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26 มกราคม 2549

ราคาคากอสราง
สมควร

ทําตอเน่ือง

นับตั้งแตป 2543
ในขณะที่กระผมเปนกรรมการ

สมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย
ไดริเริ่มจัดทําราคาคากอสรางอาคารขึ้น
เพื่อใชเปนมาตรฐานในการประเมินคา
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ควรที่จะประกาศใหชัดเจนวา
ผศ. อัศวิน พิชญโยธิน

ผูเชี่ยวชาญดานการถอดแบบอาคารของไทย
ไดใหเกียรติเปนประธานคณะทํางานมาโดยตลอด
นับเปนความกรุณาของทานแกวงการประเมิน

ในป 2548 ไมไดมีการแตงตั้งคณะทํางาน
มาจัดทําราคาคากอสรางอาคาร

กระผมในฐานะเลขานุการคณะทํางานเดิม
และอดีตกรรมการสมาคม

จึงทําหนังสือนี้เพื่อเรงใหทางสมาคมดําเนินการ



132 วิ ชาชี พประ เ มิ นค าทรั พย สิ น

นสวนตอไปนี้เปนหนังสือของกระผมถึง สมาคมผูประเมินคาทรัพย
สินแหงประเทศไทย เพื่อนําเสนอความเห็นในฐานะสมาชิก เพื่อขอ
ความกรุณาทางสมาคมดําเนินการจัดทําราคาคากอสรางอาคาร

เพื่อใชอางอิงในวงการประเมินคาทรัพยสิน

ที่ TAF 01/219/49

26    มกราคม    2549

เรื่อง การจัดทําราคาประเมินคากอสราง พ.ศ. 2549

เรียน นายกสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย

เนื่องดวยในปที่ผานมาทางสมาคมไมไดจัดทําราคา
ประเมินคากอสรางประจําป และขณะนี้ไดเริ่มเขาสูป 2549 แลว โดย
ราคาลาสุดกําหนดไวต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2547 กระผมในฐานะ
สมาชิกสมาคม (เลขที่ ส.32/235) จึงใครขอปรึกษาทานเกี่ยวกับการจัด
ทําราคาดังกลาว

ใ
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http://www.thaiappraisal.org/images/cost47-thai.pdf

ราคาคากอสรางนี้ไดเริ่มกําหนดในป 2543 ในสมัยที่
กระผมเปนกรรมการสมาคมและเปนผูริเริ่มขอความเห็นชอบจากทาง
สมาคมเพื่อจัดทําราคาดังกลาวตามขอเสนอแนะของสมาชิก ทาง
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สมาคมไดแตงต้ังคณะทํางานโดยมีกระผมเปนเลขานุการมาโดยตลอด
แมเมื่อกระผมหมดวาระการเปนกรรมการสมาคมแลว ทางสมาคมก็ยัง
มอบหมายใหกระผมประสานงานการจัดทําราคาดังกลาวเรื่อยมา ดังนั้น
หากทางสมาคมจะมอบหมายใหกระผมดําเนินการอีก กระผมก็ยินดี
อยางไรก็ตามทางสมาคมอาจแตงต้ังผูอื่นก็สุดแทแตทางสมาคมจะเห็น
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
และจัดทําเว็บไซตซึ่งถือวามีสาระดานอสังหาริมทรัพยมากที่สุดใน
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/
พัฒนาที่ดินเองเพ่ือความเปนกลางทางวิชา
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 คนพบชุมชนแออัด 1,020 แหง จากการแปรภาพถายทางอากาศและ

การสํารวจภาคสนาม ซึ่งแตเดิมพบกันเพียง 500 แหง
พ.ศ.2533 สรางแบบจําลองการประเมนิคาทรพัยสนิอัตโนมติั (computer-assisted

mass appraisal หรือ CAMA ซึ่งถือเปนบุคคลแรกที่จัดสรางขึ้นในไทย
พ.ศ.2538 พยากรณบานวางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 300,000 หนวย

อยางถูกตอง ซึ่งเปนการเตือนภัยทางธุรกิจอสังหาริมทรัพยครั้งสําคัญ
พ.ศ.2541 คนพบการเพิ่มขึ้นของบานวาง เปน 350,000 หนวย
พ.ศ.2543 ศึกษาการจัดต้ังศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยแหงชาติ โดยไดรับการ

สนับสนุนจากธนาคารโลก (World Bank)
พ.ศ.2545 การสรางแบบจําลองเพื่อการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาเมือง ในจังหวัด

ลําปางและจังหวัดยะลา ใหกับ JICA ประเทศญี่ปุน
พ.ศ.2549 การวางแผนที่ยุทธศาสตร 10 ปเพื่อการพัฒนาวงการประเมินคาทรัพย

ในประเทศเวียตนาม

การบริหารงานศึกษาวิจัย (5 ปลาสุด)
พ.ศ.2549 ที่ปรึกษาทําการวิจัยการเงินเคหะการขององคการสหประชาชาติ 

(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 ผูเช่ียวชาญ, ศูนยที่อยูอาศัย องคการสหประชาชาติ (UN Centre for
Human Settlements) เพือ่จัดเตรยีมรายงานสถานการณทีอ่ยูอาศยัโลก

พ.ศ.2544-5 ผูเช่ียวชาญ โครงการวางผงัรวมสนามบนินานาชาตใินจังหวดัภมูภิาคไทย
พ.ศ.2543-4 ทีป่รกึษาเพือ่การวางแผน ศนูยขอมลูอสงัหารมิทรพัยแหงชาต ิ โครงการ

ของธนาคารโลก (a World Bank project)
พ.ศ.2543 ผูเช่ียวชาญ 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 กรงุเทพมหานคร: 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
อยูอาศัยช้ันนําของโลกหลายรายการ

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 สมาคมสินเช่ือที่อยูอาศัย (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 อสังหาริม-
ทรัพยและการพัฒนาเมืองทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวที่ไดรับการรับรองจาก
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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Agency for Real Estate Affairs
ศูนยขอมูล วิจัยและประเมินคาทรัพยสินไทย
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จก.เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส (AREA.co.th) ไดรับรางวัล
อันมีเกียรตินี้เพราะเรามีคติวา ที่ “ไมพายเรือใหโจรนั่ง และไมคิดจะให
โจรพายเรือใหเรานั่ง” (ไมคิดประสบความสําเร็จโดยอาศัยบารมีคนช่ัว!)

รายไดของเพื่อนรวมงาน
ไมเคยลดเงินเดือน/คน แมในภาวะวิกฤติป 2540-3 เราก็ไมรุคนออกหรือลดเงิน

เดือนลงครึ่งหนึ่ง ถาเราทําเชนนั้นสัก 30 เดือนเชนบางแหง คงถอย Benz 500 SEL
ปายแดงออกมาประดับบารมีไดเลย! – แตเราไมเคยฉวยโอกาส
ข้ึนเงินเดือนปละ 2 คร้ัง มานับสิบป เราไมได “ร่ํารวยผิดปกติ” แตรูจักแบงปน
จายโบนัสทุกป เพื่อขวัญ-กําลังใจและความจริงใจ เราจึงรักษานโยบายนี้ตอเนื่อง
รายไดตามผลงาน ทําดีไดดี เบี้ยเลี้ยง OT คารถ คางาน ฯลฯ ไมเคยขาด
ใหเงินฝากฟรี เราสงเสริมการออมโดยใหเพื่อนรวมงานสะสมเงินเดือน 3% บริษัท

ชวยสมทบฟรีอีก 3% ทุกเดือน!

สวัสดิการเพ่ือความมั่นคง-มั่นใจ
ไมโล ชา กาแฟ ไมตองหาซื้อเอง เรามีไวบริการทุกคน ทุกเวลาฟรีมาต้ังแตกอต้ัง
การออกกําลังกาย เรามีสระวายน้ําขนาด 11x25 เมตร โตะปงปอง สนาม

แบดมินตัน แปนบาส ยังเคยจางครูโยคะมาฝกหรือใหความรู
แตงงาน คลอดบุตร บวช ฯลฯ ไดเงินชวยเหลือพิเศษ ผูบริหารไปงานเสมอ
กูยืมเงิน สูงสุด 300,000 บาทเพื่อซื้อบาน เรายังมีสัญญากูสวัสดิการดอกเบี้ยตํ่า

ความแนบแนนในองคกร
ที ่AREA แมบานหรอืวศิวกรใหญมศีกัดิ-์สทิธิเ์ทากนั เราเคารพกนัตามอายเุพือ่สบืสาน

วัฒนธรรมดีงาม ทํางานที่นี่ไมเพียงมาขายแรงงาน แตมารวมสรางสังคมที่อบอุนดวย
Bottom-Up Meeting ทุกเดือนแตละหนวยจะจัดประชุมโดยมีการจัดเลี้ยงอาหาร

ค่ําดวย ขอเสนอแนะ-เรียกรองจะถูกสงไปยังฝายบริหารและจะไดรับการตอบชัดเจน
Birthday Party จัดทุกเดือน ในงานเลี้ยงมี ‘โอเกะ เปาเคก และเกมสสนุกสนาน
บัตรอวยพรสารพดั ทัง้วนัเกิด รบัปรญิญา ฯลฯ ใหทกุคนรวมลงนาม ทีน่ีไ่มมกีาร

“ตบเทา” ยนิดกัีบผูบรหิารในวนัเกิด แตผูบรหิารมหีนาทีเ่ดนิไปอวยพรวนัเกิดทกุคน
รวมมิตรปละ 2 หน ไปยังที่พักตางจังหวัด ทั้งสนุก-ไดสาระทุกสาขาทั่วประเทศ

บ
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สงเสริมการศึกษา ถาเพือ่นรวมงานพฒันา AREA จึงจะมีโอกาส “เกาะใบบญุ” เจรญิตาม
ศึกษาจากตนตํารับ ต้ังแตป 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 “เพ่ือนรวมงานดีเดน” 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: ท่ีนี่ท่ีเดียวที่ลงทุนหลายลานตอปเพ่ือตรวจสอบ
Quality Checks มีผูตรวจสอบภาคสนาม เชน มูลคาที่ประเมินไดสอดคลองกับ

ความเปนจริงไหม มีขอมูลเปรียบเทียบดังอางไหม ขอมูลทรัพยสินครบถวนไหม ฯลฯ
ไปรษณียบัตรประเมินผล โดยใหลูกคาเปนผูกรอกและสงตรงถึงสํานักอํานวยการ
Client Interviews หลังจากสงงาน 15 วัน แผนกตรวจสอบจะติดตอลูกคาเพื่อ

ทราบวาผูประเมิน ติดบัตรหรือไม รอบรูไหม สุภาพดีไหม เปนมืออาชีพไหม ฯลฯ
การสรางฐานขอมลู ขอมลูงานทกุช้ินจะถกูเกบ็เขาระบบเพื่อการใชงานตรวจสอบ
เพ่ิมพลัง 5 ส. ต้ังแตกอนที่เราไดรับ ISO  เราไดเริ่มทํา 5 ส. มาโดยตลอด

การทดแทนบุญคุณสังคมเปนมงคงแกชีวิต
การทําบุญ เราเคยตั้งแตการพากันไปเกี่ยวขาว ออกคาย เรียนรูชีวิตในชนบท การ

ทอดผาปา ชวยเหลอืชนกลุมนอย เดก็ยากจน การจัดเลีย้งเดก็ในสถานสงเคราะห ฯลฯ
การกอต้ังมูลนิธิประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย  เราไดกอต้ังมูลนิธินี้ขึ้น

เพื่อเผยแพรความรูสาธารณะ หาเลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้จึงควรแทนคุณดวยการพัฒนา

 
สระวายน้ํา AREA บริการเพื่อน ๆ ฟรี 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 โดยไมคิดมูลคาในการจัดทํา-

ออกแบใด ๆ (ยกเวนคาพิมพราคาถูก) รวม 10 ฉบับ
2. จัดทํา “ขาวสมาคม” เพื่อเผยแพรรายสะดวกแกองคกรที่เก่ียวของ (ประมาณเดือน

ละ 2 ครั้ง) รวม 60 ฉบับ: 7 เมษายน 2542 – 21 เมษายน 2546
3. จัดงานเสวนาวิชาการใหกับทางสมาคมทุกเดือน (ชวงค่ํา)
4. บริจาคเงินสดใหกับทางสมาคมเพื่อแสดงใหเห็นวาไมไดเขามาหาผลประโยชน

ยิ่งกวานั้นยังขอเวนวรรค ไมสมัครเปนกรรมการสมาคมอีก เพื่อใหเกิดมาตรฐานใหม
ใหทุกคนไดมีโอกาสเขามาทํางานเพื่อสวนรวม



148 วิ ชาชี พประ เ มิ นค าทรั พย สิ น

วารสาร ThaiAppraisal ซึ่งจัดทําขึ้นเปนราย 2 เดือนในปจจุบัน
ของมูลนิธิประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย, download ไดฟรี และยัง

แจกฟรีไปยังหนวยงานตาง ๆ ถึงเกือบ 6,000 แหงและตางประเทศ 300 แหง
เพื่อเผยแพรเก่ียวกับวิชาชีพประเมินคาทรัพยสินในประเทศไทย




