
 
แบบฟอรม์การต่ออายุผู้ประเมินหลกัช้ันวิสามัญ ช้ันสามัญ และช้ันวุฒิ 

 
โปรดกรอกข้อมูลโดยการพิมพใ์ห้ถูกต้องและครบถ้วน  หากระบุข้อมูลไม่ครบถ้วนสมาคมฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับพิจารณา      
ข้อมูลบุคคล 

          
หมวดท่ี 1 การพฒันาความรู้ทางวิชาชีพต่อเน่ืองด้านการประเมินมูลค่าทรพัยสิ์น 

กิจกรรม 
รายละเอียด 

การน าเสนอหลักฐาน 
ช่ือหลักสูตร วันท่ี จ านวนช่ัวโมง 

❑ การเขา้อบรม  
       และสมัมนา 

   
❑ วุฒิบตัร 

❑ ประกาศนียบตัร 

❑ หนงัสือรบัรองการอบรม 

❑ หลกัฐานการช าระเงิน 

   

   

   

❑ การเป็นวิทยากร หรือ 

❑ ผูบ้รรยาย หรือ 

❑ ผูด้ าเนินการสมัมนา 

   
❑ หนงัสือเชิญ 

❑ หนงัสือรบัรองในการร่วม
กิจกรรม 

❑ การเป็นอาจารย ์    
❑ หนงัสือรบัรองการเป็น 
      อาจารยจ์ากสถาบนั 

❑ กิจกรรมอื่นๆ    
❑ วุฒิบตัร 

❑ ประกาศนียบตัร 

❑ หนงัสือรบัรองการอบรม 

❑ หลกัฐานการช าระเงิน 

❑ ส าเร็จการศึกษา 
     เพิ่มเติม 

   
❑ ปริญญาบตัร หรือ 

❑ วุฒิบตัรหรือหลกัฐานอื่นๆ 
รวม   

ชื่อ – นามสกุล  

ผูป้ระเมนิหลกั (ประเภท)  

ผูป้ระเมนิหลกั (เลขที)่  

วนัหมดอายุ  

บรษิทัทีส่งักดั  

ทีอ่ยู่ทีท่ างาน (ปัจจุบนั)  

โทรศพัท์  

โทรสาร  

โทรศพัท์มอืถอื  

อเีมล์  

สมาชกิสมาคมทางวชิาชพี 
 
 

❑ สมาคมผู้ประเมนิค่าทรพัย์สนิแห่งประเทศไทย  เลขที…่………………………….............................. 

❑ สมาคมนักประเมนิราคาอสิระไทย เลขที.่......................................................................................... 



2 
 

หมวดท่ี 2 ผลการปฎิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าทรัพยส์ิน  (บัญชีแสดงผลงานไม่น้อยกว่า 20 ผลงาน และวิธีการ
ประเมินไม่ต ่ากว่า 2 วิธี) 
 
ล าดับ วัตถุประสงค ์ ชนิดของทรัพยส์ิน วิธีใช้ในการประเมิน มูลค่า 
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ล าดับ วัตถุประสงค ์ ชนิดของทรัพยส์ิน วิธีใช้ในการประเมิน มูลค่า 
 
 

 
 

   

 
 

 
 

   

 
เอกสารเพ่ิมเติม   1. ส าเนาบตัรประชาชน จ านวน 1 ชุด 

2. ส าเนาบตัรผูป้ระเมินชัน้วิสามัญ หรือชัน้สามัญ หรือชัน้วุฒิ จ านวน 1 ชุด 
3. ส าเนาหนงัสือรบัรองการต่ออายุผูป้ระเมิน จ านวน 1 ชุด 

4. ส าเนาบตัรสมาชิกของสมาคมฯ (ต่ออายุเรียบรอ้ยแลว้) จ านวน 1 ชุด 

5. รูปถ่ายขนาด 2 นิว้ (ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) จ านวน 2 ใบ 
6. ค่าธรรมเนียมในการต่ออายุและจดัท าบัตรใหม่ 1,500 บาท / 1 ท่าน 
7. ในกรณีที่เป็นผูป้ระเมินภายในของสถาบนัการเงิน องคก์ร/หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน  
    ตอ้งกรอกแบบฟอรม์รบัรองผลงานและการปฏิบติังานตามที่สมาคมฯ ก าหนด  

    8. หนงัสือรบัรองจากบริษัท / หน่วยงาน / องคก์ร ที่สังกัด 
 
 
 

ลงช่ือ................................................... 
(.........................................................) 
วนัที่..................................................... 

jandy039@live.co.uk
Typewriter
(โปรดใส่เครื่องหมายในช่อง  ตามเอกสารที่ท่านส่งมา)

jandy039@live.co.uk
Rectangle
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