวกรสอบรับใบอนุญาตวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
4. 2,000 บาท กรณีสถาปนิกสอบรับใบอนุญาตสาขา
สถาปตยกรรมหลัก
5. 2,500 บาท กรณีสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต
(สอบ 5 วิชา ๆ ละ 500 บาท) หลังจากฝกงาน ณ สํานักงานบัญชีเปน
เวลา 3,000 ชั่วโมงแลว
กระผมจึงใครขอเสนอใหลดหยอนคาธรรมเนียม เพื่อ
เปนการสงเสริมวิชาชีพโดยเฉพาะในหวงเวลาสําคัญที่กําลังพัฒนาใน
ขณะนี้ ตามแนวทางที่กระผมใครขอเสนอดังนี้:
1. ขอความกรุณาจากผูทรงคุณวุฒิที่ออกขอสอบ 15
ทานเพื่อใหทางสมาคมไมตองจายคาตอบแทนที่แตละทานออกขอสอบ
จํานวน 10 ขอ และจากการปรึกษากับผูท รงคุณวุฒบิ างทาน กระผมเชื่อ
วา ผูท รงคุณวุฒทิ กุ ทานยินดีทจี่ ะสนับสนุนทางสมาคมโดยไมคดิ มูลคา
แตใ นการนี้ทางสมาคมอาจพิจารณามอบใบเกียรติบัตรเพื่อเปนการ
ขอบคุณ
2. ขอความรวมมือกับทางคณะพาณิชยศาสตรและการ
บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สถาบันการศึกษาอื่นหรือหนวยราช
การอื่น เพื่อขอใชเปนสถานที่จัดการสอบโดยไมคิดมูลคายกเวนคาใช
จายนักการและคาใชจายสิ้นเปลืองอื่น ๆ
อนึ่งในฐานะที่กระผมเปนผูหนึ่งที่ใชวิชาชีพประเมินคา
ทรัพยสินในการหาเลี้ยงชีพตลอดมา และเพื่อเปนการแทนคุณวิชาชีพนี้
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กระผมจึงใครขอแสดงความจํานงบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการจัดการ
ทดสอบนี้เปนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหากกระผมสามารถ
ใหการสนับสนุนประการใดเพื่อการพัฒนาวิชาชีพประเมินคาทรัพยสิน
กระผมยินดีรับดําเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
(ดร.โสภณ พรโชคชัย)
สมาชิกสมาคมผูประเมินคาทรัพยสิน เลขที่ ส.32/235
อดีตสมาชิกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย เลขที่ TVA 02-1-0104-41
หมายเหตุ

กระผมเคยเปนกรรมการสมาคมผูประเมินคาทรัพยสิน 2 สมัย (25422546) และขอ “เวนวรรค” ในสมัยปจจุบัน และไดกอตั้งมูลนิธิประเมินคา
ทรัพยสินไทย ซึ่งตอมาไดรับการยกฐานะเปน “มูลนิธิประเมินคาทรัพยสิน
แหงประเทศไทย” (www.thaiappraisal.org) ซึ่งเปนองคกรวิชาการที่ไม
แสวงหากําไร ไมใชผูแทนนักวิชาชีพเชนสมาคมใด มูลนิธิมุงสรางสรรค
ประโยชนใหสาธารณชนและนักวิชาชีพทุกสาขาในวงการอสังหาริมทรัพย
ไดมีความรูเกี่ยวกับการประเมินคาทรัพยสิน
มูลนิธิไดจัดพิมพวารสาร
6,000 เลม ทุก 2 เดือน เผยแพรโดยไมคิดมูลคาไปยังสวนราชการ รัฐ
วิสาหกิจ สมาคม องคกรภาคประชาสังคม สถาบันการเงิน ฯลฯ ทั่วประเทศ
และตางประเทศ จัดการเสวนารายเดือนเพื่อใหความรูแกประชาชน จัด
ประกวดเรียงความสงเสริมวิชาชีพประเมินคาทรัพยสิน โดยในปปจจุบัน ได
รับความกรุณาจาก พล.อ.เปรม ติณสูลานนท ฯพณฯ ประธานองคมนตรี
และรัฐบุรุษ ใหจารึกนามในโลเกียรติยศผูชนะเลิศในระดับตาง ๆ
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หนังสือชี้แจงของสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
ที่สปอ. 233/2548
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2548
เรื่อง คาธรรมเนียมในการจัดสอบผูประเมินมูลคาทรัพยสิน
เรียน ดร. โสภณ พรโชคชัย
สําเนาเรียน ผูประเมินมูลคาทรัพยสินในวิสาหกิจเอกชน
และภาคสภาบันการเงิน

ในภาครัฐ

ตามที่ ส มาคมนั ก ประเมิ น ราคาอิ ส ระไทยได ร ว มกั บ
สมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย จัดทําโครงการพัฒนา
วิชาชีพผูประเมินมูลคาทรัพยสินขึ้น โดยการจัดทดสอบผูประเมินเพื่อ
แบงระดับชั้น และทานไดเสนอใหลดคาธรรมเนียมในการสอบลง ตาม
หนังสือลงวัน 6 กันยายน 2548 นั้น
กระผมในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
ขอเรียนใหทานทราบวา ในการทดสอบผูประเมินหลักในชั้นตาง ๆ
เพื่อความเปนกลางและมีมาตรฐานของการสอบที่ดี ทั้งสองสมาคมไม
ไดเปนผูจัดทดสอบเอง แตไดมอบหมายใหศูนยทดสอบทักษะดานการ
จัดการแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนผูทําการทดสอบ
และใน
กระบวนการสอบของศูนยฯ มีขั้นตอนอีกมาก ซึ่งทางสมาคมทั้งสอง
แหงไดชแี้ จงถึงกระบวนการสอบนีต้ อ ผูป ระเมินมูลคาทรัพยสนิ แลวหลาย
ครั้ง โดยสรุปไดวา ในกระบวนการสอบนี้มีการแตงตั้งกรรมการหลาย
ชุด เชน กรรมการวางกรอบวิชาที่จะตองสอบ กรรมการออกขอสอบ
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กรรมการกลั่นกรองขอสอบ กรรมการควบคุมการสอบ กรรมการตรวจ
ขอสอบ กรรมการประเมินผลการสอบ เปนตน ซึ่งตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยของรัฐ ยอมตองมีคาตอบแทนใหคณะกรรมการเหลานั้น
และเนื่ อ งจากในวิ ช าชี พ การประเมิ น มู ล ค า ทรั พ ย สิ น ปริ ม าณของผู
ประเมินมีคอนขางนอย (จากการลงทะเบียนของผูประเมินกับทั้งสอง
สมาคมในเดือนตุลาคม 2548 มีผูประเมินหลักชั้นวิสามัญเพียง 196 คน
ผูประเมินหลักชั้นสามัญ เพียง 714 และผูประเมินหลักชั้นวุฒิเพียง 84
คน) ซึ่งหากเปรียบเทียบกับผูประกอบวิชาชีพอื่น ๆ ที่ทานไดยกมา
กลาวอางคือ ตัวแทนนายหนาอสังหาริมทรัพย ทนายความ วิศวกร
สถาปนิก และผูป ระเมินไดจาํ กัดเพียงใด ขณะทีว่ ชิ าชีพอืน่ คือ วิศวกร
สถาปนิก ผูต รวจสอบบัญชี ทนายความ มีการเรียนการสอนเกือบทุก
มหาวิทยาลัย และมีผเู ขาสอบเพือ่ ประกอบวิชาชีพเหลานัน้ ในแตละครัง้
เปนจํานวนมาก ดังนัน้ จึงมีตน ทุนคงทีใ่ นการจัดสอบต่าํ และสามารถเรียก
เก็บคาธรรมเนียมการสอบไดต่ํากวาการสอบผูป ระเมินตามทีท่ า นไดระบุ
ไว
สมาคมทั้งสอง
ไมไดมีเจตนาจัดทําโครงการสอบผู
ประเมินหลักนี้ขึ้นเพื่อจัดหากําไร แตมีเจตนามุงมั่นที่จะพัฒนาวิชาชีพ
การประเมินมูลคาทรัพยสินใหเปนที่นาเชื่อถือ เปนที่ยอมรับ และมี
เกียรติยศศักดิ์ศรีเทียบเทาวิชาชีพอื่น ๆ ถึงแมวา คาธรรมเนียมในการ
จัดสอบจะสูงกวาวิชาชีพอื่นบาง เพราะปริมาณผูประเมินมูลคาทรัพย
สินมีนอยทําใหตนทุนคงที่สูง แตก็เปนที่นาดีใจวา ผูประเมินสวนใหญมิ
ไดนําคาธรรมเนียมในการสอบมาเปนปจจัยในการตัดสินใจสมัครสอบหรือ
ไมสมัครสอบแตอยางไร แตไดคํานึงถึงความพรอมของตนเองในเรือ่ ง
ความรู ความสามารถ เพือ่ ทีจ่ ะสอบใหผา นตามเกณฑมาตรฐานมากกวา
กระผม เห็นวาคาธรรมเนียมการสอบที่เก็บได หากมี
ด ร. โ ส ภ ณ พ ร โ ช ค ชั ย
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สวนเกินจากตนทุนในการจัดสอบบาง ก็อาจจะเปนเพียงเล็กนอย สม
ควรอยางยิ่งที่จะใหคาตอบแทนบํารุงแกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรซึ่งมี
คุณูปการในการศึกษาของประเทศ และบางสวนเพียงเล็กนอยมอบให
แกสมาคมทั้งสองแหง เพื่อนําไปใชเปนทุนในการพัฒนาวิชาชีพการ
ประเมินมูลคาทรัพยสินตอไป สมาคมขอขอบคุณทานที่ไดแสดงความ
จํานงบริจาคเงินสนับสนุนการจัดทดสอบนี้เปนเงิน 100,000 บาท (หนึง่
แสนบาท) ทานสามารถสงเช็คจํานวนเงินดังกลาวมาทีส่ มาคมนักประเมิน
ราคาอิสระไทย หรือ สมาคมผูป ระเมินคาทรัพยสนิ แหงประเทศไทย ก็ได
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ดร.ฉงค จงยศยิ่ง)
นายกสมาคม
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หนังสือขอความกรุณาครั้งที่สอง
10 ถ.นนทรี กทม. 10120 โทร.0.2295.3905
Email: sopon@thaiappraisal.org
22 พฤศจิกายน 2548
เรื่อง ขอความกรุณาพิจารณาทบทวนคาธรรมเนียมการสอบอีกครั้ง
เรียน ทานนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
สําเนาเรียน นายกสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินฯ ผูประเมินคาทรัพย
สินภาครัฐ ภาคเอกชน ฯลฯ
อางถึง หนังสือสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
เลขที่ สปอ.233/2548 ลว.21 พฤศจิกายน 2548
สิ่งที่สงมาดวย หนังสือ ธอท.11/215/48 ลว.15 พฤศจิกายน เรื่องอบรม
เพื่อเตรียมการสอบเปนผูประเมินฯ
ตามที่ ท า นได ก รุ ณ าตอบกระผมตามหนั ง สื อ ที่ อ า งถึ ง
กระผมใครขอขอบพระคุณ และการนี้แสดงใหเห็นวา ทานในฐานะผูนํา
ในวงการประเมินคาทรัพยสินใหความสนใจตอความเห็นของสมาชิก
กระผมไดพบกับอาจารยวันชัย ตัณฑสกุล เลขาธิการสมาคมผูประเมิน
ค า ทรั พ ยสินแหงประเทศไทยในโอกาสที่ทานใหเกียรติเปนวิทยากร
ด ร. โ ส ภ ณ พ ร โ ช ค ชั ย
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อบรมเตรียมสอบผูประเมินหลัก
ซึ่งกระผมจัดขึ้นที่โรงเรียนธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยไทยเมื่อวันที่ 11 กันยายน ทานไดตอบผูเขาอบรมดวย
วาจาวาอาจจะพิจารณาลดคาสมัครทุกระดับใหเทากันคือ 3,000 บาท

กระผมขอขอบพระคุ ณ ที่ ท า นและอาจารย วั น ชั ย ได
กรุณาชี้แจงถึงเหตุผลของการเก็บคาธรรมเนียมในอัตราที่สูง แตกระผม
ยังเห็นวาทางสมาคมควรปรับลดคาธรรมเนียมลง จึงใครขอความกรุณา
ทางสมาคมโปรดพิจารณาทบทวนอีกครั้ง ดังนี้:
1. ตามที่ทานแจงวา “สมาคมไมไดเปนผูจัดทําสอบเอง
แ ตไ ดมอบหมายใหศูน ยทดสอบทักษะดานการจั ด การแห ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนผูทําการทดสอบ … ในกระบวนการสอบ
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นี้มีการแตงตั้งกรรมการหลายชุด เชน กรรมการวางกรอบวิชาที่จะตอง
สอบ ...ออกขอสอบ ...กลั่นกรองขอสอบ …ควบคุมการสอบ …ตรวจขอ
สอบ …ประเมินผลการสอบ เปนตน ซึ่งตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ของรัฐ ยอมตองมีคาตอบแทนใหคณะกรรมการเหลานั้น”
ข อ นี้ ก ระผมได เ รี ย นท า นด ว ยความเคารพแล ว ตาม
หนังสือของกระผม ลว. 6 กันยายน 2548 วา สามารถแกไขดวยการ
“1. ขอความกรุณาจากผูทรงคุณวุฒิ… และจากการปรึกษากับผูทรงคุณ
วุฒิบางทาน กระผมเชื่อวา ผูทรงคุณวุฒิทุกทานยินดีที่จะสนับสนุนทาง
สมาคมโดยไมคิดมูลคา แตในการนี้ทางสมาคมอาจพิจารณามอบใบ
เกียรติบัตรเพื่อเปนการขอบคุณ และ 2. ขอความรวมมือกับทางคณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สถาบันการ
ศึกษาอื่นหรือหนวยราชการอื่น เพื่อขอใชเปนสถานที่จัดการสอบโดยไม
คิดมูลคายกเวนคาใชจายนักการและคาใชจายสิ้นเปลืองอื่น ๆ”

http://www.coe.or.th/co04new/2005/09/New_20050930_1.htm

2. ทานยังกรุณาใหคําอธิบายเพิ่มเติมวา “เนื่องจากใน
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วิาชีพการประเมินมูลคาทรัพยสินปริมาณของผูประเมินมีคอนขางนอย
(ประมาณ 1,000 คน) …เทียบกับวิชาชีพอื่น… คือ ตัวแทนนายหนา
อสังหาริมทรัพย ทนายความ วิศวกร สถาปนิกและผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต …ดังนั้นจึงมีตนทุนคงที่ในการจัดสอบต่ําและสามารถเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการสอบไดต่ํากวา”
ขอนี้ความจริงคาธรรมเนียมของเราสูงกวามากในเชิง
เปรียบเทียบ เพราะผูป ระเมินใชเวลาเพียง 2 ชัว่ โมงครึง่ ณ อัตราคาธรรม
เนียม 3,000, 4,000 และ 7,000 บาท กระผมใครขอเรียนเพิม่ เติมดังนี้
ครับ:
รายละเอียด
นายหนา
จํานวนวิชาที่สอบ
1
จํานวนวันสอบ
1
เวลาสอบ (ชั่วโมง) รวม
3
ตอวิชา
3
คาธรรมเนียม (บาท) รวม
200
ตอวิชา
200
ตอชั่วโมง
67

ทนาย วิศวกร สถาปนิก บัญชี ประเมิน
1
3
6
5
1
1
1
4
5
1
4
6
21 15
2.5
4
2
3.5
3
2.5
500 1,500 2,000 2,500 3,000
500 500
333 500 3,000
125 250
95 167 1,200

ตามตารางขางตนชี้ชัดวา
แมวิชาชีพสวนใหญจะมี
จํานวนผูเขาสอบมากกวา แตเมื่อพิจารณาคาธรรมเนียมรวม คาธรรม
เนียมตอวิชาและตอชั่วโมงที่สอบ จะพบวาคาธรรมเนียมสอบของวิชา
ชีพประเมินสูงกวามาก สําหรับในวงวิชาชีพนายหนา (ซึ่งเปนวิชาชีพ
ใหมเชนวิชาชีพประเมิน) มีนายหนาทั้งหมดเพียง 600 คน ไดจัดสอบ
โดยความรวมมือกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยแลว 12 ครั้ง และแตละ
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ครั้งมีผูสมัครเฉลี่ย 50 คน แตเก็บคาธรรมเนียมเพียง 200 บาท
แตสําหรับในวงการประเมิน แมในขณะนี้มีผูลงทะเบียน
เปนผูประเมินเพียง 1,000 คน แตเปนที่ทราบดีวา ยังมีผูประเมินทั้งใน
ภาครัฐและภาคสถาบันการเงินอีกจํานวนมาก รวมทั้งผูที่มีคุณสมบัติใน
หนวยงานอื่น ๆ รวมแลวนาจะมีมากกวา 2,000 คน บริษัทประเมิน
ตางๆ ก็รับสมัครพนักงานใหมอยูเสมอ ดังนั้นจํานวนผูสอบจึงจะเพิ่มขึ้น
ตามลําดับหากคาธรรมเนียมไมสูงจนเกินไป
ความจริงขอหนึง่ ก็คอื ทีผ่ า นมามีผสู มัครเขาสอบจํานวนนอย
เพราะคาธรรมเนียมสูง สงผลใหบริษทั ประเมิน ไมสง ผูป ระเมินทัง้ หมดเขา
สอบเพือ่ ลดคาใชจา ย ทําใหการจัดสอบไมบรรลุวตั ถุประสงคทแี่ ทจริงทีจ่ ะ
ใหผปู ระเมินทุกคนเขาสอบเพือ่ ยกระดับวิชาชีพ จนตองเลือ่ นการรับสมัคร
ผูท สี่ อบไดจาํ นวนนอยอาจกลายเปนวามีสถานะทีด่ กี วา บางสวนอาจลาออกไป
ทํางานทีอ่ นื่ เราจึงควรทําใหการสอบมีคา ธรรมเนียมต่าํ เพือ่ สงเสริมทุก
คนเขาสอบ อยางกรณีทางสมาคมนายหนาสงเสริมใหทกุ บริษทั สงนาย
หนาเขาสอบเพือ่ วาเวลารับงานจากสถาบันการเงิน ก็จะสามารถรับงานตาม
จํานวนนายหนาในสังกัดตน แนวคิดนีน้ า จะนํามาใชในวงการประเมินของ
เรา
กระผมจึงใครขอเสนอวา ทางสมาคมอาจลดตนทุนไดใน
ทางหนึ่งดวย การจัดสอบพรอมกันในทุกระดับ เพื่อจะไดไมตองจัดบอย
ขอสอบใชชุดเดียวกันหมด ผูที่สอบไดตามระดับยาก-งายก็ไดระดับวุฒิ
สามัญหรือวิสามัญ การนี้จะทําใหมีผูสมัครจํานวนมาก จนสามารถลด
คาธรรมเนียมลงไดในระดับเดียวกับวิชาชีพอื่น
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อนึ่งโดยที่กระผมไมทราบวาทางสมาคมไมอาจลดคา
ธรรมเนียมได และตามคาธรรมเนียมดังกลาวยังอาจมีสวนเกินจากตน
ทุนตามที่ทานอางถึงเมื่อในหนังสือของทาน ลว. 21 พฤศจิกายน ดังนั้น
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ที่ผานมา กระผมจึงนําเงินที่ประสงคจะ
บริจาค 100,000 บาทไปใชจัดการอบรมผูประเมินที่จะเขาสอบในวัน
อาทิตยที่ 27 พฤศจิกายน ศกนี้ โดยการจัดอบรมพิเศษพรอมเอกสาร
ประกอบ อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องเคียงนี้ กระผมไมคิดคาธรรมเนียม
ใดๆ เพื่อใหผูประเมินมีความรูและความมั่นใจที่จะเขาสอบ อันถือเปน
การชวยสนับสนุนการสอบของทางสมาคมตอไป

ภาพการจัดอบรมแบบ “ติวเขม” สําหรับผูสนใจเขาทดสอบประเมินกับทางสมาคม
ซึ่ง ดร.โสภณ พรโชคชัย ในนามผูอํานวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย
จัดขึ้นโดยไมคิดมูลคาสําหรับผูสนใจ โดยมีผูลงทะเบียนเขาอบรมถึง 120 คน
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2548 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย ยานนาวา

ในการนีเ้ ปนทีน่ า ยินดีทกี่ ารจัดอบรมนีซ้ งึ่ จะมีในวันเสารที่
26 พฤศจิกายน (กอนวันสอบ 1 วัน) มีผแู สดงความจํานงเขาอบรมถึง
120 คน จึงเชื่อแนวาในเร็ววันนี้จะมีผูเขาสอบมากขึ้น สวนการ
สนับสนุนสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทยทางดานอื่น เชน การ
อุปถัมภการแขงขันกอลฟที่เพิ่งแลวเสร็จไป กระผมก็ยินดี ดังที่ทานได
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กรุณาทําหนังสือขอบคุณเลขที่ สปอ.228/2548 ลว.17 พฤศจิกายน
ไปยังกระผม
อยางไรก็ตามกระผมยังใครขอทางสมาคมโปรดทบทวน
คาธรรมเนียมการจัดสอบในโอกาสตอไป และการจัดสอบสมควรยึด
นโยบายขาดทุน เพราะสมาคมก็มีรายไดและเงินทุนอยูแลว และเมื่อ
ทางสมาคมจัดทํารายละเอียดตนทุนการจัดสอบใหชัดเจน กระผมเชื่อ
แนวาจะสามารถขอรับการสนับสนุนหรืออุปถัมภจากหนวยงานที่เกี่ยว
ของ ซึ่งกระผมก็ยังยินดีที่จะเปนหนึ่งในผูบริจาคเพื่อใหคาธรรมเนียม
ลดลง เปนการสงเสริมการยกระดับวิชาชีพประเมินอยางแทจริง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหากกระผมสามารถ
ใหการสนับสนุนประการใดเพื่อการพัฒนาวิชาชีพประเมินคาทรัพยสิน
กระผมยินดีรับดําเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
(ดร.โสภณ พรโชคชัย)
สมาชิกสมาคมผูประเมินคาทรัพยสิน เลขที่ ส.32/235
อดีตสมาชิกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย เลขที่ TVA 02-1-0104-41
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26 มกราคม 2549
ราคาคากอสราง
สมควร
ทําตอเนื่อง
นับตั้งแตป 2543
ในขณะที่กระผมเปนกรรมการ
สมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย
ไดริเริ่มจัดทําราคาคากอสรางอาคารขึ้น
เพื่อใชเปนมาตรฐานในการประเมินคา
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ควรที่จะประกาศใหชัดเจนวา
ผศ. อัศวิน พิชญโยธิน
ผูเชี่ยวชาญดานการถอดแบบอาคารของไทย
ไดใหเกียรติเปนประธานคณะทํางานมาโดยตลอด
นับเปนความกรุณาของทานแกวงการประเมิน
ในป 2548 ไมไดมีการแตงตั้งคณะทํางาน
มาจัดทําราคาคากอสรางอาคาร
กระผมในฐานะเลขานุการคณะทํางานเดิม
และอดีตกรรมการสมาคม
จึงทําหนังสือนี้เพื่อเรงใหทางสมาคมดําเนินการ
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ใ

นสวนตอไปนี้เปนหนังสือของกระผมถึง สมาคมผูประเมินคาทรัพย
สินแหงประเทศไทย เพื่อนําเสนอความเห็นในฐานะสมาชิก เพื่อขอ
ความกรุณาทางสมาคมดําเนินการจัดทําราคาคากอสรางอาคาร
เพื่อใชอางอิงในวงการประเมินคาทรัพยสิน

ที่ TAF 01/219/49
26 มกราคม 2549
เรื่อง

การจัดทําราคาประเมินคากอสราง พ.ศ. 2549

เรียน นายกสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย
เนื่ อ งด ว ยในป ที่ ผา นมาทางสมาคมไม ไ ด จั ด ทําราคา
ประเมินคากอสรางประจําป และขณะนี้ไดเริ่มเขาสูป 2549 แลว โดย
ราคาลาสุดกําหนดไวตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2547 กระผมในฐานะ
สมาชิกสมาคม (เลขที่ ส.32/235) จึงใครขอปรึกษาทานเกี่ยวกับการจัด
ทําราคาดังกลาว
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http://www.thaiappraisal.org/images/cost47-thai.pdf

ราคาคากอสรางนี้ไดเริ่มกําหนดในป 2543 ในสมัยที่
กระผมเปนกรรมการสมาคมและเปนผูริเริ่มขอความเห็นชอบจากทาง
สมาคมเพื่อจัดทําราคาดังกลาวตามขอเสนอแนะของสมาชิก
ทาง
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สมาคมไดแตงตั้งคณะทํางานโดยมีกระผมเปนเลขานุการมาโดยตลอด
แมเมื่อกระผมหมดวาระการเปนกรรมการสมาคมแลว ทางสมาคมก็ยัง
มอบหมายใหกระผมประสานงานการจัดทําราคาดังกลาวเรื่อยมา ดังนั้น
หากทางสมาคมจะมอบหมายใหกระผมดําเนินการอีก กระผมก็ยินดี
อยางไรก็ตามทางสมาคมอาจแตงตั้งผูอื่นก็สุดแทแตทางสมาคมจะเห็น
สมควร
เพียงแตการนี้จําเปนตองดําเนินการโดยรีบดวนเพื่อการใช
ประโยชนในการอางอิงในวงการประเมินคาทรัพยสิน

แตหากทางสมาคมไมสะดวกที่จะดําเนินการ กระผมใน
นามของมูลนิธิประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย (เดิม, มูลนิธิ
ประเมินคาทรัพยสินไทย) ยินดีรับดําเนินการตอ โดยนอกจากจะ
ประสานงานเชิญผูทรงคุณวุฒิมารวมจัดทําแลว ยังจะเพิ่มเติมดวยการ
วาจางผูเชี่ยวชาญมาทําการวิเคราะหราคาในรายละเอียดแตละรายการ
กอนนําเสนอสูการพิจารณาของผูทรงคุณวุฒิและนําเสนอตอสมาคม
และหนวยงานที่เกี่ยวของอื่นตอไป
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อนึ่ง มูลนิธิเปนองคกรวิชาการสาธารณะที่ไมแสวงหา
กําไร ไมใชตัวแทนของนักวิชาชีพเชนสมาคมประเมินทั้งหลาย แตมุง
สรางสรรคประโยชนตอวงการประเมินคาทรัพยสินดวยการจัดเสวนา
รายเดือนติดตอกันมาทุกเดือนจนขณะนี้ขึ้นสูปที่ 5 แลว จัดทําวารสาร
ThaiAppraisal แบบ 2 ภาษา ราย 2 เดือน ครั้งละ 6,000 ฉบับ เผย
แพรแกหนวยงานที่เกี่ยวของทั่วประเทศและทั่วโลก จัดงานสัมมนาฟรี
แกประชาชน จัดงานสัมมนานานาชาติเพื่อเชื่อมโยงความรูจากทั่วโลก
และจั ด ทําเว็ บ ไซต ซึ่ ง ถื อ ว า มี ส าระด า นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ม ากที่ สุ ด ใน
ประเทศไทยเพื่อเผยแพรความรูโดยไมคิดมูลคา
นอกจากนี้ยังจัด
ประกวดเรียงความเพื่อสงเสริมวิชาชีพประเมินคาทรัพยสิน โดยครั้งลา
สุดไดรับความเมตตาจาก พล.อ.เปรม ติณสูลานนท ฯพณฯ ประธาน
องคมนตรีและรัฐบุรุษ มอบโลใหแกผูชนะเลิศการประกวดทั้งระดับนัก
เรียน นักศึกษาและประชาชน ภาระกิจทั้งหลายของมูลนิธินี้ก็เพื่อ
สนับสนุนทางสมาคมในการยกระดับวิชาชีพประเมินคาทรัพยสินใน
ประเทศไทยใหไดรับการยอมรับในสังคมและในเวทีโลก
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและหากมีสิ่งใดที่กระผม
และทางมูลนิธิสามารถใหการสนับสนุนได กระผมก็ยินดีรับดําเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
(ดร.โสภณ พรโชคชัย)
ประธานกรรมการมูลนิธิ
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คติ
ของ
มูลนิธิประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย
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เกี่ยวกับผูเขียน

ดร.โสภณ พรโชคชัย
เปนผูประเมินคาทรัพยสิน
และนักวิจัย
อสังหาริมทรัพย การพัฒนาเมือง และการใช
ที่ดินมาตั้งแตป 2525 โดยไมเปนนายหนา/
พัฒนาที่ดินเองเพื่อความเปนกลางทางวิชา
ชีพโดยเครงครัด เคยเปนผูเชี่ยวชาญในโครง
การ ESCAP, UN-CHS, ADB, World
Bank, FAO และ ILO
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การศึกษา
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาที่ดิน-ที่อยูอาศัย
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย (Asian Institute of Technology)
ประกาศนียบัตร การพัฒนาที่อยูอาศัย
มหาวิทยาลัยคาธอลิกลูแวง (Katholieke Universiteit Leuven) เบลเยียม
ประกาศนียบัตร การประเมินคาทรัพยสิน
สถาบันนโยบายที่ดินลินคอลน (LRTI-Lincoln Inst. Land Policy) บอสตัน

ผลงานทางวิชาการสําคัญ
พ.ศ.2528
พ.ศ.2533
พ.ศ.2538
พ.ศ.2541
พ.ศ.2543
พ.ศ.2545
พ.ศ.2549

คนพบชุมชนแออัด 1,020 แหง จากการแปรภาพถายทางอากาศและ
การสํารวจภาคสนาม ซึ่งแตเดิมพบกันเพียง 500 แหง
สรางแบบจําลองการประเมินคาทรัพยสนิ อัตโนมัติ (computer-assisted
mass appraisal หรือ CAMA ซึ่งถือเปนบุคคลแรกที่จัดสรางขึ้นในไทย
พยากรณบานวางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 300,000 หนวย
อยางถูกตอง ซึ่งเปนการเตือนภัยทางธุรกิจอสังหาริมทรัพยครั้งสําคัญ
คนพบการเพิ่มขึ้นของบานวาง เปน 350,000 หนวย
ศึกษาการจัดตั้งศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยแหงชาติ
โดยไดรับการ
สนับสนุนจากธนาคารโลก (World Bank)
การสรางแบบจําลองเพื่อการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาเมือง ในจังหวัด
ลําปางและจังหวัดยะลา ใหกับ JICA ประเทศญี่ปุน
การวางแผนที่ยุทธศาสตร 10 ปเพื่อการพัฒนาวงการประเมินคาทรัพย
ในประเทศเวียตนาม

การบริหารงานศึกษาวิจัย (5 ปลาสุด)
พ.ศ.2549

ที่ ป รึ ก ษาทําการวิ จั ย การเงิ น เคหะการขององค ก ารสหประชาชาติ
(UNCHS: Evaluation of Housing Finance Mechanisms in
Thailand)
พ.ศ.2548-9 ที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง สาธารณรัฐเวียตนามตามโครงการการยก
ระดับวิชาชีพประเมินคาทรัพยสินในประเทศเวียตนาม
พ.ศ.2547 หัวหนาโครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Bangkok GIS and
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Database for Real Estate Decision Makers) และโครงการวิจัยตอ
เนื่องอสังหาริมทรัพยไทย (Real Estate Index)
พ.ศ.2545-6 หัวหนาโครงการสรางแบบจําลองทางสถิติ เพื่อการประเมินคาทรัพยสิน
หลายโครงการ. Japan International Corporation Agency (JICA)
พ.ศ.2545 ผูเชี่ยวชาญ, ศูนยที่อยูอาศัย องคการสหประชาชาติ (UN Centre for
Human Settlements) เพือ่ จัดเตรียมรายงานสถานการณทอี่ ยูอ าศัยโลก
พ.ศ.2544-5 ผูเ ชีย่ วชาญ โครงการวางผังรวมสนามบินนานาชาติในจังหวัดภูมภิ าคไทย
พ.ศ.2543-4 ทีป่ รึกษาเพือ่ การวางแผน ศูนยขอ มูลอสังหาริมทรัพยแหงชาติ โครงการ
ของธนาคารโลก (a World Bank project)
พ.ศ.2543 ผูเชี่ยวชาญ การจัดประชุมจัดทํามาตรฐานการประเมินคาทรัพยสินใน
ประเทศไทย องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO)
นอกจากนี้ยังทําการศึกษาใหกับหนวยงานอื่นขององคการสหประชาชาติเชน ESCAP,
ILO รวมทั้งหนวยงานความชวยเหลือจากตางประเทศเชน JICA, USAID ในโครงการ
ศึกษาและปฏิบัติการตาง ๆ ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

หนังสือ
 วิชาชีพประเมินคาทรัพยสิน กรุงเทพมหานคร มูลนิธิประเมินคาทรัพยสินแหง
ประเทศไทย, มกราคม 2549, 136 หนา
 อสังหาฯ ชวยชาติ กรุงเทพมหานคร มูลนิธิประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย,
ธันวาคม 2548, 230 หนา
 สองอสังหาริมทรัพยตางแดน กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิประเมินคาทรัพยสินแหง
ประเทศไทย, กันยายน 2548, 224 หนา
 รูมูลคาบานตัวเอง (บรรณาธิการ) กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิประเมินคาทรัพยสิน
แหงประเทศไทย, มีนาคม และพฤษภาคม 2548. 100 หนา
 อสังหาริมทรัพย เรื่องสําคัญของชีวิต. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิประเมินคาทรัพย
สินแหงประเทศไทย, ธันวาคม 2547, 200 หนา
 หนังสือแผนที่ธุรกิจกรุงเทพมหานคร (Business Location Guide Bangkok:
BangkokMap) กรุงเทพมหานคร: Agency for Real Estate Affairs, เมษายน
2542, 208 หนา (ภาษาอังกฤษ)
 บานสะทาน กรุงเทพมหานคร: Agency for Real Estate Affairs, พฤศจิกายน 2541
 ความรู ความจริงอสังหาริมทรัพยประเทศไทย กรุงเทพมหานคร: Agency for
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Real Estate Affairs, ตุลาคม 2539
 คูมือซื้อบาน Housing Yellow Pages. กรุงเทพมหานคร: Agency for Real
Estate Affairs, เมษายน 2539, 152 หนา (ภาษาไทย)
 ซื้อบานอยางรอบรู กรุงเทพมหานคร: Agency for Real Estate Affairs, มกราคม
2538, 76 หนา (ภาษาไทย)
 อานกอนซื้อบาน กรุงเทพมหานคร: Agency for Real Estate Affairs, พฤษภาคม
2536 และ มีนาคม 2537, 256 หนา (ภาษาไทย)
 Bangkok Slums: Review and Recommendations, Bangkok: School of Urban
Community Research and Actions, (พฤศจิกายน 2535 และ กันยายน 2536),
200 หนา (ภาษาอังกฤษ)
 Business Location Guide Bangkok, Bangkok: Agency for Real Estate
Affairs, กันยายน 2534, 200 หนา (ภาษาอังกฤษ)
นอกจากนี้ยังมีรายงานการวิจัยเปนระยะ ๆ บทความทางวิชาการที่ไดจัดทําขึ้นเปน
พิเศษในการประชุมวิชาการนานาชาติทั่วโลกซึ่งแตละปเดินทางไปเขารวมประมาณ
5-8 ครั้ง รวมทั้งบทความอางอิงทางวิชาการในวารสารเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยและที่
อยูอาศัยชั้นนําของโลกหลายรายการ

ตําแหนงทางสังคม









ประธานกรรมการ มูลนิธิประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย (2545-ปจจุบัน)
รองประธาน สหพันธอสังหาริมทรัพย FIABCI-Thailand (2546-ปจจุบัน)
กรรมการ คณะกรรมการหอการคาไทย สาขาอสังหาริมทรัพย (2540 – ปจจุบัน)
กรรมการบริหาร สมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย (2541-2546)
กรรมการบริหาร สมาคมที่ปรึกษาธุรกิจไทย (2543-2545)
ที่ปรึกษา สมาคมบริหารทรัพยสินแหงประเทศไทย (2541–ปจจุบัน)
ที่ปรึกษา สมาคมสินเชื่อที่อยูอาศัย (2542-ปจจุบัน)
ที่ปรึกษานายกสมาคม สมาคมธุรกิจบานจัดสรร (2543-ปจจุบัน)

ความสัมพันธกับองคกรวิชาชีพตางประเทศ
 ผูแทนประจําประเทศไทย สมาคมผูประเมินคาทรัพยสินเพื่อการเสียภาษีนานาชาติ
(International Association of Assessing Officers) (2541-ปจจุบัน)
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 สมาชิก สมาคมผูควบคุมการออกใบอนุญาตผูประกอบวิชาชีพอสังหาริมทรัพยใน
สหรัฐ (Association of Real Estate License Law Officials) (2543-ปจจุบัน)
 ผูแทนใน ESCAP สหพันธอสังหาริมทรัพยนานาชาติ (FIABCI) (2545-ปจจุบัน)
 สมาชิก สมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงอาเซียน (ASEAN Valuers Association
(2539-ปจจุบัน)
 กรรมการบริหาร สมาคมผูวางแผนและเคหะแหงอาเซียน (ASEAN Association
for Planning and Housing (2542-ปจจุบัน)

การบริหารวิสาหกิจเอกชน
 ประธานกรรมการบริหาร Agency for Real Estate Affairs (www.area.co.th) อัน
เปนองคกรที่ปรึกษาการประเมินคาทรัพยสินและศูนยวิจัยขอมูลอสังหาริม-ทรัพย
ที่ไดการรับรอง ISO 9001-2000 ทั้งระบบแหงแรกและแหงเดียวในประเทศไทย
ขณะนี้ และไดรับรางวัลจรรยาบรรณดีเดน ประจําป 2548 จากหอการคาไทย
 ผูอํานวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย (www.trebs.ac.th) ในความควบ
คุมของกระทรวงศึกษาธิการที่จัดการศึกษาการประเมินคาทรัพยสิน อสังหาริมทรัพยและการพัฒนาเมืองทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวที่ไดรับการรับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการ และโดยความรวมมือกับสถาบันการศึกษาจากตางประเทศ

การบรรยายและอาจารยพิเศษ
ประสบการณการบรรยายเริ่มแตป 2523 ในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกในสถาบัน
การศึกษาทั้งในประเทศไทย ญี่ปุน ฝรั่งเศส เบลเยียมทางดานอสังหาริมทรัพย การ
วางแผนพัฒนาเมือง ที่อยูอาศัยและการใชที่ดิน โดยเฉพาะทางดานการประเมินคา
ทรัพยสิน เปนผูบรรยายรวมกับอาจารยจาก University of South Australia ในการ
สอนผูประเมินคาทรัพยสินรุนแรกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2540) การสอนใน
โครงการพัฒนา Training the Trainers ของสํานักงาน กลต. รวมทั้งการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทภาควิชาเคหะการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ยังเปนกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และกรรมการสอบประมวลวิชาใน
สถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ จากทั้งในและตางประเทศ (เบลเยียม เยอรมนี ญี่ปุน)
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บ

จก.เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส (AREA.co.th) ไดรับรางวัล
อันมีเกียรตินี้เพราะเรามีคติวา ที่ “ไมพายเรือใหโจรนั่ง และไมคิดจะให
โจรพายเรือใหเรานั่ง” (ไมคิดประสบความสําเร็จโดยอาศัยบารมีคนชั่ว!)

รายไดของเพื่อนรวมงาน
ไมเคยลดเงินเดือน/คน แมในภาวะวิกฤติป 2540-3 เราก็ไมรุคนออกหรือลดเงิน
เดือนลงครึ่งหนึ่ง ถาเราทําเชนนั้นสัก 30 เดือนเชนบางแหง คงถอย Benz 500 SEL
ปายแดงออกมาประดับบารมีไดเลย! – แตเราไมเคยฉวยโอกาส
ขึ้นเงินเดือนปละ 2 ครั้ง มานับสิบป เราไมได “ร่ํารวยผิดปกติ” แตรูจักแบงปน
จายโบนัสทุกป เพื่อขวัญ-กําลังใจและความจริงใจ เราจึงรักษานโยบายนี้ตอเนื่อง
รายไดตามผลงาน ทําดีไดดี เบี้ยเลี้ยง OT คารถ คางาน ฯลฯ ไมเคยขาด
ใหเงินฝากฟรี เราสงเสริมการออมโดยใหเพื่อนรวมงานสะสมเงินเดือน 3% บริษัท
ชวยสมทบฟรีอีก 3% ทุกเดือน!
สวัสดิการเพื่อความมั่นคง-มั่นใจ
ไมโล ชา กาแฟ ไมตองหาซื้อเอง เรามีไวบริการทุกคน ทุกเวลาฟรีมาตั้งแตกอตั้ง
การออกกําลังกาย เรามีสระวายน้ําขนาด 11x25 เมตร โตะปงปอง สนาม
แบดมินตัน แปนบาส ยังเคยจางครูโยคะมาฝกหรือใหความรู
แตงงาน คลอดบุตร บวช ฯลฯ ไดเงินชวยเหลือพิเศษ ผูบริหารไปงานเสมอ
กูยืมเงิน สูงสุด 300,000 บาทเพื่อซื้อบาน เรายังมีสัญญากูสวัสดิการดอกเบี้ยต่ํา
ความแนบแนนในองคกร
ที่ AREA แมบา นหรือวิศวกรใหญมศี กั ดิ-์ สิทธิเ์ ทากัน เราเคารพกันตามอายุเพือ่ สืบสาน
วัฒนธรรมดีงาม ทํางานที่นี่ไมเพียงมาขายแรงงาน แตมารวมสรางสังคมที่อบอุนดวย
Bottom-Up Meeting ทุกเดือนแตละหนวยจะจัดประชุมโดยมีการจัดเลี้ยงอาหาร
ค่ําดวย ขอเสนอแนะ-เรียกรองจะถูกสงไปยังฝายบริหารและจะไดรับการตอบชัดเจน
Birthday Party จัดทุกเดือน ในงานเลี้ยงมี ‘โอเกะ เปาเคก และเกมสสนุกสนาน
บัตรอวยพรสารพัด ทัง้ วันเกิด รับปริญญา ฯลฯ ใหทกุ คนรวมลงนาม ทีน่ ไี่ มมกี าร
“ตบเทา” ยินดีกบั ผูบ ริหารในวันเกิด แตผบู ริหารมีหนาทีเ่ ดินไปอวยพรวันเกิดทุกคน
รวมมิตรปละ 2 หน ไปยังที่พักตางจังหวัด ทั้งสนุก-ไดสาระทุกสาขาทั่วประเทศ
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สงเสริมการศึกษา ถาเพือ่ นรวมงานพัฒนา AREA จึงจะมีโอกาส “เกาะใบบุญ” เจริญตาม
ศึกษาจากตนตํารับ ตั้งแตป 2530 จนถึงทุกวันนี้ AREA สงเพื่อนรวมงานไปอบ
รมการประเมินคาทรัพยสินจาก LRTI - Lincoln Institute of Land Policy ทั้งยังใหทุน
เพื่อนรวมงานไปเรียนปริญญาโทในสถาบันหลายแหง
สรางนักวิชาชีพ กวาจะเปนนักวิจัย/ผูประเมิน ทุกคนตองผานการสอบขอเขียน
สอบสัมภาษณ อบรมครบตามหลักสูตร ทดสอบภาคสนามและทดลองงานจนวางใจได
All Staff Meeting ในทุกเชาของทุกปกษ เราจัดประชุมเพื่อนรวมงานทุกฝาย ทุก
สาขาเพื่อใหความรู 30 นาทีเสมอมา นี่เปนตนทุนปละนับแสนบาทที่เรายินดีลงทุน
การอบรมภายใน จัดขึ้นเสมอ ๆ ทั้งระดับหนวย ฝาย สาขาจนถึงทั้งบริษัททั่ว
ประเทศ ทั้งในดานวิชาการและในดานการปฏิบัติงาน
การอบรมภายนอก โปรแกรมนี้มักใหเพื่อนรวมงานหมุนเวียนกันไปอบรม
ลาสอบไดเสมอ เรามุงใหเพื่อนรวมงานเราไดมีกําลังใจในการศึกษาตอ ทุกคน
สามารถไปสอบโดยไมถือเปนวันลา ไมถูกหักเงินเดือน
การพัฒนาตน ทุกคนตองพัฒนา หากวันหนาบริษัทไมรอด ตนก็ยังอยูได
ตําแหนง “เพื่อนรวมงานดีเดน” มีใหทุกเดือน ๆ ละ 3-4 คน แตละคนจะไดรับ
การประกาศชื่นชม และเงินรางวัล
รายการสงเสียงตามสาย ในเวลาพักเที่ยงจะมีเพื่อนรวมงานหมุนเวียนจากแตละ
ฝาย มารายงานขาวสารสาระเพื่อใหทันเหตุการณและเปนการสงเสริมใหแสดงออก
หองสมุดของเรา มีบรรณารักษคอยดูแล มีหนังสือพิมพ-วารสารใหบริการฟรี
การทดสอบและประเมินผล
การทดสอบทั่วไป ในโอกาสประชุมเดือนละ 2 ครั้งจะมีการทดสอบ เชน ขอสอบ
เชาวน เลขในใจ ภาษาอังกฤษ การสังเกต เพื่อใหเกิดความตื่นตัวตลอดเวลา
การทดสอบเฉพาะเจาะจง เพื่อการปรับเงินเดือนและรายได ทดสอบพิมพดีด
คอมพิวเตอร ความรูทางดานเทคนิคและภาษา เปนตน
การประเมินผลรายเดือน หัวหนาทุกระดับขั้น จะบันทึกประเมินผลเพื่อนรวมงาน
สวนเพื่อนรวมงานก็มีโอกาสแสดงความเห็นตอการประเมินผลที่ตนไดรับเชนกัน
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การควบคุมคุณภาพ: ที่นี่ที่เดียวที่ลงทุนหลายลานตอปเพื่อตรวจสอบ
Quality Checks มีผูตรวจสอบภาคสนาม เชน มูลคาที่ประเมินไดสอดคลองกับ
ความเปนจริงไหม มีขอมูลเปรียบเทียบดังอางไหม ขอมูลทรัพยสินครบถวนไหม ฯลฯ
ไปรษณียบัตรประเมินผล โดยใหลูกคาเปนผูกรอกและสงตรงถึงสํานักอํานวยการ
Client Interviews หลังจากสงงาน 15 วัน แผนกตรวจสอบจะติดตอลูกคาเพื่อ
ทราบวาผูประเมิน ติดบัตรหรือไม รอบรูไหม สุภาพดีไหม เปนมืออาชีพไหม ฯลฯ
การสรางฐานขอมูล ขอมูลงานทุกชิน้ จะถูกเก็บเขาระบบเพื่อการใชงานตรวจสอบ
เพิ่มพลัง 5 ส. ตั้งแตกอนที่เราไดรับ ISO เราไดเริ่มทํา 5 ส. มาโดยตลอด
การทดแทนบุญคุณสังคมเปนมงคงแกชีวิต
การทําบุญ เราเคยตั้งแตการพากันไปเกี่ยวขาว ออกคาย เรียนรูชีวิตในชนบท การ
ทอดผาปา ชวยเหลือชนกลุม นอย เด็กยากจน การจัดเลีย้ งเด็กในสถานสงเคราะห ฯลฯ
การกอตั้งมูลนิธิประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย เราไดกอตั้งมูลนิธินี้ขึ้น
เพื่อเผยแพรความรูสาธารณะ หาเลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้จึงควรแทนคุณดวยการพัฒนา

สระวายน้ํา AREA บริการเพื่อน ๆ ฟรี

ด ร. โ ส ภ ณ พ ร โ ช ค ชั ย

การอบรม/พักผอนปละ 2 ครั้ง
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ขาวสมาคมรายสะดวกของสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย
ที่ ดร.โสภณ พรโชคชัย รับเปนบรรณาธิการ จัดทําขึ้นรวม 60 ฉบับ
(2542–2546), ภาพขางตนคือฉบับที่ 60 (ฉบับสุดทาย) ในสมัยเปนกรรมการสมาคม
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นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ นายกสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย
รับมอบเงินบริจาคเพื่อพัฒนาสมาคมจาก ดร.โสภณ พรโชคชัย

จากวารสาร VAT News ของสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย
ฉบับเดือนมกราคม – มีนาคม 2544:
ดร.โสภณ พรโชคชัย ในฐานะกรรมการสมาคม (พ.ศ. 2542 - 2546) นอกจากจะ
1. จัดทําวารสาร VAT News ในฐานะบรรณาธิการ โดยไมคิดมูลคาในการจัดทําออกแบใด ๆ (ยกเวนคาพิมพราคาถูก) รวม 10 ฉบับ
2. จัดทํา “ขาวสมาคม” เพื่อเผยแพรรายสะดวกแกองคกรที่เกี่ยวของ (ประมาณเดือน
ละ 2 ครั้ง) รวม 60 ฉบับ: 7 เมษายน 2542 – 21 เมษายน 2546
3. จัดงานเสวนาวิชาการใหกับทางสมาคมทุกเดือน (ชวงค่ํา)
4. บริจาคเงินสดใหกับทางสมาคมเพื่อแสดงใหเห็นวาไมไดเขามาหาผลประโยชน
ยิ่งกวานั้นยังขอเวนวรรค ไมสมัครเปนกรรมการสมาคมอีก เพื่อใหเกิดมาตรฐานใหม
ใหทุกคนไดมีโอกาสเขามาทํางานเพื่อสวนรวม

ด ร. โ ส ภ ณ พ ร โ ช ค ชั ย
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วารสาร ThaiAppraisal ซึ่งจัดทําขึ้นเปนราย 2 เดือนในปจจุบัน
ของมูลนิธิประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย, download ไดฟรี และยัง
แจกฟรีไปยังหนวยงานตาง ๆ ถึงเกือบ 6,000 แหงและตางประเทศ 300 แหง
เพื่อเผยแพรเกี่ยวกับวิชาชีพประเมินคาทรัพยสินในประเทศไทย
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