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
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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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