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	 ตามท่ี่�กรมธนารักษ์์ ได้้จััด้โครงการฝึึกอบรม

หลัักสููตรการพััฒนาระบบการประเมินราคาท่ี่�ดิ้น	โด้ยสู่งเจ้ัา

หน้าท่ี่�กรมธนารักษ์์ไปฝึึกอบรมเก่�ยวกับการพััฒนาระบบ

การประเมินราคาท่ี่�ดิ้น	 ตลัอด้จันนวัตกรรมแลัะเที่คโนโลัย่

ต่าง	 ๆ	 ณ	 Korea	 Appraisal	 Board	 (ปัจัจุับันเปล่ั�ยน

เป็น	 Korea	 Real	 Estate	 Board)	 ซ่ึ่�งเป็นหน่วยงานใน

สัูงกัด้กระที่รวงท่ี่�ดิ้น	ระบบโครงสูร้างพ้ั�นฐาน	แลัะการขนสู่ง

ประเที่ศเกาหล่ัใต้	 ท่ี่�ได้้รับความเช้ื่�อถ้ือแลัะเป็นท่ี่�ยอมรับ

	 According	to	the	Treasury	Department’s	

training	program	 for	 the	development	of	 the	

land	 valuation	 system,	 its	 officials	were	 sent	

to	train	on	the	development	of	land	valuation	

system	as	well	as	innovation	and	technology	at	

the	Korea	Appraisal	Board	(currently	the	Korea	

Real	 Estate	 Board)	 as	 a	 government	 agency	

under	the	Ministry	of	Land,	Infrastructure	and	
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จัากองค์กรต่างๆ	 ในระดั้บนานาชื่าติ	 รวมทัี่�งธนาคารโลัก

แลัะUN-Habitat	 ว่าเป็นหน่วยงานประเมินราคา

ที่รัพัยสิ์ูน	 (ท่ี่�ดิ้นแลัะสิู�งปลูักสูร้าง)	 สูำาหรับการจััด้เก็บภาษ่์

ท่ี่�ม่คุณภาพัแลัะประสิูที่ธิภาพัสููง	 โด้ยข้อมูลัราคาประเมิน

ที่รัพัย์สิูนของ	 Korea	 Appraisal	 Board	 ได้้ถูืกนำาไป

ใช้ื่ในการจััด้เก็บภาษ่์ท่ี่�เก่�ยวข้องกับอสัูงหาริมที่รัพัยอ์ยา่ง

กว่างขวางเช่ื่น	 ภาษ่์ที่รัพัย์สิูน	 ภาษ่์จัากการซ้ึ่�อขาย

อสัูงหาริมที่รัพัย์	 แลัะภาษ่์การถ้ือครองอสัูงหาริมที่รัพัย์

อ่กทัี่�งยงัม่ความน่าเช้ื่�อถ้ือแลัะนำาไปใช้ื่ในการสูนับสูนุนภารกิจั

ต่างๆ	 ของหน่วยงานทัี่�งภาครัฐแลัะเอกชื่น	 ดั้งนั�น	 การฝึึก

อบรมในครั�งน่�จ่ังเป็นประโยชื่น์ในการพััฒนาศักยภาพัแลัะ

ประสิูที่ธิภาพัการประเมินราคาอสัูงหาริมที่รัพัยเ์พ้ั�อสูนับสูนุน

แผนยทุี่ธศาสูตร์ของกรมธนารักษ์์ระยะ	20	ปี	(พั.ศ.	2561-

2580)	แลัะนำาไปสูู่	Smart	Treasury	4.0	

Transport	 Systems	 of	 South	 Korea.	 It	 is	 well	

known	and	recognized	by	various	international	

organizations,	 including	 the	 World	 Bank	

and	 UN-Habitat	 as	 the	 high-quality	 and	

high-performance	property	valuation	agencies.	

The	Korea	Appraisal	Board’s	property	valuation	

data	is	widely	used	property-related	taxes	such	

as	property	taxes,	real	estate	sales	tax	and	real	

estate	 holding	 tax.	 It	 is	 also	 credibly	 utilized			

to	support	the	various	missions	of	public	and	

private	agencies.	Therefor	this	training	program	

is	 useful	 in	 developing	 the	 capacity	 and	

efficiency	in	the	property	valuation		under	the	

Treasury	Department’s	 20-Year	 Strategic	 Plan	

(2018-2037)	 and	 lead	 to	 Smart	 Treasury	 4.0.
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	 ในอด่้ตท่ี่�ผ่านมา	 การประเมินราคาท่ี่�ดิ้นใน

ประเที่ศเกาหล่ัใต้ด้ำาเนินการโด้ยหลัายหน่วยงานข่�นอยูกั่บ

วัตถุืประสูงค์เฉพัาะท่ี่�แตกต่างกันไป	เช่ื่น	การประเมินราคา

เพ้ั�อจััด้เก็บภาษ่์ในระดั้บท้ี่องถิื�นด้ำาเนินการโด้ยกระที่รวง

มหาด้ไที่ย	 การประเมินราคาเพ้ั�อจััด้เก็บภาษ่์ในระดั้บ

ประเที่ศด้ำาเนินการโด้ยกระที่รวงการคลััง	แลัะการประเมิน

ราคาเพ้ั�อจ่ัายค่าชื่ด้เชื่ยการเวนค้นท่ี่�ดิ้นเพ้ั�อสูร้างระบบ

 In	the	past,	land	valuation	in	South	Korea	

was	carried	out	by	a	number	of	agencies	based	

on	their	specific	purposes,	such	as	local	taxation	

by	the	Ministry	of	the	Interior,	national	taxation	

by	the	Ministry	of	Finance	and	compensation	

payment	 for	 land	 expropriation	 by	 the	

Ministry	 of	 Construction.	 This	 had	 caused	
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โครงสูร้างพ้ั�นฐานด้ำาเนินการโด้ยกระที่รวงการก่อสูร้าง

ซ่ึ่�งที่ำาให้เกิด้ปัญหาเก่�ยวกับความซึ่ำ�าซ้ึ่อนในการด้ำาเนินงาน

แลัะงบประมาณค่าใช้ื่จ่ัาย	 ตลัอด้จันความโปร่งใสูแลัะ

มาตรฐานของวิธ่การประเมินราคาท่ี่�แตกต่างกัน	

	 ในปี	 พั.ศ.2532	 ได้้ม่การบูรณาการระบบ

การประเมินราคาท่ี่�ดิ้นทัี่�งหมด้ให้เป็นระบบเด่้ยวกัน

เร่ยกว่าระบบการประกาศราคาท่ี่�ดิ้นภาครัฐ	 (Public	

Announcement	System	of	Land	Price)	ม่วัตถุืประสูงค์

หลัักเพ้ั�อสูร้างความโปร่งใสูแลัะมาตรฐานการประเมินราคา

problems	 with	 redundancy	 in	 operations	

and	 budgets	 as	 well	 as	 transparency	 and	

standardization	of	different	valuation	methods.

 In	 1989,	 all	 redundant	 property	

valuation	 systems	 were	 integrated	 into	 one	

system	 called	 the	 Public	 Announcement	

System	 of	 Land	 Price.	 Its	 main	 objective	 is	

to	 create	 transparency	 and	 the	 land	 price	

appraisal	 standard	 of	 land	 valuation	 and	



ท่ี่�ดิ้นให้เป็นไปในทิี่ศที่างเด่้ยวกันแลัะที่ำาให้รัฐบาลัม่ระบบ

สูารสูนเที่ศราคาท่ี่�ดิ้นเพ้ั�อสูนับสูนุนหน่วยงานภาครัฐนำาไป

ใช้ื่เพ้ั�อวัตถุืประสูงค์ต่างๆ	 เช่ื่น	 การจััด้เก็บภาษ่์ทัี่�งในระดั้บ

ท้ี่องถิื�นแลัะระดั้บประเที่ศ	 การชื่ด้เชื่ยแลัะค่าตอบแที่น

การเวนค้นท่ี่�ดิ้นเพ้ั�อก่อสูร้างโครงการสูาธารณประโยชื่น์

ต่าง	 ๆ	 การซ้ึ่�อขายแลักเปล่ั�ยนท่ี่�ดิ้นของรัฐหร้อท่ี่�ราชื่พััสูดุ้	

แลัะนำาไปใช้ื่เพ้ั�อการตัด้สิูนใจัเก่�ยวกับนโยบายในการพััฒนา

ด้้านต่างๆ	 ของรัฐบาลั	 เช่ื่น	 การพััฒนาเม้องแลัะชุื่มชื่น

ซ่ึ่�งระบบการประกาศราคาท่ี่�ดิ้นดั้งกล่ัาวจัะอยู่ในความรับผิด้

ชื่อบของ	Korea	Appraisal	Board	

	 ต่อมา	ในปี	2548	ได้้ม่การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่า

ด้้วยระบบการประกาศราคาท่ี่�ดิ้นภาครัฐ	โด้ยรวมข้อมูลัราคา

ประเมินท่ี่�ดิ้นแลัะท่ี่�อยูอ่าศัย	เช่ื่น	บ้านเด่้�ยว	ที่าวเฮาส์ู	แลัะ

อาคารชุื่ด้	เข้าด้้วยกัน	แลัะเปล่ั�ยนช้ื่�อเป็นระบบการประกาศ

มูลัค่าที่รัพัยสิ์ูน	 (Public	Announcement	 System	of	

Real	Estate	Value)	โด้ยม่วัตถุืประสูงค์หลัักในการประเมิน

ราคาที่รัพัย์สิูนเพ้ั�อนำาไปใช้ื่เป็นฐานในการจััด้เก็บภาษ่์	 ค่า

ธรรมเน่ยม	 แลัะใช้ื่อ้างอิงในภารกิจัต่างๆ	 ของทัี่�งรัฐบาลัใน

ระดั้บท้ี่องถิื�น	 ระดั้บภูมิภาคแลัะระดั้บประเที่ศ	 โด้ยจัะม่

การด้ำาเนินการประเมินแลัะประกาศราคาประเมินที่รัพัย์สิูน

ดั้งกล่ัาวทุี่ก	ๆ	ปี	ปัจัจุับันได้้ม่การนำาราคาประเมินที่รัพัยสิ์ูน

ไปใช้ื่สูนับสูนุนภารกิจัต่างๆ	ของหน่วยงานรัฐ	มากกว่า	60	

ภารกิจั	

establish	the	a	land	price	information	system	

to	 support	 all	 government	 agencies,	 such	 as	

local	 and	 national	 taxation,	 compensation	

and	 expropriation	 for	 the	 construction	 of	

public	benefit	projects,	state	 land	acquisition	

and	 government’s	 	 policy	 making	 relevant	

to	 urban	 and	 community	 development.	 The	

public	 land	 price	 declaration	 system	 is	 the	

responsibility	 of	 the	 Korean	 Appraisal	 Board.

 Later	 in	 2005,	 the	 law	 on	 the	 public 

land	price	declaration	system	was	revised.	By	

combining	 the	 prices	 of	 land	 and	 residential	

housing	 as	 single	 house,	 townhouse	

and	 condominium	 together,	 the	 Public	

Announcement	 System	 of	 Land	 Price	 was	

changed	as	the	Public	Announcement	System	

of	Real	Estate	Value.		 Its	main	objective	is	to	

establish	 the	 valuation	 information	 of	 land	

and	land	with	building	together	as	a	base	for	

taxation,	 fee	 property	 transaction	 fees	 and	

reference	 in	 various	 missions	 of	 both	 local,	

regional	and	national	government	levels.	The	

real	estate	value	 is	announced	to	the	public	

every	 year.	 Currently,	 the	 real	 estate	 values	

have	 been	 used	 to	 support	 various	missions		

of	more	than	60	public	and	private	agencies.	
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