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เรื่อง

ผลการศึกษาคณะทํางานเฉพาะกิจ ประจําป พ.ศ.2551
เรื่อง การพัฒนาวิชาชีพประเมินคาทรัพยสนิ ในประเทศไทย

เรียน ทานผูเกี่ยวของในวงการประเมินคาทรัพยสนิ
เนื่องดวยมูลนิธิประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย ไดจัดทําแบบสอบถามสํารวจความเห็น
ผูเกี่ยวของทั้งผูใ ชบริการและผูทํางานดานการประเมินคาทรัพยสิน มูลนิธิฯ เล็งเห็นวาผลการศึกษานี้จะเปน
ประโยชนตอการพัฒนาวิชาชีพประเมินคาทรัพยสินโดยตรง จึงทําหนังสือนี้มาเรียนถึงผลการศึกษาดัง
รายละเอียดตอไปนี้:
การจัดทําแบบสอบถาม
มูลนิธิฯ ไดจัดทําแบบสอบถามขึ้นชุดหนึ่งเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพประเมินคาทรัพยสินใน
ประเทศไทย และไดสงไปยังผูเกี่ยวของ ทั้งผูใชบริการและผูทํางานดานการประเมินคาทรัพยสินในประเทศไทย
การจัดสงไดจัดสงไปยังบริษทั ประเมินคาทรัพยสินทุกแหง สถาบันการเงิน ผูใชบริการทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา โดยจัดสงทางไปรษณีย ทางโทรสาร ทาง Email และผูสนใจกรอกขอมูลยัง
สามารถกรอกผานเว็บไซตของมูลนิธิฯ อีกดวย
มูลนิธิฯ เคยทําแบบสอบถามทํานองนี้ขึ้นหลายครั้งในอดีต เชน การเปลี่ยนแปลงราคากอน
และหลังเกิดสึนามิ รายงานการประเมินคาการสูญเสียโอกาสจากการไมไดใชประโยชนในที่ดิน (กรณียายไฮ
ขันจันทา) และการเปลี่ยนแปลงมูลคาอสังหาริมทรัพยประเทศไทยและภัยความมั่นคงตอมูลคาทรัพยสิน <1>
และในการสํารวจครั้งลาสุดนี้ดําเนินการในชวงเดือนกรกฎาคม–กันยายน 2551 เพื่อใหผูเกี่ยวของไดสะทอน
ประเด็นสําคัญเพื่อการพิจารณาการพัฒนาวิชาชีพประเมินคาทรัพยสิน เพื่อประโยชนตอสังคมและหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนที่ตองใชบริการวิชาชีพนี้
ผลเบื้องตน
ผูตอบแบบสอบถามเกือบครึง่ หนึ่ง (49%) เปนเจาหนาทีห่ รือพนักงานระดับปฏิบัติงานทั่วไป
นอกนั้นเปนผูบริหารระดับกลาง และสูง ในสัดสวน 29% และ 22% ตามลําดับ
ผลการสํารวจวงการประเมินคาทรัพยสินดวยแบบสอบถาม ตุลาคม 2551
ตําแหนงการทํางาน (%)
ผูบริหารระดับสูง
21.8
ผูบริหารระดับกลาง
29.2
เจาหนาที่-พนง.ทั่วไป
49.0
การทํางาน
ผูใชบริการประเมินคาทรัพยสิน
65.4
ผูที่ทํางานดานประเมินคาทรัพยสิน
34.6
10 ถ.นนทรี กรุ ง เทพมหานคร 10120 โทร. 0.2295.3171 โทรสาร 0.2295.1154
Email: info@thaiappraisal.org
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ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ (65%) เปนผูใ ชบริการประเมินคาทรัพยสนิ สวนผูทํางานดานการ
ประเมินคาทรัพยสินมี 35% ทั้งนี้ผูทํางานดานการประเมินคาทรัพยสิน อาจเปนทั้งผูประเมินคาทรัพยสินของ
บริษัทประเมิน หนวยราชการหรือสถาบันการเงินก็ได
การใชบริการประเมินคาทรัพยสิน
ประเด็นสําคัญก็คือ ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเห็นวา มูลคาทรัพยสนิ ที่ประเมินไดของบริษทั
ประเมินนั้น ควรตางกันไมเกิน 10% ทั้งนี้ผูใชบริการอาจคาดหวังมากกวาผูใหบริการ คือผูใชบริการคาดหวัง
วาราคาไมควรตางกันเกิน 9% สวนผูใหบริการเห็นวาอาจตางกันเฉลี่ยประมาณ 12%
มูลคาทรัพยสินที่ประเมินไดของแตละบริษัทไมควรตางกันเกินกวากี่ % (%)
<5%
8
5%-10%
68
11%-15%
11
16%-20%
11
>20%
3
แยกประเภท
คาเฉลี่ย
ผูใชบริการประเมินคาทรัพยสิน
9
ผูที่ทํางานดานประเมินคาทรัพยสิน
12
เฉลี่ยรวม
10
ทรัพยสินที่มีมูลคา >500 ลานบาท ควรประเมินโดยบริษัทกี่แหง (%)
บริษัทเดียว
3
2 บริษัท
44
3 บริษัท
53
แยกประเภท
คาเฉลี่ย
ผูใชบริการประเมินคาทรัพยสิน
2.49
ผูที่ทํางานดานประเมินคาทรัพยสิน
2.52
เฉลี่ยรวม
2.50
ปจจัยในการเลือกใชบริษัทประเมิน (%)
ชื่อเสียงที่ผานมาของบริษัท
39
ประสบการณ-บุคลากร
31
ขอเสนอดานเทคนิคที่ดีที่สุด
21
ราคาคาจางที่ต่ําที่สุด
9

ในกรณีที่ทรัพยสินมีมูลคาเกินกวา 500 ลานบาท ผูตอบแบบสอบถามถึงครึ่งหนึ่ง (53%)
เห็นวา ควรใชบริการของบริษัทประเมินตั้งแต 3 บริษัทขึน้ ไป และอีก 44% เห็นวาควรใชบริษัทประเมิน 2
แหง ขอนี้แสดงใหเห็นวา ในการประเมินคาทรัพยสินนั้น มีคาใชจายต่ํามาก
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ตามมาตรฐานอัตราคาบริการขั้นต่ําสําหรับงานสํารวจและประเมินมูลคาทรัพยสิน <2>
คาบริการสําหรับการประเมินคาอาคารขนาดกลางประมาณ 10,001-20,000 ตารางเมตร (ซึ่งคาดวามี
ราคาประมาณ 500 ลานบาทขึ้นไปนั้น) คงเปนเงินประมาณ 35,000 บาท คาบริการเทานี้เปนเพียง
0.007% ของมูลคาทรัพยสนิ เทานั้น
การวาจางบริษทั ประเมิน 2-3 รายเพื่อใหมขี อมูลประกอบการพิจารณาทีร่ อบคอบขึ้นจึงไมได
เพิ่มตนทุนแตอยางใด ในทางตรงกันขาม การปฏิเสธไมใชบริการบริษัทประเมินใหเพียงพอ อาจเปนการ
ประหยัดโดยกอผลเสียในลักษณะ “เสียนอย เสียยาก เสียมาก เสียงาย” หรือ “ฆาควาย เสียดายเกลือ” เปน
ตน หรืออาจมีความมุงหวังซอนเรนที่ไมพยายามใหมูลคาที่ประเมินไดสะทอนมูลคาที่แทจริงของทรัพยสิน
สําหรับในประเด็นการเลือกใชบริษัทประเมินนั้น “ชื่อเสียงที่ผานมาของบริษัท” เปนประเด็นที่
ไดรับความสําคัญที่สุด (39%) รองลงมาคือ “ประสบการณของบริษัทและของบุคลากร” (31%) และตอ
ดวย “ขอเสนอดานเทคนิคที่ดีที่สุด” (21%) สวน “ราคาคาจางที่ต่ําที่สดุ ” มีความสําคัญเพียง 9% อยางไรก็
ตามเชื่อวา หนวยงานหลายแหงยังวาจางบริษัทประเมินตามคาจางที่ถูกทีส่ ุด ทั้งนี้แสดงใหเห็นวา คุณภาพของ
บริษัทยังอาจไมแตกตางกันเดนชัดนัก
จรรยาบรรณ-มาตรฐานวิชาชีพ
ตอคําถามสําคัญวา ในกรณีที่สถาบันการเงินใหสินเชื่อไปสูงกวาที่ควร เพราะเชื่อมูลคาที่
ประเมินไดโดยบริษัทประเมิน ถือเปนความผิดของใครเปนสําคัญ ผลปรากฏวาครึ่งหนึ่ง (51%) เห็นเปน
ความผิดของทั้งสองฝาย อีก 31% เห็นวาผูประเมินคาทรัพยสินเปนผูรับผิดชอบเปนสําคัญ ที่เห็นวาเปน
เจาหนาที่ฝายสินเชื่อของสถาบันการเงิน มีเพียง 13% ในกรณีนี้คงไมมีใครปฏิเสธความรับผิดชอบได ถือเปน
จรรยาบรรณของนักวิชาชีพที่ตองมี โดยเฉพาะในกรณีผูประเมินคาทรัพยสิน
สถาบันการเงินใหสินเชื่อสูงเกินจริงเพราะเชื่อผูประเมินฯ ใครผิด (%)
ผูประเมินทรัพยสิน
เจาหนาที่สถาบันการเงินที่อนุมัติ
ทั้งสองฝายเทา ๆ กัน
อื่นๆ
วาดวยความเปนกลาง-มาตรฐานวิชาชีพ (% ที่เห็นดวย)
ผูประเมินตองสัญญาวาจะไมมีประโยชนใดในทรัพยสินนั้น
ผูประเมินไมควรประกอบกิจการอื่นที่มีประโยชนขัดแยง
ขอมูลซื้อ-ขาย ควรเปนขอมูลสาธารณะ

31
13
51
6
98
86
87

ผูตอบแบบสอบถามเกือบทัง้ หมด (98%) เห็นวา ผูประเมินคาทรัพยสนิ (บุคคลหรือบริษัท)
ตองไมมีประโยชนอื่นใดในทรัพยสินนั้น นอกจากคาจางประเมิน และสวนมาก (87%) เห็นวา ผูประเมินคา
ทรัพยสิน (บุคคลหรือบริษัท) ไมควรทํากิจการอื่นที่มีโอกาสเกิดผลประโยชนเชิงขัดแยงกับการประเมินคา
ทรัพยสิน ประโยชนเชิงขัดแยง อาจเปนนายหนา ผูรับเหมา หรือนักพัฒนาที่ดิน เปนตน
สิ่งที่นาสนใจประการหนึ่งก็คือ ขอมูลซื้อขายทรัพยสินที่จดทะเบียน ณ สํานักงานที่ดิน ควร
ไดรับการเปดเผยแกสาธารณชนโดยเฉพาะหากเปนการใหบริการ Online เชนในตางประเทศ ก็จะเปนการดี
เพื่อใหมีขอมูลที่เปดเผยเพื่อการประเมินคาทรัพยสินที่สอดคลองกับความเปนจริงมากขึ้น
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ขอนี้ก็อาจมีการโตแยงวาเปนขอมูลสวนบุคคลที่ไมควรเปดเผย อยางไรก็ตาม ในตางประเทศ
ถือวาการเปดเผยขอมูลรายไดและการเสียภาษีเปนหนาที่พลเมือง ที่ควรดําเนินการได และอาจเปนการดีที่
ประเทศไทยสามารถเปดเผยขอมูลเหลานี้เพื่อความโปรงใสและปองกันปญหาการฟอกเงิน <3>
แมในขณะนี้ประเทศไทยยังไมสามารถเปดเผยขอมูลการซือ้ ขายไดทั้งหมด แตก็ยังอาจเปดเผย
ขอมูลไดบางสวน โดยปกปดชื่อผูซื้อ ผูขาย บานเลขที่ เพียงแตใหประชาชนทั่วไป หรือผูประเมินคาทรัพยสิน
สามารถเขาถึงขอมูลวาในแตละเขต แขวง ถนน ซอย มีบานประเภทใด ขนาดประมาณเทาใด ซื้อขายในราคา
เทาไหร เพื่อใหทราบถึงภาวะความคึกคักของตลาด และเพื่อการสืบคนหาขอมูลเพิ่มเติมในภาคสนาม ขอมูล
ดังกลาวเหลานี้ ก็จะเปนประโยชนตอการประเมินคาทรัพยสิน ทําใหการประเมินคาทรัพยสิน มีมาตรฐานและ
ความนาเชื่อถือสูงขึ้น
การเปรียบเทียบความนาเชื่อถือ
กรณีนี้อาจถือวาเปนประเด็นออนไหวเพราะมีการเทียบเคียงกับนักวิชาชีพอื่น แตทั้งนี้เปนการ
สอบถามเฉพาะผูใชบริการและผูใหบริการประเมินคาทรัพยสินเทานั้น อาจไมสามารถเปนตัวแทนของสังคม
โดยรวม และการสํารวจนี้มีความมุงหวังเพียงจะเสนอถึงระดับความนาเชื่อถือของผูประเมินคาทรัพยสินเปน
สําคัญ
ความนาเชื่อถือของนักวิชาชีพโดยเปรียบเทียบ
แพทย
วิศวกร
นักบัญชี
ผูประเมินคาทรัพยสิน
ทนายความ
นายหนา

คาเฉลี่ย ผูใชบริการ
8.83
8.11
7.87
7.00
6.85
5.56

8.66
7.98
7.92
7.05
6.91
5.55

ผูทํางาน
ประเมิน
9.08
8.31
7.80
6.94
6.76
5.56

ผลการศึกษานี้ชี้วา จากคะแนนเต็ม 10 สังคมใหความเชื่อถือนักวิชาชีพที่เปนแพทยมากที่สุด
(8.83%) รองลงมาเปนวิศวกรและนักบัญชี (8.11 และ 7.87 คะแนนตามลําดับ) ผูประเมินคาทรัพยสิน
ไดรับความนาเชื่อถือรองลงมา ทั้งนี้ผลการสํารวจไดผลไมแตกตางกันนักระหวางผูใชบริการประเมินคา
ทรัพยสินและผูทํางานดานการประเมินคาทรัพยสิน อาจกลาวไดวาผูประเมินคาทรัพยสนิ ไดรับความนาเชื่อถือ
ในระดับที่นาพอใจในสังคม
องคกรพัฒนาวิชาชีพ
ในประเทศไทย สมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย ซึ่งเปนสมาคมวิชาชีพ มีบทบาท
สําคัญที่สุดเพราะเปนศูนยรวมผูประเมินคาทรัพยสินทั่วประเทศ สวนสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย เปน
สมาคมการคาสําหรับบริษัทประเมินตาง ๆ ก็มีบทบาทสําคัญเชนกัน และในปจจุบันสมาคมทั้งสองไดรวมมือ
กันทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอวงการวิชาชีพ
ในประเทศไทยยังมีสมาคมของผูประเมินคาทรัพยสินอีก 2-3 แหง แตไมมีบทบาทโดยเดนเทา
สมาคมทั้งสองขางตน และในอนาคต อาจมีสมาคมที่เกี่ยวของกับผูประเมินคาทรัพยสนิ เพิ่มเติมอีกก็ได
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บทบาทขององคกรที่มีตอการพัฒนาวิชาชีพ
สมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย
มูลนิธิประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย
กรมที่ดิน
สมาคมนักประเมินอิสระไทย
สํานักงานคณะกรรมการ กลต.
กรมธนารักษ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (กรมการประกันภัย)

คาเฉลี่ย ผูใชบริการ
8.51
7.95
7.94
7.81
7.65
7.27
6.46

8.70
8.27
8.23
7.92
7.77
7.36
6.94

ผูทํางาน
ประเมิน
8.20
7.47
7.47
7.64
7.48
7.13
5.74

สําหรับหนวยงานอื่น อาจมีกิจกรรมที่เกี่ยวของไมมากนัก เชน สํานักงานคณะกรรมการ กลต.
ซึ่งมีบทบาทมากในอดีต แตปจจุบันไดมอบหมายใหสมาคมทั้งสองแหงดูแลผูประเมินคาทรัพยสินเองเปนหลัก
สวนกรมธนารักษ ซึ่งในอนาคตหากมี พรบ.ผูประเมินคาทรัพยสินประกาศใช อาจเปนหนวยงานควบคุม
วิชาชีพนี้ แตในปจจุบัน ยังไมไดแสดงบทบาทที่ชัดเจนนัก นอกจากนี้ในปจจุบันยังมีสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (กรมการประกันภัย) ซี่งประกาศรายชื่อบริษัทประเมินที่ไดรับ
ความเห็นชอบเพื่อการประเมินในวัตถุประสงคการประกันภัยเปนสําคัญ
ในกรณีของมูลนิธิประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทยนั้น ไมไดเปนสมาคมหรือตัวแทนของผู
ประเมินคาทรัพยสิน ในขณะนี้แมมีสมาชิกประมาณ 500 คน แตเปนองคกรการกุศลที่มุงบําเพ็ญประโยขน
ตอสังคม ใหความรูแกผูสนใจเรื่องการประเมินคาทรัพยสนิ และอสังหาริมทรัพยเปนสําคัญ โดยมูลนิธิฯ ถือ
เปนองคกรดานอสังหาริมทรัพยที่มีกิจกรรมที่ตอเนื่องที่สดุ แหงหนึ่ง ไดแก การเสวนาวิชาการายเดือน (นับถึง
เดือนพฤศจิกายน 2551 เปนจํานวน 74 ครั้งแลว)
แนวทางการพัฒนาวิชาชีพ
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ (77%) เห็นวา “ถาผูประเมินคาทรัพยสนิ ประเมินสูงหรือต่ํา
กวาความเปนจริง โดยไมมีเหตุผลสนับสนุนเพียงพอ ผูประเมินไมสมควรรับคาจางในกรณีนี้” ขอนี้คงถือเปน
ความเปนธรรมอยางหนึ่งสําหรับทุกฝายโดยเฉพาะผูใชบริการ เพราะหากประเมินไมเปนมืออาชีพเทาที่ควร ก็
ไมควรไดรับผลตอบแทน
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ (86%) ยังเห็นวา “ผูประเมินคาทรัพยสนิ ควรทําประกันความ
เสี่ยงในการประเมินคาทรัพยสินที่อาจผิดพลาดไดเพื่อประโยชนของผูใชบริการ” อยางไรก็ตามในภาคปฏิบัติ
การประกันความเสี่ยงนี้ยังไมไดดําเนินการกันอยางกวางขวางในวงการประเมินคาทรัพยสิน ทั้งนี้อาจเปน
เพราะถือเปนตนทุนอยางหนึ่ง
นอกจากนี้ ผูตอบแบบสอบสวนใหญ (88%) ยังเห็นวา “ถาผูประเมินคาทรัพยสิน ประเมิน
ผิดพลาดเพราะประมาท ขาดความรู ทุจริต ผูประเมินสมควรจายคาชดเชยแกผูวาจาง” ขอนี้แสดงใหเห็นถึง
การแสดงความรับผิดชอบอยางตรงไปตรงมาในฐานะผูใหบริการนั่นเอง
แนวทาง-มาตรการพัฒนาวิชาชีพประเมินคาทรัพยสิน (%)
ถาผูประเมินคา ประเมินสูงเกินจริง ไมควรรับคาจาง
ผูประเมินควรทําประกันความเสี่ยง
ถาผูประเมินพลาดเพราะความประมาท ไมรู ทุจริต ควรจายคาชดเชย

77
86
88
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โดยสรุปแลว มาตรการที่จะชวยคุมภัยผูใชบริการ และถือเปนการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ
ประเมินคาทรัพยสิน ใหทัดเทียมหรือสูงกวาวิชาชีพอื่นที่ยังไมมีการประกันความรับผิดชอบตอผูใชบริการ
ไดแก
1. การที่ผูประเมินคาทรัพยสนิ ประกาศจะไมรับหรือคืนคาจาง ในกรณีที่ประเมินสูงหรือต่ํากวา
ความเปนจริง เชน เกินกวา 20% ของราคาที่มีการทบทวนโดย “คณะอนุญาโตตุลาการ” หรือคณะกรรมการ
ตัดสินที่สมาคมหรือผูมสี วนไดสวนเสียเห็นชอบ
2. การสงเสริมใหผูประเมินคาทรัพยสินประกันความเสี่ยง เชน ที่ธนาคารอาคารสงเคราะหได
กําหนดไว ซึ่งในกรณีดังกลาว มีวงเงินประกันประมาณ 30-50 ลานบาท สวนเบี้ยประกันเปนเงินประมาณ
100,000 บาท เปนตน หากดําเนินการตามนี้ คาใชจายของบริษทั ประเมินในการใหสมาคมรับรองอาจควร
ลดลง หรือผูวาจางที่เปนสถาบันการเงินไมควรเรียกเงินประกันตางหากจากบริษัทผูประเมินคาทรัพยสิน เปน
ตน
3. การจายคาทดแทนใหกับผูวาจางหากพิสูจนไดวาผูประเมินของบริษทั ประเมิน ดําเนินการ
ประเมินผิดพลาดเพราะความประมาท ไมรู (จริง) หรือทุจริต โดยอาจคิดคาปรับเปนเงิน 1-10 เทาของราคา
คาจาง เปนตน
อาจกลาวไดวา การดําเนินการตามมาตรการขางตนนี้ ถือเปนตนทุนที่เพิ่มขึ้นของบริษัท
ประเมินและผูประเมินคาทรัพยสิน อยางไรก็ตามโครงสรางคาจางในปจจุบันตามที่อางถึง คอนขางต่ํามาก จึง
ควรมีการปรับปรุงอัตราคาจางเพิ่มเติม การที่ผูใชบริการจะตองเสียคาจางเพิ่มขึ้นบางเพื่อใหไดรับการ
คุมครองถือเปนประโยชนตอผูวาจางเอง และคาตอบแทนที่วิเคราะหไวในชวงตน ก็ถือวาต่ํามาก ไมเปนภาระ
ใด ๆ แกผูใชบริการแตอยางใด
การควบคุมทางวิชาชีพ
วิชาชีพทั้งหลายสมควรไดรับการควบคุมเพื่อเปนการคุมครองผูบริโภคหรือประชาชนโดยรวม
ซึ่งถือเปนบุคคลที่มีความสําคัญที่สุด การควบคุมวิชาชีพจึงเปนการชวยยกระดับความนาเชื่อถือ ทําใหมีผู
วางใจมาใชบริการไดเพิ่มขึ้นอีก ถือเปนประโยชนตอทุกฝาย
แนวทางการควบคุมวิชาชีพประเมินคาทรัพยสิน (%)
ใหหนวยราชการควบคุมโดยตรง
ใหสมาคมควบคุมกันเอง
ตั้งสภาวิชาชีพมาควบคุม

14
16
70

จากผลการสํารวจพบวา ผูเกี่ยวของเห็นวา ผูประเมินคาทรัพยสินหรือวงการดังกลาวนี้ควรไดรับ
การควบคุมโดยการตั้งสภาวิชาชีพเปนสําคัญ ซึ่งถือเปนมาตรฐานทั่วไป เชน การมีสภานักบัญชีโดยการยุบ
สมาคมนักบัญชีและผูตรวจสอบบัญชีแหงประเทศไทย หรือการมีสภาวิศวกร สภาสถาปนิก แพทยสภา ใหทํา
หนาที่ควบคุมนักวิชาชีพ และใหสมาคมนักวิชาชีพอันไดแก วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ สมาคม
สถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ หรือแพทยสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ดําเนินการ
จัดการศึกษา การพิทักษประโยชนนักวิชาชีพ ตลอดจนการสังสรรค เปนตน
การที่สมาคมวิชาชีพจะเปนผูควบคุมกันเอง อาจเปนการดําเนินการในระยะตนที่ทางราชการยัง
ไมไดดําเนินการควบคุมวิชาชีพเพื่อประโยชนสาธารณะ หรืออาจเปนกรณียกเวนเชนในอังกฤษที่นักวิชาชีพมี
พัฒนาการที่ดีมาหลายรอยปแลว การที่สมาคมวิชาชีพควบคุมกันเอง อาจทําใหเกิดการเกิดประโยชนขัดแยง
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ในระหวางคูแขงทางธุรกิจในดานความลับทางการคา การไดเปรียบ/เสียเปรียบในการประกอบธุรกิจ หรืออาจ
เกิดกรณีการสมยอมกันเองเพื่อปกปองผูประกอบวิชาชีพ มากกวาการคํานึงถึงประโยชนของผูใชบริการ เปน
ตน
สําหรับการทีท่ างราชการจะควบคุมโดยตรง เชน การมีสํานักงานชางรังวัดเอกชน <4> และมี
อธิบดีกรมที่ดนิ เปนประธาน นั้นอาจเปนการควบคุมที่เปนไปตามระบบราชการมากเกินไป ทําใหเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาวิชาชีพ
ขอเสนอแนะเรื่องสภาวิชาชีพ
ความเห็นจากผูตอบแบบสอบถาม มีความเห็นวา การจัดตั้งเปนสภาวิชาชีพผูประเมินคา
ทรัพยสินนั้น จะเปนประโยชนตอทุกฝาย องคประกอบคณะกรรมการสภา อาจเปนดังนี้:
1. รัฐบาลสงผูแทนเปนประธาน เพราะรัฐบาลถือเปนตัวแทนผลประโยชนของประชาชน จึง
ควรเปนผูควบคุมสภาวิชาชีพผูประเมินคาทรัพยสินนี้
2. ผูแทนของหนวยราชการทีเ่ กี่ยวของ เพื่อเปนผูคอยสอดสองดูแลนักวิชาชีพ ไดแก ผูแทน
กรมธนารักษ ผูแทนกรมที่ดิน ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง และอื่น ๆ
3. ผูใชบริการรายสําคัญ ไดแก ผูแทนของสมาคมผูประกอบการพัฒนาที่ดิน ผูแทนสมาคม
ธนาคาร เปนตน
4. นักวิชาชีพที่เกี่ยวของ ไดแก ผูแทนสภานักบัญชี วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ สมาคม
สถาปนิกสยามฯ สมาคมนักผังเมือง เปนตน
5. ผูแทนผูประเมินคาทรัพยสิน ทั้งในสวนที่เปนเจาของกิจการบริษทั ประเมิน และผูแทนผู
ประเมินคาทรัพยสินที่ไมใชเจาของกิจการ
6. ผูทรงคุณวุฒิ ที่มีทั้งผูแทนสถาบันการศึกษา หรืออาจารยที่สอนวิชาที่เกี่ยวของและไมไดถือ
หุนในบริษัทประเมินคาทรัพยสินทั้งทางตรงและทางออม หรือผูทรงคุณวุฒิอื่น เปนตน
สภาวิชาชีพผูประเมินคาทรัพยสินนี้ ควรเปนผูรับผิดชอบการใหความเห็นชอบ การสอบผู
ประเมินคาทรัพยสินโดยตรง เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและความเปนกลางโดยยึดถือประโยชนของผูใชบริการ
หรือผูบริโภคหรือประชาชนเปนที่ตั้ง
สําหรับการจัดสอบผูประเมินคาทรัพยสินนั้น สภาควรกําหนดใหผูประเมินคาทรัพยสนิ และผูที่
ตรวจงานประเมินคาทรัพยสนิ ของหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สถาบันการเงิน หนวยราชการ เปนผูที่ผานการ
สอบดวยเชนกัน โดยมุงเนนใหผูที่ผานการสอบมีความรู ความสามารถจริง และที่สําคัญคาธรรมเนียมในการ
จัดสอบควรจะมีราคาต่ํากวาในปจจุบัน ซึ่งกําหนดไวเปนเงิน 3,000 บาท, 5000 บาท และ 6,000 บาท <5>
สําหรับการสอบผูประเมินระดับวิสามัญ ระดับสามัญและระดับวุฒิ ในขณะที่ผูสอบเปนนายหนา ทนาย วิศวกร
สถาปนิกหรือผูตรวจสอบบัญชี มีคาสอบต่ํากวานี้มาก นอกจากนี้ สภาควรเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการ
สอบ เพื่อสงเสริมใหผเู กี่ยวของเขาสอบกันมาก และเปนการเผยแพรวิชาชีพประเมินคาทรัพยสินออกไปสูวง
กวางเพื่อประโยชนของสังคมและผูใชบริการตอไป
ขอสังเกต
ทางสมาคมผูป ระเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทยและสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทยได
พยายามพัฒนาวิชาชีพนี้ แตหากเปรียบเทียบ ประเทศเพื่อนบานยังดําเนินการรวดเร็วกวาไทย ประเทศ
มาเลเซีย สิงคโปรและอินโดนีเซีย ตางมีการควบคุมวิชาชีพประเมินคาทรัพยสินโดยทางราชการเพื่อประโยชน
ของผูใชบริการและประชาชนโดยรวม โดยเฉพาะมาเลเซีย มี Board of Valuers, Appraisers and Estate
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Agents, Institute of Surveyors (สมาคมเกาแกของผูประเมิน) Association of Valuers & Property
Consultants in Private Practice Malaysia (สมาคมผูประเมินภาคเอกชน) และยังมี JPPH (กรมประเมินฯ
มาเลเซียที่ดูแล Board อีกทีหนึ่ง
แมแตประเทศเวียดนามและกัมพูชา ทางราชการโดยกระทรวงการคลัง ก็มีการออกมาตรฐาน
และจรรยาบรรณตลอดจนการควบคุมวิชาชีพกันแลว ดังนั้นประเทศไทยจึงควรมีการดําเนินการเพื่อการพัฒนา
วิชาชีพอยางจริงจัง ซึ่งตองอาศัยการดําเนินการตามกฎหมายของทางราชการ
การขาดซึ่งการพัฒนาและควบคุมวิชาชีพที่เครงครัดเพื่อสังคมโดยรวม อาจกอใหเกิดความ
เสียหายตอเศรษฐกิจของประเทศ เชนที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาในกรณีซัพไพรม (นักวิชาชีพทาง
การเงิน) หรือกรณีวิกฤติเศรษฐกิจของไทยในป 2540 ซึ่งผูประเมินคาทรัพยสินบางสวนมีสวนเขารวมการ
ประเมินคาทรัพยสินสูงเกินความเปนจริง การขาดการควบคุมทางวิชาชีพจึงกลายเปนชองโหวของการทุจริต
ประพฤติมิชอบทั้งในวงราชการและวงการเอกชนที่อาจทําใหเกิดความเสียหายตอผลประโยชนของมหาชนได
ทั้งหมดขางตนนี้จึงเปนความเห็นของผูเกี่ยวของในวงการประเมินคาทรัพยสินทั้งในฐานะที่
ใหบริการประเมินคาทรัพยสนิ หรือใชบริการประเมินคาทรัพยสิน ซึ่งผูเกี่ยวของพึงนํามาพิจารณาประกอบการ
พัฒนาวิชาชีพตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหวังเปนอยางยิ่งวา ผลการศึกษานี้จะเปนประโยชนตอการ
พัฒนาวิชาชีพประเมินคาทรัพยสินไดตามสมควร
ขอแสดงความนับถือ

(ดร.โสภณ พรโชคชัย)
ประธานกรรมการ
หมายเหตุ
<1>
<2>
<3>
<4>
<5>

โปรดดูผลการศึกษาทั้งหมดของคณะทํางานเฉพาะกิจ มูลนิธิประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย ไดที่
http://www.thaiappraisal.org/Thai/Research/Research_T.htm
โปรดดูอัตราคาบริการขั้นต่ําสําหรับงานสํารวจและประเมินมูลคาทรัพยสิน ของ สมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศ
ไทย ไดที่ http://www.thaiappraisal.org/Thai/Standard/standard07.htm
ดูลักษณะการฟอกเงินที่ http://www.amlo.go.th/richtext_file/File/manual_amlo.pdf
ที่มาและการดําเนินงานของสํานักงานชางรังวัดเอกชน ซึ่งมีสถานะเปนกองหนึ่งในกรมที่ดิน ดูไดที่
http://www.dol.go.th/scho/scho.php
โปรดดูขอเสนอแนะของ ดร.โสภณ พรโชคชัย เรื่อง ขอเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดสอบผูประเมินคาทรัพยสิน ล.ว. 6
กันยายน 2548 http://www.thaiappraisal.org/Thai/Standard/standard08.htm
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