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ต า ม ที่่� ก ร ม ธ น า รัั ก ษ์์ ไ ด้้ จัั ด โ ค ร ง ก า ร
ฝึึกอบรมเพื่่อ� พััฒนาระบบการประเมิินราคาทรััพย์์สิิน
โดยส่่ง เจ้้า หน้้า ที่่�ก รมธนารััก ษ์์ ไปฝึึก อบรมเกี่่�ย วกัั บ
การพััฒ นาระบบการประเมิิน ราคาทรััพ ย์์สิิน ตลอด
จนนวััตกรรมและเทคโนโลยีีต่่าง ๆ ณ Korea Real
Estate Board (ในอดีีตคืือ Korea Appraisal Board)
ซึ่่ง� เป็็นหน่่วยงานในสัังกััดกระทรวงที่่ดิ� ิน โครงสร้้างพื้้�น
ฐานและการขนส่่งประเทศเกาหลีีใต้้ที่่� ได้้รับั ความเชื่่อ� ถืือ
และเป็็นที่่ย� อมรัับจากองค์์กรในระดัับนานาชาติิ รวมทั้้�ง
ธนาคารโลกและ UN-Habitat ว่่าเป็็นหน่่วยงานประเมิิน
ราคาทรััพย์์สินิ ที่่มีีคุ
� ณุ ภาพและประสิิทธิภิ าพสููง โดยข้้อมููล
ราคาประเมิินทรััพย์์สินิ ของ Korea Real Estate Board

According to the Treasury Department’s
training program for the development of
the property valuation system, its officials
were sent to train on the development of
property valuation system as well as innovation
and technology at the Korea Real Estate Board
(previously called Korea Appraisal Board) as a
government agency under the Ministry of Land,
Infrastructure and Transport Systems of South
Korea. It is well known and recognized by
various international organizations, including
the World Bank and UN-Habitat as the

*ขอขอบคุ ณ คุ ณ ภารดี เอกชน ผู ้ อ ำ � นวยการกองมาตรฐาน
การประเมิ น ราคาทรั พ ย์ ส ิ น และคุ ณ เอกลั ก ษณ์ เฉลิ ม ชี พ
ผู ้ อ ำ � นวยการส่ ว นวิ จ ั ย และพั ฒ นามาตรฐานการประเมิ น
ราคาทรั พ ย์ ส ิ น กรมธนารั ก ษ์ ที ่ ก รุ ณ าให้ ค ำ � แนะนำ � ปรึ ก ษา

* Many thanks you, Miss Paradee Agachon, Director of Property
Valuation Standard Division and Mr. Akekalak Chalermcheep, Director of Research and Development of Property Valuation Standard
Subdivision, Treasury Department for their kind advice.
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ได้้ถููกนำำ�ไปใช้้ ในการจััดเก็็บภาษีีที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับอสัังหาริิมทรััพย์์
อย่่างกว้้างขวาง การฝึึกอบรมในครั้้งนี้้�
� จึึงเป็็นประโยชน์์ ใน
การพััฒนาศัักยภาพและประสิิทธิภิ าพการประเมิินราคา
ทรััพย์์สินิ เพื่่อ� สนัับสนุุนแผนยุุทธศาสตร์์ของกรมธนารัักษ์์
ระยะ 20 ปีี (พ.ศ. 2561 - 2580) และนำำ�ไปสู่่� Smart Treasury
4.0 บทความฉบัับนี้้�จึึงมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อ� นำำ�เสนอ
หลัักเกณฑ์์และแนวความคิิดเกี่่ย� วกัับการประเมิินราคา
ทรััพย์์สินิ ที่่เ� ป็็นบ้้านพัักอาศััยเชิิงกลุ่่�มในประเทศเกาหลีีใต้้
อัันจะเป็็นประโยชน์์สำำ�หรัับนำำ�ไปใช้้เป็็นแนวทางในการ
พััฒนาวิิธีีการประเมิินราคาทรััพย์์สินิ ในประเทศไทยต่่อไป
การประเมิินราคาที่่�อยู่่�อาศััยเชิิงกลุ่่�มดำำ�เนิินการ
โดย Korea Real Estate Board ทั้้�งนี้้� พระราชบััญญััติิ
ที่่�อยู่่�อาศััย  (Housing Act) ได้้อธิิบายถึึงลัักษณะของ
ที่่�อยู่่�อาศััยเชิิงกลุ่่�ม ดัังนี้้�
• อพาร์ทเมนท์ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยที่มีความสูงตั้งแต่
5 ชั้นขึ้นไป
• ทาวน์เฮาส์ที่ใช้เป็นที่อยูอ่ าศัย มีพื้นที่อาคารเกิน 660
ตารางเมตร และมีความสูงไม่เกิน 4 ชั้น
• กลุ่มที่พักอาศัยที่มีพื้นที่อาคารไม่เกิน 660 ตาราง
เมตร และมีความสูงไม่เกิน 4 ชั้น

high-quality and high-performance property
valuation agencies. The Korea Real Estate
Board’s property valuation data is widely used
property-related taxes. Therefore this training
program is useful in developing the capacity
and efficiency in the property valuation in
accordance with the Treasury Department’s
20-Year Strategic Plan (2018-2037) and lead
to Smart Treasury 4.0. This article therefore
aims to present the criteria and concepts
regarding the multi-unit housing valuation in
South Korea. This will be useful for further use
as a guideline for the development of mass
property valuation methodology in Thailand.
The valuation of multi-unit housing is
conducted by the Korea Real Estate Board.
The Housing Act describes the characteristics
of the multi-unit housing as follows:
• Apartment used as a residence
with the height of 5 floors or more
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ที่่อ� ยู่่�อาศััยกลุ่่�มนี้้�จะครอบคลุุมอาคารที่่มีีลั
� กั ษณะ • Townhouse used as a residence with the
อยู่่�อาศััยทั้้�งแนวตั้้�งและแนวนอน เช่่น อาคารชุุด  และ
building area exceeding 660 square meters
ทาวน์์เฮาส์์ รวมทั้้�งอาคารที่่�ใช้้ประโยชน์์เพื่่�ออยู่่�อาศััย
and a height of not more than 4 floors
ตั้้�งแต่่ 50 % ของพื้้�นที่่�การใช้้ประโยชน์์ของอาคาร • Multiple housing used as a residence
ทั้้�งหมด ปััจจุุบััน Korea Real Estate Board ประเมิิน
with the building area does not
ราคาที่่�อยู่่�อาศััยเชิิงกลุ่่�ม จำำ�นวน 12.89 ล้้านแปลง
exceed 660 square meters and the
ทั่่�วประเทศจำำ�แนกตามเนื้้�อที่่�และที่่�ตั้้�งเพื่่�อการประเมิิน
height does not exceed 4 floors.
ราคาได้้เป็็น 290 กลุ่่�ม โดยมีีขั้้�นตอนการสำำ�รวจและ
The multi-unit housing encompasses
ประเมิินราคา ดัังนี้้�
vertical and horizontal residential buildings
such as condominiums, townhouses and other  
1. การทำำ�ผัังขั้�น้ ตอนการสำำ�รวจและประเมิินราคา
การกำำ�หนดแผนผัังการทำำ�งานเป็็นสิ่่�งที่่�จำำ�เป็็น buildings that are used for residential purposes
แผนผัังรวมถึึงการกำำ�หนดรายการทรััพย์์สิินที่่�ต้้องตรวจ from 50% of the total building utilization area.
สอบและข้้อมููลตามความจำำ�เป็็น การสำำ�รวจและประเมิิน Currently, Korea Real Estate Board estimates
ราคา การทบทวนราคาประเมิิน และการกำำ�หนดราคา the values of all multi-unit housings totaling
12.89 million plots nationwide. They are
ประเมิิน
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2. การเตรีียมข้้อมููล
การเตรีียมข้้อมููลในขั้้�นตอนนี้้�จะรวมถึึงการ
วางแผนการสำำ�รวจ คู่่�มืือปฏิิบััติิในการสำำ�รวจและ
ประเมิิ น ราคา การพัั ฒ นาและปรัั บ ปรุุ ง โปรแกรม
คอมพิิวเตอร์์และมืือถืือสำำ�หรัับตรวจสอบทรััพย์์สิิน
การสร้้างฐานข้้อมููลทรััพย์์สิินที่่จ� ะตรวจสอบ และการ
มอบหมายงาน
3. การอบรมเจ้้าหน้้าที่่�สำำ�รวจ
การอบรมผู้้�สำำ�รวจและตรวจสอบภาคสนาม
มีีความจำำ�เป็็นเพื่่�อให้้เจ้้าหน้้าที่่�มีีความเข้้าใจเป็็นไปใน
ทิิศทางเดีียวกััน ซึ่่�งทำำ�ให้้สามารถดำำ�เนิินการสำำ�รวจ
และตรวจสอบได้้อย่่างถููกต้้อง ทำำ�ให้้การจััดเก็็บข้้อมููล
เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ การอบรมจะดำำ�เนิินการใน
รููปแบบของห้้องอบรมปกติิ และแบบออนไลน์์
4. การตรวจสอบเบื้้�องต้้น
ก า ร ต ร ว จส อ บ ใ น ขั้้� น ต อ น เ บื้้� อ ง ต้้ น มีี
วััตถุุประสงค์์เพื่่อ� ให้้ได้้รับั ข้้อมููลที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ก่่อนดำำ�เนิิน
การสำำ�รวจภาคสนาม ได้้แก่่ ข้้อมููลทะเบีียน ข้้อมููล
แผนที่่�ที่ตั้้่� �ง ข้้อมููลราคาซื้้�อขายจดทะเบีียน และราคา
ประกาศขาย
5. การกำำ�หนดรายการทรััพย์์สิินที่่�จะตรวจสอบ
ข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับทรััพย์์สิินที่่�จะประเมิิน
ราคาจะได้้รับั จากฐานข้้อมููลกระทรวงที่่ดิ� นิ โครงสร้้าง
พื้้�นฐาน และขนส่่ง เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ในการสำำ�รวจและ
ตรวจสอบรายการทรััพย์์สิิน  
6. การสำำ�รวจภาคสนาม
การดำำ� เนิิ น การสำำ� รวจภาคสนามประกอบ
ด้้ ว ยการจัั ด เก็็ บ ข้้ อ มูู ล ปัั จ จัั ยตัั ว แปรทั่่� ว ไปที่่� มีี
ผลกระทบต่่อราคา ได้้แก่่ ระดัับชั้้�น วิิว แสงแดดและ
มลภาวะทางเสีียง นอกจากนั้้�นต้้องตรวจสอบและ
จััดเก็็บข้้อมููลปััจจััยตััวแปรภายนอกที่่�มีีผลกระทบต่่อ
ราคา เช่่น การคมนาคม อุุปสงค์์และอุุปทานด้้านที่่อ� ยู่่�
อาศััย  ความถููกต้้องของข้้อมููลทางทะเบีียนกัับสภาพ
ความเป็็นจริิง และการถ่่ายรููปภาคสนามเพื่่อ� สนัับสนุุน
งานประเมิินราคาทรััพย์์สิินและป้้องกัันการร้้องเรีียน

classified into 290 groups according to area and
location. The survey and valuation procedures
for the multi-unit housing are as follows:
1. Procedural Chart for Survey and Valuation
It is necessary to establish procedural
chart as the first step. The chart includes
defining properties and relevant information
required to be inspected,   survey, valuation,
and review of  the estimated values.
2. Data Preparation
The data preparation at this stage
includes survey planning, survey and
valuation practice guide, development
and improvement of computer and
mobile software for property inspection,
database creation, and task assignment
3. Inspector Training
Training of field surveyors and inspectors
is necessary to provide staff with a consistent
understanding. This will increase the accuracy
in field survey,  data inspection and collection.
The training will be conducted in class or Online.
4. Preliminary Inspection
The preliminary inspection aims to obtain relevant  
information before conducting field surveys. The
data required to inspect include register data,
location map data, sales data, and asking price.
5. Determining of Property for Inspection
Information related to the properties to
be valued will be obtained from the Ministry
of Land, Infrastructure and Transportation to
be used in the survey and inspection process.
6. Field Survey and Inspection
The field survey will include collection of general variables affecting property
4

สำำ�หรัับแหล่่งข้้อมููลราคาของทรััพย์์สิินแต่่ละประเภท
จะได้้มาจากข้้อมููลราคาซื้้�อขาย จำำ�นอง ประกาศขาย 
การเช่่า และตััวแทนนายหน้้า     
7. การตรวจสอบและคำำ�นวณราคา
ขั้้� น ตอนการตรวจสอบและคำำ� นวณราคา
จะรวมถึึงการทบทวนปััจจััยที่่�มีีผลกระทบต่่อราคา
การเลืือกทรััพย์์สิินอ้้างอิิง การประยุุกต์์ใช้้ข้้อมููลราคา
การคำำ�นวณราคาตามระดัับชั้้�น และปรัับแก้้ราคา
ทรััพย์์สิินตามปััจจััยตััวแปรที่่�มีีผลกระทบต่่อราคา
จะเห็็ น ได้้ ว่่ า การประเมิิ น ราคาที่่� พัั ก อาศัั ย
เชิิ ง กลุ่่�มในประเทศเกาหลีีใต้้ โดยส่่ ว นใหญ่่ จ ะมีี
ขั้้�นตอนคล้้ายคลึึงกัับประเทศไทย  แต่่จะพิิจารณา
วิิเคราะห์์ค่่าตััวแปรต่่าง ๆ ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม
ที่่�มีีผลกระทบต่่อราคาทรััพย์์สิินมาใช้้ปรัับแก้้ราคา
ประเมิินให้้มีีความเหมาะสมและใกล้้เคีียงกัับราคา
ตลาด

price, such as, floor, view, sunlight, and noise
pollution. In addition, external variables that
affect prices, such as transportation, demand
and supply of residential market. The accuracy
of the register information in accordance
with real condition and field photography
of property is required to support valuation
tasks and prevent complaints. The property
price data are mainly derived from a variety
of sources including selling price, mortgage
information, asking price, and real estate agent.
7.Examination and Valuation
The process of price examination and
calculation includes review of variables affecting
property prices, selection of reference lot,
the application of price data, price estimation  
based on floor, and adjust the price according
to the variable factors that affect the price.
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It can be seen that the valuation
procedure of multi-unit housing in South Korea
is basically similar to Thailand. However it will
take into account the analysis of variables both
directly and indirectly that affects the property
prices. This will help to adjust the property values in accordance with market prices.
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