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ตามที่่�ก รมธนารััก ษ์์ ไ ด้้จััดโครงการฝึึก อบรม
หลัักสููตรการพััฒนาระบบการประเมิินราคาที่่ดิ� นิ โดยส่่งเจ้้า
หน้้าที่่ก� รมธนารัักษ์์ ไปฝึึกอบรมเกี่่ย� วกัับการพััฒนาระบบ
การประเมิินราคาที่่ดิ� นิ ตลอดจนนวััตกรรมและเทคโนโลยีี
ต่่าง ๆ ณ Korea Appraisal Board (ปััจจุบัุ นั เปลี่่ย� น
เป็็น Korea Real Estate Board) ซึ่่ง� เป็็นหน่่วยงานใน
สัังกััดกระทรวงที่่ดิ� นิ ระบบโครงสร้้างพื้้น� ฐาน และการขนส่่ง
ประเทศเกาหลีีใต้้ ที่่� ได้้รับั ความเชื่อ�่ ถือื และเป็็นที่่ย� อมรัับ

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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จากองค์์กรต่่างๆ ในระดัับนานาชาติิ รวมทั้้�งธนาคารโลก
และUN-Habitat ว่่า เป็็น หน่่ว ยงานประเมิิ น ราคา
ทรััพย์สิ์ นิ (ที่่ดิ� นิ และสิ่่ง� ปลููกสร้้าง) สำำ�หรัับการจััดเก็็บภาษีี
ที่่มีีคุ
� ณุ ภาพและประสิิทธิภิ าพสููง โดยข้้อมููลราคาประเมิิน
ทรััพย์สิ์ นิ ของ Korea Appraisal Board ได้้ถูกู นำำ�ไป
ใช้้ ในการจััดเก็็บภาษีีที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับอสัังหาริิมทรััพย์อ์ ย่่าง
กว่่า งขวางเช่่น ภาษีีทรััพย์สิ์ ิน ภาษีีจากการซื้้อ� ขาย
อสัังหาริิมทรััพย์์ และภาษีีการถือื ครองอสัังหาริิมทรััพย์์
อีีกทั้้�งยัังมีีความน่่าเชื่อ�่ ถือื และนำำ�ไปใช้้ ในการสนัับสนุุนภารกิิจ
ต่่างๆ ของหน่่วยงานทั้้�งภาครััฐและเอกชน ดัังนั้้�น การฝึึก
อบรมในครั้้งนี้้�
� จึึงเป็็นประโยชน์์ ในการพััฒนาศัักยภาพและ
ประสิิทธิภิ าพการประเมิินราคาอสัังหาริิมทรััพย์เ์ พื่่�อสนัับสนุุน
แผนยุุทธศาสตร์์ของกรมธนารัักษ์์ระยะ 20 ปีี (พ.ศ. 25612580) และนำำ�ไปสู่่� 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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ในอดีีตที่่�ผ่่า นมา การประเมิิ น ราคาที่่�ดิิ นใน
ประเทศเกาหลีีใต้้ดำำ�เนิินการโดยหลายหน่่วยงานขึ้้น� อยู่่�กับั
วััตถุุประสงค์์เฉพาะที่่แ� ตกต่่างกัันไป เช่่น การประเมิินราคา
เพื่่�อจััดเก็็บภาษีีในระดัับท้้องถิ่่น� ดำำ�เนิินการโดยกระทรวง
มหาดไทย การประเมิินราคาเพื่่�อจััดเก็็บภาษีีในระดัับ
ประเทศดำำ�เนิินการโดยกระทรวงการคลััง และการประเมิิน
ราคาเพื่่�อจ่่ายค่่าชดเชยการเวนคืืนที่่ดิ� ินเพื่่�อสร้้างระบบ

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

โครงสร้้างพื้้น� ฐานดำำ�เนิินการโดยกระทรวงการก่่อสร้้าง
ซึ่่ง� ทำำ�ให้้เกิิดปัญั หาเกี่่ย� วกัับความซ้ำำ��ซ้อ้ นในการดำำ�เนิินงาน
และงบประมาณค่่าใช้้จ่า่ ย ตลอดจนความโปร่่งใสและ
มาตรฐานของวิิธีีการประเมิินราคาที่่แ� ตกต่่างกััน

problems with redundancy in operations
and budgets as well as transparency and
standardization of different valuation methods.

ในปีี  พ .ศ.2532 ได้้มีีการบููร ณาการระบบ
การประเมิิ น ราคาที่่ดิ� ิ น ทั้้�ง หมดให้้เป็็น ระบบเดีียวกััน
เรีียกว่่าระบบการประกาศราคาที่่ดิ� ินภาครััฐ (Public
Announcement System of Land Price) มีีวััตถุุประสงค์์
หลัักเพื่่�อสร้้างความโปร่่งใสและมาตรฐานการประเมิินราคา

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
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ที่่ดิ� นิ ให้้เป็็นไปในทิิศทางเดีียวกัันและทำำ�ให้้รัฐั บาลมีีระบบ
สารสนเทศราคาที่่ดิ� นิ เพื่่�อสนัับสนุุนหน่่วยงานภาครััฐนำำ�ไป
ใช้้เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ต่า่ งๆ เช่่น การจััดเก็็บภาษีีทั้้�งในระดัับ
ท้้องถิ่่น� และระดัับประเทศ การชดเชยและค่่าตอบแทน
การเวนคืืนที่่ดิ� นิ เพื่่�อก่่อสร้้างโครงการสาธารณประโยชน์์
ต่่าง ๆ การซื้้อ� ขายแลกเปลี่่ย� นที่่ดิ� นิ ของรััฐหรืือที่่ร� าชพััสดุุ
และนำำ�ไปใช้้เพื่่�อการตััดสินิ ใจเกี่่ย� วกัับนโยบายในการพััฒนา
ด้้านต่่างๆ ของรััฐบาล  เช่่น การพััฒนาเมืืองและชุุมชน
ซึ่่ง� ระบบการประกาศราคาที่่ดิ� นิ ดัังกล่่าวจะอยู่่�ในความรัับผิิด
ชอบของ Korea Appraisal Board
ต่่อมา ในปีี 2548 ได้้มีีการปรัับปรุุงแก้้ ไขกฎหมายว่่า
ด้้วยระบบการประกาศราคาที่่ดิ� นิ ภาครััฐ โดยรวมข้้อมููลราคา
ประเมิินที่่ดิ� นิ และที่่อ� ยู่่�อาศััย เช่่น บ้้านเดี่่ย� ว ทาวเฮาส์์ และ
อาคารชุุด เข้้าด้้วยกััน และเปลี่่ย� นชื่อ่� เป็็นระบบการประกาศ
มููลค่า่ ทรััพย์สิ์ นิ (Public Announcement System of
Real Estate Value) โดยมีีวััตถุุประสงค์์หลัักในการประเมิิน
ราคาทรััพย์สิ์ นิ เพื่่�อนำำ�ไปใช้้เป็็นฐานในการจััดเก็็บภาษีี ค่่า
ธรรมเนีียม และใช้้อ้า้ งอิิงในภารกิิจต่า่ งๆ ของทั้้�งรััฐบาลใน
ระดัับท้้องถิ่่น� ระดัับภููมิภิ าคและระดัับประเทศ โดยจะมีี
การดำำ�เนิินการประเมิินและประกาศราคาประเมิินทรััพย์สิ์ นิ
ดัังกล่่าวทุุก ๆ ปีี ปััจจุุบันั ได้้มีีการนำำ�ราคาประเมิินทรััพย์สิ์ นิ
ไปใช้้สนับั สนุุนภารกิิจต่า่ งๆ ของหน่่วยงานรััฐ มากกว่่า 60
ภารกิิจ 

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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