รายชื่อสมาชิกสมทบ
ลำดับที่ รหัสสมำชิก
๑

สท.๐๐๑

บริษัท
บริษัท สยำมแอพเพรซั ล แอนด์ เซอร์ วิส จำกัด
Siam Appraisal and Services
Co.,Ltd.
44 อาคารรุ่ งโรจน์ธนกุล ชั้น 4 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ
10320
โทร.0-2643-9889 โทรสาร. 0-

๒

สท.๐๐๒

2643-1996-7
บริษัท ไทยประเมินรำคำ ลินน์ ฟิ ลลิปส์ จำกัด
Thai Property Appraisal Lynn
Philips Co.,Ltd
121/47-48 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น
11
ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทร.0-2641-2128-32

๓

สท.๐๐๓

โทรสาร. 0-2641-2134
บริษัท เพ็ชรสยำม แอพไพรซั ล จำกัด
Phet Siam Appraisal Co.,
LTD
138 ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุ งเทพฯ 10320

โลโก้

โทร.0-2275-4157-8
โทรสาร.0-2275-4159
๔

สท.๐๐๔

บริ ษทั เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ ง แวลูเอชัน่ จากัด
Asian Engineering Valuation
Co.,Ltd.
42 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกระสอ อาเภอ
เมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2045-5010-1
โทรสาร. 0-2968-2947

๕

สท.๐๐๕

บริษัท ซีพีเอ็ม แคปปิ ทัล จำกัด
CPM Capital Co.,Ltd.
976/10 ซอยโรงพยาบาลพระรามเก้า ถนน
พระรามเก้า
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
โทร. 0-2641-5775-6 , 0-26415736-7

๖

สท.๐๐๖

โทรสาร. 0-2641-5735
บริ ษัท ทีเอพี แวลูเอชั่ น จำกัด
TAP Valuation Co.,Ltd.
121/101 ชั้น 37 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์
ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทร.0-2642-2712-15, 0-2641-

3631-35
โทรสาร.0-2642-2711

๗

สท.๐๐๗

บริ ษัท บรู ค เรี ยลเอสเตท จำกัด
Brooke Real Estate Co.,Ltd.
293/27 ซอยช่างอากาศอุทิศ 5 ถนนช่าง
อากาศอุทิศ
แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุ งเทพฯ
10210

โทร.

โทรสาร.
๘

สท.๐๐๘

บริษัท เค.เค.แวลูเอชั่ น จำกัด
K.K. Valuation Co.,Ltd.
888/10 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กรุ งเทพฯ 10230
โทร. 0-2184-2659-60, 0-21842778
โทรสาร. 0-2184-2500

๙

สท.๐๐๙

บริษัท แอดวำนซ์ แอพไพรซั ล จำกัด
Advanced Appraisal Co.,Ltd.

41/391 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กรุ งเทพฯ 10230
โทร.0-2363-7626-29
โทรสาร. 0-2944-4661

๑๐

สท.๐๑๐

บริษัท พรสยำมคอนซั ลแทนท์ แอนด์ เซอร์ วิส
จำกัด
Pornsiam Consultant and
Service Co.,Ltd.
898/10 อาคารสานักงาน 2 เอสวีซิต้ ี ชั้น 7
ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุ งเทพฯ 10120
โทร.0-2682-6545-8

๑๑

สท.๐๑๑

โทรสาร.0-2682-6549
บริษัท ไทยเซอร์ เวเยอร์ แอนด์ แอ็ดไวท์ เซอร์ รี่
จำกัด
Thai Surveyor & Advisory
Co.,Ltd.

1 อาคารสมลักษณ์ ชั้น 3 ซ.อมรพันธ์ 4
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพฯ 10900
โทร.0-2941-0198-9
โทรสาร. 0-2941-0200

๑๒

สท.๐๑๒

บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด
Grand Asset Advisory
Co.,Ltd.
1350/279-283 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์
ชั้น 16
ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุ งเทพฯ 10250
โทร. 0-2719-4500 โทรสาร. 02719-5070-1

๑๓

สท.๐๑๓

บริษัท โกลเด้น แลนด์ แอพเพรซั ล จำกัด
Golden Land Appraisal
Co.,Ltd.

18/924 หมู่ 2 ซ.งามวงศ์วาน 18 ถนนงาม
วงศ์วาน
ตาบลบางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร.0-2951-9003-4
โทรสาร 0-2591-7780
๑๔

สท.๐๑๔

บริษัท พรีเฟอ แอพไพรซั ล จำกัด
Preferred Appraisal Co.,Ltd.
700/1 อาคารรี เจ้นท์ ศรี นคริ นทร์ ถนนศรี
นคริ นทร์
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ
10250
โทร.0-2720-4101-3
โทรสาร.0-2720-4104

๑๕

สท.๐๑๕

บริษัท ริช แอพไพรซั ล จำกัด
Rich Appraisal Co.,Ltd.
79 ซอยเจริ ญนคร 45 ถนนเจริ ญนคร
แขวงบางลาภูล่าง เขตคลองสาน กรุ งเทพฯ
10600
โทร. 0-2438-9132-3
โทรสาร. 0-2438-9134

๑๖

สท.๐๑๖

บริษัท แอคคิวเรท แอดไวเซอรี่ จำกัด
Accurate Advisory Co.,Ltd
2/32 ซอยคูบ้ อน 27 ถนนคูบ้ อน
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุ งเทพฯ 10230
โทร. 0-2949-6772-3
โทรสาร. 0-2945-2558

๑๗

สท.๐๑๗

บริ ษัท ชำเตอร์ แวลูเอชั่ น แอนด์ คอนซั ลแตนท์
จำกัด
Chartered Valuation and
Consultant Co.,Ltd.
1271,1273 ถนนสุ ทธิสารวินิจฉัย แขวงดิน
แดง
เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทร.0-2693-9603-7
โทรสาร. 0-2693-9608

๑๘

สท.๐๑๘

บริ ษัท บำงกอก แวลูเอชั่ น แอนด์ คอนซั ลแตนท์
จำกัด
Bangkok Valuation and
Consultant Co.,Ltd.
41/285 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กรุ งเทพฯ 10230
โทร.0-2363-7680-2
โทรสาร.0-2363-4329

๑๙

สท.๐๒๐

บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซั ล (ประเทศไทย)
จำกัด
American Appraisal
(Thailand) Co.,Ltd.
889 อาคารไทยซี ซี ชั้น 31 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
โทร.0-2675-8403-15
โทรสาร.0-2675-8427

๒๐

สท.๐๒๑

บริษัท ไนท์ แฟรงค์ ชำร์ เตอร์ (ประเทศไทย)
จำกัด

Knight Frank Chartered
(Thailand) Co.,Ltd.
65/192 ชั้น 23 อาคารชานาญเพ็ญชาติ บิส
เนส เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง
กรุ งเทพฯ 10320
โทร.0-2643-8223
โทรสาร.0-2643-8224

๒๑

สท.๐๒๒

บริ ษัท อำร์ พีวี แวลูเอชั่ น จำกัด
RPV Valuation Co.,Ltd.
318/134 หมู่บา้ นเมอริ ทเพลส
ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุ ข) แขวงคลองเจ้า
คุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ
10310
โทร. 0-2158-9583-84
โทรสาร. 0-2158-9584 กด 1

๒๒

สท.๐๒๓

บริษัท เบรนท์ โจ โคเซนส์ คอนซั ลติ้ง จำกัด
Brent Joe Cosens Consulting
Co.,Ltd.
17/1 ซอยสุ ขมุ วิท 64/1 ถนนสุ ขมุ วิท แขวง
บางจาก
เขตพระโขนง กรุ งเทพฯ 10260

โทร.0-2332-8929-31
โทรสาร. 0-2332-8932

๒๓

สท.๐๒๔

บริษัท ดีทีแซด เดเบนทัม ไต เหลียง (ประเทศ
ไทย) จำกัด
DTZ Debenham Tie Leung
(Thailand) Co.,Ltd.
900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนเพลิน
จิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
โทร. 0-2257-0499
โทรสาร. 0-2257-0501

๒๔

สท.๐๒๕

บริษัท เคแทค แอพไพรซั ล แอนด์ เซอร์ วิส จำกัด
KTAC Appraisal and Service
Co.,Ltd.

972/1

อาคารวรสุ บิน ชั้น 2
ถนนริ มคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้วย
ขวาง

กรุ งเทพฯ 10310

โทร. 0-2641-5157-61
โทรสาร. 0-2641-5162-3

๒๕

สท.๐๒๖

บริษัท ลีดดิง้ แอพไพรซั ล แอนด์ เซอร์ วิส จำกัด
Leading Appraisal & Service
Co.,Ltd.
1131/53,55 ชั้น 6 อาคารเทอดดาริ ถ.
เทอดดาริ ห์
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุ งเทพฯ
10300
โทร. 0-2668-1467-8
โทรสาร. 0-2668-1466

๒๖

สท.๐๒๗

บริษัท เอส.แอล.สแตนดำร์ ด แอพไพรซั ล จำกัด
S.L.Standard Appraisal
Co.,Ltd.
114 ถนนรัตนอุทิศ ซอย 19 ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110
โทร. 0-7435-9130
โทรสาร. 0-7435-9130

๒๗

สท.๐๒๘

บริษัท จี.พี.วี.โกลบอล พร็ อพเพอร์ ตี้ แวลูเอชั่ น
จำกัด
GPV Global Property
Valuation Co.,Ltd.
14-14/1 ซอยลาดพร้าว 106 ถนน
ลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ
10310
โทร.0-2538-2329
โทรสาร. 0-2931-9447

๒๘

สท.๐๒๙

บริษัท แคนเดอร์ คอนซั ลแทนส์ จำกัด
Candor Consultant Co.,Ltd.
1724/384 อาคาร My Resort
Bangkok
ถนนเพชรบุรี
ตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุ งเทพฯ 10310
โทร.0-2652-9051-3
โทรสาร. 0-2652-9054

๒๙

สท.๐๓๐

บริษัท โคมำยด์ อัลลำยน์ เอนซ์ เรี ยล เอสเตท
จำกัด
Cominded Alliance Real
Estate Co., LTD
21/275 หมู่บา้ นพรี เมี่ยมเพลส ถนน
นวลจันทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุ งเทพฯ
โทร.0-2363-4454, 0-23634482
โทรสาร.0-2363-4443

๓๐

สท.๐๓๑

บริษัท แพนซ์ อินทิเกรดเต็ด พร๊ อพเพอร์ ตี้ จำกัด
Panns Integrated Property
Co.,Ltd.
633 ถ.ประชาราษฎร์บาเพ็ญ
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ
10310
โทร.0-2691-2403-4
โทรสาร. 0-2691-2405

๓๑

สท.๐๓๒

บริษัท ไชนีส ไทย แอพไพรซอล จำกัด
Chinese Thai Appraisal
Co.,Ltd.
19/1-2 อาคารวังเด็ก เลขที่ 6 A-B ชั้น 6
ซอยยาสูบ 1
ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพฯ 10900
โทร. 0-2617-8990-1

๓๒

สท.๐๓๓

โทรสาร. 0-2617-8992
บริษัท สยำมพิธิวัฒน์ จำกัด
Siam Phitiwat Co.,Ltd.
569 ซอยรามคาแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนน
รามคาแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ
10310
โทร. 0-2530-7500-07
โทรสาร. 0-2530-7515, 0-25307808

๓๓

สท.๐๓๔

บริษัท 15 ที่ปรึ กษำธุรกิจ จำกัด
15 Business Advisory

Co.,Ltd.
121 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชั้น 8 ห้อง 36
ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทร.0-2641-3800
โทรสาร.0-2641-380
๓๔

สท.๐๓๕

บริ ษัท ยูเค แวลูเอชั่ น แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด
UK Valuations and Agency
Co.,Ltd.

216/26

ชั้น 9 แอล.พี.เอ็น.ทาวเวอร์ ถนนนางลิ้นจี่
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ
10120

โทร.0-2285-

4508
โทรสาร.0-2285-2408, 02-2852411

๓๕

สท.๐๓๖

บริษัท 1989 คอนซั ลแทนส์ จำกัด
1989 Consultants Co.,Ltd.
514,516 หมู่ที่ 8 ถนนรามอินทรา กม.5
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุ งเทพฯ
โทร.0-2510-4501, 0-2510-

8382
โทรสาร.0-2510-4237

๓๖

สท.๐๓๗

บริษัท ที.เอ.มำเนจเม้ นท์ คอร์ โปเรชั่ น (1999)
จำกัด
T.A.Management
Corporation (1999) Co.,Ltd.
390 อาคารไออีซี ชั้น 4 ถนนรามคาแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
โทร.0-2732-9151-4 ,0-27329340-2
โทรสาร.0-2732-9626-7

๓๗

สท.๐๓๘

บริษัท จัสติส พร็ อพเพอร์ ตี้ แอนด์ แอพไพรซั ล
จำกัด
Justice Property and
Appraisal Co.,Ltd.

58 ซอยลาดพร้าว 99 (เสริ มสุ ข) แขวงคลอง
เจ้าคุณสิงห์
เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310
โทร.0-2539-7930-31, 0-25397843
โทรสาร. 0-2539-7844
๓๘

สท.๐๓๙

บริษัท ซี .ไอ.ที.แอพเพรซั ล จำกัด
C.I.T. Appraisal Co.,Ltd.
2 อาคารเพลินจิตรเซ็นเตอร์ ชั้น 17 ถนน
สุขมุ วิท
แขวง/เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทร. 0-2656-7000
โทรสาร. 0-2656-7111

๔๙

สท.๐๔๐

บริษัท พรีเมียร์ แอพไพรซั ล และกฎหมำย จำกัด
Premier Appraisal & Law
Co.,Ltd.
42/13 ซอยคูบ้ อน27 แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุ งเทพฯ 10220
โทร. 0-2949-5969-71
โทรสาร. 0-2949-5972

๔๐

สท.๐๔๑

บริ ษัท แวลูแอสเซ็ท จำกัด
Value Asset Co.,Ltd.
73 ซอยรามคาแหง 12 ถนนรามคาแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
โทร. 0-2314-2535-6 , 0-23142804
โทรสาร. 0-2718-7576

๔๑

สท.๐๔๒

บริษัท โพรเกรส แอพไพรซั ล จำกัด
252 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุ งเทพฯ
โทร. 02-270-6900
โทรสาร. 02-270-6931

๔๒

สท.๐๔๔

บริษัท ทบทวี แอพไพรซั ล แอนด์ เซอร์ วิส จำกัด
Tobtavee Appraisal services
Co., LTD
42 ซอยรามคาแหง 12 ถนนรามคาแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ
โทร.0-2718-5301-3

โทรสาร.0-2718-5304

๔๓

สท.๐๔๕

บริษัท กรำฟฟิ ค เอ แอพไพรซอล จำกัด
Graphic A Appraisal Co., Ltd.
14 ซอยนาคนิวาส 8 ถนนนาคนิวาส
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ
10230
โทร.0-2539-2268, 0-25398645
โทรสาร.0-2932-5254

๔๔

สท.๐๔๖

บริ ษทั ทรู แวลูเอชัน่ จากัด
True Valuation Co.,Ltd.
390 อาคารไออีซี ชั้น 4 ถนนรามคาแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
โทร. 0-2374-3122-3 , 0-27329725-26
โทรสาร. 0-2374-3128

๔๕

สท.๐๔๗

บริ ษทั ไลน์ พร็ อพเพอร์ต้ ี คอนซัลแทนซ์ จากัด
เลขที่ 39/303 ซอย 9 โครงการซิ กเนเจอร์
กัลปพฤกษ์
ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค
กรุ งเทพมหานคร 10160
โทร. 0-2458-2325,0-24582344
โทรสาร. 0-2458-2325,024582344 กด 8

๔๖

สท.๐๔๘

บริ ษทั เวลท์ แอพไพรซัล จากัด
Wealth Appraisal Co., Ltd.
11/277 หมู่บา้ นธันธวัช 5 ซอยวัชรพล 1/9
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุ งเทพฯ 10220
โทร. 02-948-0928-9, 02-9482258
โทรสาร 02-948-2259

๔๗

สท.๐๔๙

บริ ษทั แลนด์มาร์ค คอนซัลแทนส์ จากัด
Landmark Consultants
Co.,Ltd.
333 อาคารเล้าเป้ งง้วน 1 ยูนิต 16D2 ชั้น
16 ถนนวิภาวดีรังสิ ต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
โทร. 0-2618-8181-2
โทรสาร. 0-2618-8183

