
 

 
 
 

ประกาศ สมาคมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสิน 
ท่ี  ๑  /๒๕๖๒ 

เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบ 
ผูประเมินและบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสิน สําหรับธุรกรรมในตลาดเงิน พ.ศ.๒๕๖๒ 

------------------------------------ 

 โดยที่การประเมินมูลคาทรัพยสินเปนองคประกอบที่สําคัญย่ิงตอธุรกรรมในตลาดเงนิและระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจําเปนที่ตองใชบุคคลที่มีความรู ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ 
ตลอดจนความรับผิดชอบตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ เปนผูดําเนินการตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย และ/หรือ ประกาศของหนวยงานที่เกี่ยวของ สมาคมผูประเมินคาทรัพยสิน
แหงประเทศไทยและสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ซึ่งเปนสมาคมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสิน 
อันมีภารกิจหลักในการกํากับดูแลและควบคุม ผูประเมินมูลคาทรัพยสินและบริษัทประเมินที่เปนสมาชิก
ของสมาคม  จึงมีขอกําหนดรวมกันใหการประเมินมูลคาทรัพยสินสําหรับธุรกรรมในตลาดเงิน  จะตอง
กระทําโดยผูประเมินและบริษัทประเมิน   ซึ่งตองไดรับการความเห็นชอบจากสมาคมผูประเมินคา
ทรัพยสินแหงประเทศไทย และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย  ดังน้ันเพื่อประโยชนในการดังกลาว 
จึงกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาเกี่ยวกับการใหความเห็นชอบ ไวดังตอไปน้ี  

ขอ ๑  ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เปนตนไป 
ขอ ๒ ใหนําประกาศสมาคมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสิน ที่ ๒ /๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขการข้ึนทะเบียนผูประเมินมูลคาทรัพยสิน สําหรับธุรกรรมในตลาดเงิน พ.ศ.๒๕๖๒ มาบังคับใช
โดยอนุโลม 
ขอ ๓  ในประกาศน้ี  
 ๓.๑“สมาคมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสิน” หมายถึง สมาคมผูประเมินคาทรัพยสิน                 
แหงประเทศไทย และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย 
 ๓.๒“ทรัพยสิน” หมายถึง ที่ดิน สิ่งปลูกสราง เครื่องจักรและอุปกรณ  สัญญาเชา
อสังหาริมทรัพยระยะยาว ตนไม ยืนตน สิทธิบัตร หรือทรัพยสินทางปญญาที่สามารถประเมินหามูลคา
ไดตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.๒๕๕๘ หรือตามมาตรฐานสากลของวิชาชีพประเมิน
มูลคาทรัพยสินที่กําหนดไว  

๓.๓ “บริษัทประเมิน” หมายถึง นิติบุคคลประเภท บริษัทจํากัด ที่จดทะเบียนถูกตองตาม
กฎหมายไทย และมีวัตถุประสงคในการประเมินมูลคาทรัพยสิน  และประสงคจะใหบริการประเมิน
มูลคาทรัพยสินสําหรับธุรกรรมในตลาดเงิน 
 ๓.๔ “ผูประเมิน” หมายถึง ผูประเมินมูลคาทรัพยสินในระดับวิสามัญ หรือในระดับสามัญ หรือ
ในระดับวุฒ ิซึ่งไดรับการข้ึนทะเบียนไวกับสมาคมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสินและลงลายมือช่ือเปนผู
ประเมินในรายงานประเมินสําหรับธุรกรรมในตลาดเงิน 
 ๓.๕ “ผูบริหาร” หมายถึง ผูที่มีอํานาจในการลงนามมีผลผูกพันบริษัทประเมินตามกฎหมาย
และใหรวมไปถึงผูบริหารซึ่งมีหนาที่กํากับดูแลการประเมินมูลคาทรัพยสินของบริษัทดวย 
 
 

3.6 คณะกรรมการ... 
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๓.๖ “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบผูประเมินและบริษัท
ประเมินมูลคาทรัพยสินสําหรับธุรกรรมในตลาดเงิน ซึ่งสมาคมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสินแตงต้ังข้ึน 
เพื่อพิจารณาคําขอและใหความเห็นชอบผูประเมินและบริษัทประเมินที่ประสงคจะขอรับความเห็นชอบ
จากสมาคมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสิน เพื่อเปนผูประเมินและบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสิน สาํหรบั
ธุรกรรมในตลาดเงิน 

๓.๗ “คณะกรรมการควบคุมมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ” หมายถึงคณะกรรมการซึ่ง
ไดรับการแตงต้ังจากสมาคมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสินตามประกาศเรื่อง ขอกําหนดการควบคุม
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพผูประเมินและบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสิน พ.ศ.๒๕๖๒ 

๓.๘“ผูใชรายงาน” หมายถึง ผูวาจางใหประเมินมูลคาทรัพยสินและ/หรือผูที่นํารายงาน
ประเมินมูลคาทรัพยสินไปใช ซึ่งมีช่ือระบุอยูในรายงานการประเมินน้ัน    

๓.๙ “มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ” หมายถึง มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการ
ประเมินมูลคาทรัพยสินซึ่งสมาคมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสินประกาศใชอยูในปจจุบัน และ/หรอืทีจ่ะ
ประกาศใชภายในระยะเวลาใดเวลาหน่ึงในภายหนา   
        ๓.๑๐ “รายงานการประเมิน” หมายถึง รายงานการประเมินมูลคาทรัพยสินซึ่งจัดทําตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งตองลงลายมือช่ือโดยกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
ประเมิน และผูประเมิน 
        ๓.๑๑“การข้ึนทะเบียน” หมายถึง การข้ึนทะเบียนเปนผูประเมินเพื่อประกอบวิชาชีพประเมิน
มูลคาทรัพยสินกับสมาคมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสิน  
        ๓.๑๒ “ธุรกรรมในตลาดเงิน” หมายถึง การดําเนินการใดๆที่ประกาศของธนาคารแหงประเทศ
ไทยกําหนดใหมีการจัดทํารายงานการประเมินเพื่อประกอบการดําเนินการดังกลาว และใหหมายความ
รวมถึงการเปดเผยขอมูล หรือการดําเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมายเกี่ยวกับสถาบัน
การเงิน แตทั้งน้ีไมรวมถึง การดําเนินการหรือธุรกรรมใด ๆที่ตองเปดเผยขอมูลเพื่อวัตถุประสงค
สาธารณะ  
        ๓.๑๓“สถาบันการเงิน” หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน และ/
หรือธนาคารซึ่งมี กฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน  
ขอ ๔  การขอความเห็นชอบเปนผูประเมินและบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินสําหรับธุรกรรมในตลาด
เงิน ใหผูประเมินและบริษัทประเมินย่ืนคําขอความเห็นชอบตอสมาคมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสิน
ตามหมวด ๑ 
 การพัก การเพิกถอน และการสิ้นสุดการใหความเห็นชอบเปนผูประเมิน หรือบริษัทประเมิน
มูลคาทรัพยสินสําหรับธุรกรรมในตลาดเงิน ที่ไดรับความเห็นชอบตามหมวด ๑ ใหเปนไปตามที่กําหนด
ในหมวด ๖  
ขอ ๕ ในการประเมินมูลคาทรัพยสินสําหรับธุรกรรมในตลาดเงิน ผูประเมินและบริษัทประเมิน ตอง
ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพซึ่งสมาคมวิชาชีพประเมินมูลคา
ทรัพยสิน ประกาศใชในปจจุบัน และ/หรือที่จะประกาศใชภายในระยะเวลาหน่ึงเวลาใดในภายหนาดวย 
และในรายงานการประเมินมูลคาทรัพยสินตองมีการลงลายมือช่ือโดยผูประเมินและกรรมการผูมี
อํานาจลงนามผูกพันบริษัทประเมิน 

 
 

หมวด 1... 
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หมวด ๑ 
การยื่นขอความเห็นชอบ  

----------------------- 

ขอ ๖   บริษัทประเมินใดประสงคจะขอความเห็นชอบบุคลากรเปนผูประเมิน หรือขอความเห็นชอบเปน
บริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินสําหรับธุรกรรมในตลาดเงิน ใหบริษัทประเมินน้ันย่ืนคําขอความเห็นชอบ
พรอมเอกสารหลักฐานตามที่กําหนดไว ตอสมาคมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสิน 
  ในกรณีย่ืนคําขอความเห็นชอบเปนบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสิน สําหรับธุรกรรมในตลาดเงิน
เปนครั้งแรก ใหบริษัทประเมินย่ืนคําขอความเห็นชอบบุคลากรอยางนอยหาคนเปนผูประเมิน โดยในจาํนวน
น้ีตองเปนผูประเมินในระดับวุฒิอยางนอยสองคน 
ขอ ๗ ใหบริษัทประเมินที่ยื่นคําขอความเห็นชอบตามขอ ๖  ชําระคาธรรมเนียมการย่ืนคําขอความ
เห็นชอบตามอัตราทีส่มาคมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสินกําหนดไว  
ขอ ๘ ในการพิจารณาคําขอความเห็นชอบ  สมาคมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสินอาจแจงใหผูขอความ
เห็นชอบช้ีแจง ดําเนินการ หรือสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งหากผูขอความ
เห็นชอบไมปฏิบัติตาม สมาคมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสินจะถือวาผูน้ันไมประสงคจะย่ืนคําขอความ
เห็นชอบอีกตอไป 
ขอ ๙ สมาคมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสินตองแจงผลการพิจารณาคําขอความเห็นชอบภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับเอกสารหลักฐานครบถวน 

หมวดท่ี ๒ 
หลักเกณฑและระยะเวลาการใหความเห็นชอบเปนผูประเมิน 

และบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสิน สําหรับธุรกรรมในตลาดเงิน 
------------------------------ 

ขอ ๑๐  บริษัทประเมินใดประสงคจะขอรับความเห็นชอบเปนบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสิน สําหรับ
ธุรกรรมในตลาดเงิน จะไดรับการพิจารณาจากสมาคมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสิน ตอเมื่อมี
คุณสมบัติครบตามหลักเกณฑที่กําหนดไวดังน้ี 

  (๑) บริษัทประเมิน และผูบริหารของบริษัทประเมิน ตองเปนสมาชิกของสมาคมผู
ประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย และ/หรือ สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย 

 (๒) บริษัทประเมินที่ขอใหพิจารณาใหความเห็นชอบ จะตองมีผูประเมินรวมกันอยาง
นอย   หาคน โดยในจํานวนน้ีตองเปนผูประเมินในระดับวุฒอิยางนอยสองคน  

 (๓) บริษัทประเมินตองมีประสบการณในการใหบริการดานการประเมินมูลคา
ทรัพยสินในประเทศไทยอยางตอเน่ืองเปนกิจจะลักษณะอยางนอยหน่ึงป  
  (๔) โครงสรางการบริหารจัดการของบริษัทประเมิน ตองเหมาะสมตอการดําเนินงาน
ประเมินมูลคาทรัพยสินสําหรับธุรกรรมในตลาดเงิน ดังน้ี   

 (ก) มีทุนจดทะเบียนชําระแลวไมนอยกวาสองลานบาท 
 (ข) มีจํานวนพนักงานเหมาะสมในแตละสายงาน โดยในจํานวนพนักงานที่

ปฏิบัติหนาที่ประเมินมูลคาทรัพยสินใหเปนไปตามจํานวนที่กําหนดไวในขอ ๑๐(๒) ของหลักเกณฑน้ี  
 

(ค) มีผูจัดการ... 
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 (ค) มีผูจัดการและผูที่ดํารงตําแหนงระดับบริหารที่รับผิดชอบในสายงาน
เกี่ยวกับการประเมินมูลคาทรัพยสิน เปนผูมีความรูและประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับงานประเมิน
มูลคาทรัพยสิน 

 (ง) บริษัทประเมินตองมีหลักเกณฑและแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและ
รัดกุมเพียงพอรวมทั้งตองมีระบบการกํากับดูแลที่ทําใหเช่ือถือไดวาสามารถควบคุมใหการปฏิบัติงาน
ประเมินมูลคาทรัพยสิน เปนไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ สําหรับธุรกรรม
ในตลาดเงิน และ   ตองไมมีลักษณะตามขอ ๑๔ ของหลักเกณฑน้ี 
ขอ ๑๑ ในกรณีที่ไดรับความเห็นชอบไปแลว แตจํานวนผูประเมินรวมกันแลวไมถึงหาคน หรือผูประเมิน
ในระดับวุฒเิปลี่ยนแปลงไปจนเหลือเพียงหน่ึงคน ใหบริษัทประเมินน้ันสามารถรับงานประเมินมูลคา  
ทรัพยสินสําหรับธุรกรรมในตลาดเงินตอไปไดกอน แตตองเพิ่มเติมผูประเมินในระดับวุฒิใหครบจํานวน
คนตามขอ ๑๐(๒)ของหลักเกณฑน้ีภายในระยะเวลาหน่ึงปนับแตวันที่มีการขาดจํานวนไป  
ขอ ๑๒  ผูที่จะไดรับความเห็นชอบเปนผูประเมินสําหรับธุรกรรมในตลาดเงิน ตองเปนไปตามหลักเกณฑ
ดังตอไปน้ี 
  (๑) เปนผูที่ไดรับการข้ึนทะเบียนผูประเมินไวแลวตามประกาศของสมาคมวิชาชีพที่          
2/๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการข้ึนทะเบียนผูประเมินมูลคาทรัพยสิน สําหรับธุรกรรม
ในตลาดเงิน พ.ศ.๒๕๖๒ และสถานะของผูประเมินยังไมสิ้นสุดกอนวันที่ย่ืนคําขอ 
  (๒) เปนลูกจางหรือพนักงานของบริษัทประเมินที่ย่ืนคําขอความเห็นชอบซึ่งปฏิบัติงาน
ประจําใหบริษัทเต็มเวลา 
  (๓) ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการประเมินมูลคาทรัพยสินอยางตอเน่ืองไมนอยกวาสองป
กอนย่ืนคําขอความเห็นชอบ และยังคงปฏิบัติงานดังกลาวอยูในขณะย่ืนคําขอ 
ขอ ๑๓  บริษัทประเมิน หรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทประเมิน หรือผูบริหาร หรือผู
ประเมินจะตองไมมีลักษณะดังตอไปน้ี 
  (๑) เปนผูที่ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยหรือเปนบุคคลลมละลาย หรือ 

(๒) เปนคนไรความสามารถ หรือ เสมือนไรความสามารถ หรือ 
  (๓) อยูระหวางถูกกลาวโทษโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย หรือ ธนาคารแหงประเทศไทย หรือสมาคมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสิน หรือหนวยงาน
ของราชการในความผิดเกี่ยวกับตลาดเงิน ดังตอไปน้ี   
   ก. ความผิดเกี่ยวกับการกระทําโดยทุจริตหรือการทําใหเสียหายตอทรัพยสิน
ตอเจาหน้ี หรือตอประชาชน 
   ข. ความผิดเกี่ยวกับการจงใจแสดงขอความอันเปนเท็จในสาระสําคัญ หรือ
ปกปดขอความจริงที่เปนสาระสําคัญอันควรแจงในเอกสารใดๆที่ตองเปดเผยไวในรายงานการประเมิน 

 (๔) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากงาน เน่ืองจากการกระทําทุจริต  
  (๕) มีประวัติการทํางานอันสอไปในทางไมสุจริต 

 (๖) มีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาขาดความรับผดิชอบ หรือความระมัดระวัง หรือความ
ซื่อสัตยสุจริตในการประเมินมูลคาทรัพยสิน หรือมีการจัดทํารายงานการประเมินมูลคาทรัพยสินไม
ถูกตอง หรือ ไมครบถวน หรือไมเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพในสาระสําคัญที่อาจเกิดผลกระทบตอการ
ตัดสินใจของผูใชรายงานการประเมิน  หรือ ทําใหผูใชรายงานสําคัญผิดจนอาจเกิดผลกระทบตอการ 
 

ตัดสินใจ... 
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ตัดสินใจของผูใชรายงานการประเมิน หรือ ทําใหผูใชรายงานสําคัญผิดในมูลคาทรัพยสินที่ประเมิน  
 (๗) อยูในระหวางถูกกลาวโทษจากเจาพนักงาน หรือ หนวยงานที่มีอํานาจตาม

กฎหมายหรืออยูในระหวางถูกดําเนินคดีอาญาในช้ันศาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่มีลักษณะเปนการ
หลอกหลวง ทุจริต เจตนาปกปดขอมูล หรือเปนการกระทําอื่นใดที่มีลักษณะเชนน้ี  

 (๘) เปนผูที่เคยมีประวัติถูกเพิกถอนการข้ึนทะเบียน หรือ เคยถูกสมาคมวิชาชีพ
ประเมินมูลคาทรัพยสินเพิกถอนการข้ึนทะเบียน หรือ เพิกถอนสมาชิกภาพอันเน่ืองมาจากการไมปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 (๙) เปนผูที่เคยมีประวัติถูกสมาคมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสินกําหนดระยะเวลาที่
จะไมรับพิจารณาใหข้ึนทะเบียนเปนผูประเมินมูลคาทรัพยสิน และระยะเวลาดังกลาวยังไมสิ้นสุดลง 

(๑๐ )  เปนผูที่ เคยมีประวัติถูกธนาคารแหงประเทศไทย และ/หรือสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยสินและตลาดหลักทรัพย  พักการใหความเห็นชอบ หรือเพิกถอนการให
ความเห็นชอบเปนผูประเมินหลัก อันเน่ืองมาจากสําหรับธุรกรรมในตลาดทุน หรือตลาดเงิน อัน
เน่ืองมาจากการไมปฏิบัติ ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(11) เปนผูที่ เคยมีประวัติถูกธนาคารแหงประเทศไทย และ /หรือ สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยสินและตลาดหลักทรัพย กําหนดระยะเวลาที่จะไมรับพิจารณาใหความ
เห็นชอบเปนผูประเมินหลัก สําหรับธุรกรรมในตลาดทุน และระยะเวลาดังกลาวยังไมสิ้นสุดลง   
ขอ ๑๔ ในกรณีที่สมาคมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสินปฏิเสธใหความเห็นชอบเปนผูประเมินหรือ
บริษัทประเมินมูลคาทรัพยสิน สําหรับธุรกรรมในตลาดเงิน แลวแตกรณี เน่ืองจากปรากฏขอเท็จจริงวาผู
ประเมินหรือบริษัทประเมินมีลักษณะตามขอ ๑๓ สมาคมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสินอาจกําหนด
ระยะเวลาหรือเงื่อนไขในการรับพิจารณาคําขอความเห็นชอบของผูประเมินหรือบริษัทประเมินรายน้ัน
แลวแตกรณีในคราวตอไป   โดยอาจกําหนดระยะเวลาดังกลาวจะไมเกินสิบป นับแตวันที่สมาคมวิชาชีพ
ประเมินมูลคาทรัพยสินปฏิเสธใหความเห็นชอบ 
ขอ ๑๕ การใหความเห็นชอบเปนผูประเมินและบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสิน สําหรับธุรกรรมในตลาด
เงินซึ่งไดย่ืนคําขอในคราวเดียวกัน  มีกําหนดระยะเวลาคราวละไมเกินสามป  และหากประสงคจะขอให
พิจารณาตออายุการใหความเห็นชอบ จะตองย่ืนคําขอตามหลักเกณฑน้ี กอนวันสิ้นสุดระยะเวลาการให
ความเห็นชอบเดิมอยางนอยหกสิบวัน ซึ่งการตออายุใหความเห็นชอบน้ีใหมีกําหนดเวลาคราวละสามป
เชนกัน  
 ขอ ๑๖ รายงานการประเมินมูลคาทรัพยสิน ที่บริษัทประเมินย่ืนใหสมาคมวิชาชีพประเมินมูลคา
ทรัพยสินพิจารณาพรอมคําขอรับการใหความเห็นชอบ ตองลงลายมือช่ือโดยกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัทประเมินและผูประเมิน ที่ประสงคจะไดรับความเห็นชอบในคราวเดียวกับบริษัท 

หมวดท่ี ๓ 
การพิจารณาใหความเห็นชอบผูประเมินและบริษัทประเมิน 

--------------------------------- 
ขอ ๑๗  ใหสมาคมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสินแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบผู
ประเมินและบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินสําหรับธุรกรรมในตลาดเงิน  โดยมีอํานาจหนาที่พิจารณา
กลั่นกรองและใหความเห็นชอบผูประเมินและบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินสําหรับธุรกรรมในตลาดเงิน  
 

ขอ 18 ผูแทน... 
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ขอ ๑๘  คณะกรรมการจํานวนเจ็ดคนประกอบดวย 

(๑) ผูแทนจากสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทยจํานวนสองคน 
(๒) ผูแทนจากสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทยจํานวนสองคน 
(๓) ผูแทนจากธนาคารแหงประเทศไทย หรือผูแทนจากสมาคมธนาคารไทยจํานวนหน่ึงคน 
(๔) ผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการดานประเมินมูลคาทรัพยสินจากสถาบันการศึกษาที่สมาคม

วิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสินเห็นชอบไดจํานวนสองคน 
ขอ ๑๙ ใหมีการประชุมคณะกรรมการครั้งแรกข้ึนภายในสามสิบวัน นับจากวันที่ไดรับแตงต้ังเพื่อเลือก
ประธานกรรมการและพิจารณากรอบการทํางานโดยทั่วไป 
ขอ ๒๐ คณะกรรมการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป นับจากวันแตงต้ัง ใหกรรมการซึ่งตองพนจาก
ตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะมีคณะกรรมการชุดใหม โดยสมาคมวิชาชีพ
ประเมินมูลคาทรัพยสินจะแตงต้ังบุคคลที่เหมาะสมเปนคณะกรรมการชุดใหมภายในหกสบิวันนับแตวันที่
คณะกรรมการชุดเดิมหมดวาระ 
ขอ ๒๑  นอกจากการพนจากตําแหนงในขอ ๒๐ กรรมการจะพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ศาลมีคําสั่งใหเปนคนไรความสามารถหรือเปนคนเสมือนไรความสามารถ 
(๔) ไดรับโทษจําคุกโดยมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
(๕) สมาคมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสินมีมติใหออก 
(๖) กรรมการที่เปนผูแทนจากสมาคมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสิน จะตองพนจากตําแหนง

เมื่อมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในขอที่ ๑๓ ของหลักเกณฑน้ี  
ในกรณีตําแหนงกรรมการวางลง ใหสมาคมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสินแตงต้ังบุคคลที่

เหมาะสมเปนกรรมการแทนภายใน๓๐วันนับแตวันที่ตําแหนงวางลงและใหผูที่ไดรับแตงต้ังน้ันอยูใน
ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของคณะกรรมการ 
ขอ ๒๒  ตองมีกรรมการมาประชุมเกินกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการ จึงจะถือวาครบองคประชุม    
ในกรณีที่ประธานกรรมการไมเขารวมประชุม ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานในที่
ประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือตามคะแนนเสียงขางมากของกรรมการที่มาประชุม 
กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 

กรรมการผูใดมีสวนไดเสียในเรื่องที่พิจารณา  ไมมสีิทธิอยูในที่ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องน้ัน 
ขอ ๒๓  ใหคณะกรรมการมีอํานาจดังตอไปน้ี 

(๑) กําหนดกฎระเบียบเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ โดยไดรับความเห็นชอบจาก
สมาคมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสิน 

(๒)  แตงต้ังบุคคลหรือคณะทํางานเฉพาะกิจในกรณีที่จําเปนเพื่ อชวยปฏิบั ติงานของ
คณะกรรมการ 

 
(3) ปฎิบัติการ... 



~ ๗ ~ 
 

 
 

(๓)  ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไวในขอกําหนดน้ี   
ขอ ๒๔  คณะกรรมการ อาจแจงเปนหนังสือใหผูบริหาร ผูประเมิน หรือพนักงานของบริษัทประเมินมา
ช้ีแจง ใหถอยคํา หรือสงรายงานการประเมินหรือเอกสารหลักฐานอื่นใดเพิ่มเติมไดตามที่เห็นสมควร 
รวมทั้งอาจไปตรวจสอบสถานที่ทําการของบริษัทประเมินดวยก็ได   
ขอ ๒๕  ในการพิจารณาการใหความเห็นชอบผูประเมินและบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินสําหรับ
ธุรกรรมในตลาดเงิน คณะกรรมการจะตองพิจารณา คุณสมบัติของผูประเมินและ บริษัทประเมินและ
ผูบริหารของบริษัทประเมิน รวมไปถึงขอมูลอันเปนองคประกอบสําคัญในการใหความเห็นชอบตามที่
กําหนดไวในหลักเกณฑน้ีอยางเครงครัด 
ขอ ๒๖  คณะกรรมการตองพิจารณาคําขอความเห็นชอบของบริษัทประเมินใหแลวเสร็จภายใน        
สามสิบวัน  นับแตวันที่เอกสารและขอมูลที่กําหนดไวในแบบคําขอสมบูรณครบถวน และรายงานผลการ
พิจารณาใหสมาคมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสินทราบเพื่อแจงผูประเมินและบริษัทประเมินที่ย่ืนคําขอ 
และธนาคารแหงประเทศไทยทราบผลการพิจารณาภายในเจ็ดวันนับแตวันที่พิจารณาคําขอเสร็จสิ้น 
ขอ ๒๗  บริษัทประเมินใดที่ไดรับความเห็นชอบจากสมาคมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสินไปแลว              
หากประสงคจะเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมผูประเมิน สําหรับธุรกรรมในตลาดเงินจะตองย่ืนคําขอตอ
สมาคมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสินตามแบบที่แนบทายประกาศน้ี  พรอมทั้งชําระคาธรรมเนียมที่
กําหนดไว  
 ในกรณีที่มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงขอมูลของบริษัทตอกระทรวงพาณิชย หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงขอมูลของผูประเมินสําหรับธุรกรรมในตลาดเงิน บริษัทประเมินจะตองแจงใหสมาคม
วิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสินทราบภายในสามสิบวัน นับแตที่มีการเปลี่ยนแปลง  
  

หมวดท่ี ๔ 
เง่ือนไขการประเมินมูลคาทรัพยสิน 

------------------------- 

 ขอ ๒๘  ในการประเมินมูลคาทรัพยสิน บริษัทประเมินและผูประเมินมูลคาทรัพยสิน ตองรักษา
มาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพเย่ียงผูมีวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสินจะพึงกระทํา 
และตองปฏิบัติดังตอไปน้ี 

(๑) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความ
ระมัดระวัง   

(๒) มีความเปนอิสระทางวิชาชีพ โดยไมมีความเกี่ยวของหรือมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือ
ทางออมกับลูกคาหรือกับทรัพยสินที่ประเมินมูลคาในลักษณะที่อาจเปนเหตุใหขาดความเปนอิสระใน
การประเมิน 

(๓) ในการประเมินมูลคาทรัพยสินและการจัดทํารายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน ผูประเมิน
จะตองปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  
 
 
 

หมวดที่ 5... 
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หมวดท่ี ๕ 
การตออายุการใหความเห็นชอบผูประเมินและบริษัทประเมิน 

---------------------------- 
ขอ ๒๙ ในกรณีที่ผูประเมินหรือบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสิน สําหรับธุรกรรมในตลาดเงินที่ไดรับความ
เห็นชอบจากสมาคมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสินรายใด ประสงคจะตออายุการใหความเห็นชอบเพื่อให
สามารถทําหนาทีเ่ปนผูประเมินหรือบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสิน สาํหรับธุรกรรมในตลาดเงินไดอยาง
ตอเน่ือง ใหการตออายุการใหความเห็นชอบดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 
 (๑)  ใหบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินสําหรับธุรกรรมในตลาดเงินย่ืนคําขอตออายุการใหความ
เห็นชอบเปนบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินสําหรับธุรกรรมในตลาดเงิน หรือยื่นคําขอตออายุการให
ความเห็นชอบเปนผูประเมินแลวแตกรณี ตอสมาคมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสิน  
 (๒)  ในกรณีที่บริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินสําหรับธุรกรรมในตลาดเงินไดย่ืนคําขอตออายุการ
ใหความเห็นชอบลวงหนาอยางนอยหกสิบวันกอนสิ้นสุดระยะเวลาการใหความเห็นชอบแลว หากสมาคม
วิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสินไมแจงผลการพิจารณาคําขอความเห็นชอบภายในวันสิ้นสุดระยะเวลาการ
ใหความเห็นชอบ ใหบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินสําหรับธุรกรรมในตลาดเงินหรือผูประเมินรายน้ันปฏิบัติ
หนาที่ตอไปได จนกวาสมาคมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสินจะมีหนังสือแจงผลการพิจารณา 
 (๓)  ผูประเมินและบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินสําหรับธุรกรรมในตลาดเงิน จะไดรับการตอ
อายุการใหความเห็นชอบตอเมื่อเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

(ก)  ในกรณีการตออายุของบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินสําหรับธุรกรรมในตลาดเงิน 
ตองเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ ๑๐ และไมมีลักษณะตามขอ ๑๓ 

(ข)  ในกรณีการตออายุของผูประเมิน ตองเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ 
๑๒ และไมมีลักษณะตามขอ ๑๓ โดยอนุโลม และผูประเมินจะตองลงลายมือช่ือในรายงานการประเมิน
มูลคาทรัพยสิน สําหรับธุรกรรมในตลาดเงินอยางนอยย่ีสิบผลงานตอป กอนวันที่ย่ืนคําขอตออายุการให
ความเห็นชอบตอสมาคมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสิน 
ขอ ๓๐ บริษัทประเมินและ/หรือผูประเมินรายใด ไมย่ืนคําขอตออายุภายในกําหนดเวลาดังกลาวตามขอ 
๒๙ (๒) ใหถือวาไมประสงคจะขอรับความเห็นชอบจากสมาคมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสินอีกตอไป 
และไมอาจรับงานประเมินมูลคาทรัพยสินสําหรับธุรกรรมในตลาดเงินได นอกจากจะย่ืนคําขอให
พิจารณาเชนเดียวกับบริษัทประเมินและผูประเมินที่ย่ืนขอความเห็นชอบเปนครั้งแรก 
 ในกรณีบริษัทประเมิน และ/หรือผูประเมินที่ไดรับความเห็นชอบใหเปนบริษัทประเมินและ/
หรือผูประเมินสําหรับธุรกรรมในตลาดเงิน ไดย่ืนคําขอตออายุเมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวตามขอ       
๒๙ (๒)  แตไดแสดงถึงเหตุผลอันควรแกกรณีในเหตุที่ไมสามารถย่ืนคําขอการตออายุการใหความ
เห็นชอบแกสมาคมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสินตามกําหนดได และไดย่ืนคําขอเมื่อพนระยะเวลาการ
สิ้นสุดการใหความเห็นชอบเดิมไมเกินหกสิบวัน    สมาคมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสินอาจรับ
พิจารณาคําขอใหตออายุใหไดเปนการเฉพาะรายโดยในชวงระยะเวลาที่บริษัทประเมินและ/หรือผู
ประเมินยังไมไดรับการตออายุการใหความเห็นชอบจากสมาคมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสิน  บริษัท
ประเมินและ/หรือผูประเมินรายน้ันไมสามารถที่จะรับงานประเมินมูลคาทรัพยสินสําหรับธุรกรรมใน
ตลาดเงินได 
 

ขอ 31 ในการ... 
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ขอ ๓๑ ในการย่ืนคําขอตออายุการใหความเห็นชอบ หากบริษัทประเมินยังคงมีผูประเมินสําหรับ
ธุรกรรมในตลาดเงินเปนรายเดิม ผูประเมินน้ันตองยังมสีถานะและมช่ืีออยูในทะเบียนผูประเมินในระดับ
วุฒิของสมาคมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสินในขณะบริษัทประเมินน้ันย่ืนคําขอ และตองไมเปนผูถูก
ลงโทษตามขอกําหนด เรื่องการควบคุมมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพผูประเมินและบริษัทประเมิน
มูลคาทรัพยสิน สําหรับธุรกรรมในตลาดเงิน พ.ศ.๒๕๖๒ ขอที่ ๑๖.๓ ,๑๖.๔ และ ๑๖.๕ 
ขอ ๓๒  ในกรณีดังตอไปนี้ ใหบริษัทประเมินแจงการเปลี่ยนแปลงตอสมาคมวิชาชีพประเมินมูลคา
ทรัพยสินภายในเจ็ดวันนับแตวันสุดทายของเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 (๑)  เมื่อบริษัทประเมินมีการเปลี่ยนแปลงผูประเมินของบริษัทประเมิน ไมวาจะเปนกรณีที่ผูประเมิน
ลาออก หรือมีผูประเมินรายใหมหรือกรณีอื่นใดอันมีผลตอการดํารงลักษณะของบริษัทประเมินตามขอ ๑๐(๒) 
 (๒)  เมื่อบริษัทประเมิน เปลี่ยนแปลงสถานที่หรือหมายเลขโทรศัพทติดตอของบริษัทประเมิน 
 

หมวด ๖ 
การสิ้นสุดการใหความเห็นชอบ 

------------------------- 

ขอ ๓๓  การใหความเห็นชอบเปนผูประเมินและบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสิน สําหรับธุรกรรมในตลาด
เงินจะสิ้นสุดลงเมื่อ 
 (๑) ผูประเมิน หรือบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินสําหรับธุรกรรมในตลาดเงินไดแจงตอสมาคม
วิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสิน เปนหนังสือวามีความประสงคที่จะยุติการปฏิบัติงานเปนผูประเมิน 
หรือ บริษัทประเมินมูลคาทรัพยสิน สําหรับธุรกรรมในตลาดเงิน แลวแตกรณี 

(๒) ในระหวางระยะเวลาใหความเห็นชอบ ผูประเมินหรือบริษัทประเมินไมสามารถดํารง
ลักษณะใหเปนไปตามหลักเกณฑในขอ ๑๐ หรือในขอที่ ๑๒ แลวแตกรณี  
 (๓) บริษัทประเมิน หรือ กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทประเมิน หรือผูประเมินมี
ลักษณะตองหามตามหลักเกณฑในขอ ๑๓  
 (๔) สมาคมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสินสั่งเพิกถอนการใหความเห็นชอบผูประเมิน หรือ
บริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินสําหรับธุรกรรมในตลาดเงิน เน่ืองมาจากการกระทําความผิดตาม
ขอกําหนด เรื่องการควบคุมมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพผูประเมินและบริษัทประเมินมูลคา
ทรัพยสิน พ.ศ. ๒๕๖๒  
 (๕) สมาคมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสินสั ่งใหพนจากการเปนสมาชิกของสมาคมวิชาชีพ
ประเมินมูลคาทรัพยสิน 
 (๖) ขาดตออายุการใหความเห็นชอบ 
 (๗) สิ้นสุดระยะเวลาการใหความเห็นชอบ 
  ในกรณีที่เกิดเหตุตามวรรคหน่ึง (๒) หรือ (๖) สมาคมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสินอาจสั่งให
ผูประเมินหรือบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินสําหรับธุรกรรมในตลาดทุน ดําเนินการแกไขเพื่อใหมีลักษณะ
เปนไปตามหลักเกณฑภายในระยะเวลาที่กําหนด และสั่งใหกระทําการหรืองดเวนกระทําการอยางหน่ึงอยาง
ใดกอนการสั่งพักหรือเพิกถอนการใหความเห็นชอบก็ได 
 
 

ขอ 34 ในกรณี... 




