
 

 

สมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย 
รวมกับ 

สมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย 
 

 

ประกาศ ที ่      /๒๕๖๔ 

เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขผูรับการสอบสัมภาษณ 

เพ่ือข้ึนทะเบียนเปนผูประเมินมูลคาทรัพยสินระดับวุฒิ 
_________________________ 

 

   อาศัยอํานาจตามขอกําหนดเรื่อง การทดสอบความรูทางวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๔ หมวดท่ี ๓ 

ขอท่ี ๑๓ และ ๑๔  สมาคมฯ จึงออกหลักเกณฑและเง่ือนไขผูรับการสอบสัมภาษณ เพ่ือข้ึนทะเบียนเปน           

ผูประเมินมูลคาทรัพยสินระดับวุฒิของสมาคม ดังมีรายละเอียดแนบทาย 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี         ธนัวาคม  พ.ศ. 2564 
 

 
 

 ( นายกิตติพงศ  ผลประยูร )                 ( นายอนิรุท  สุจริต ) 
            เลขาธิการ                       เลขาธิการ             
สมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย         สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลักเกณฑและเง่ือนไขสําหรับการเขารับการสอบสัมภาษณผูประเมินมูลคาทรัพยสินระดับวุฒิ 

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

 

 ผู เขารับการสอบสัมภาษณ จะตองเตรียมขอมูลพ้ืนฐานและยื่นเอกสารประกอบการสอบ

สัมภาษณใหกับคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิของสมาคม ดังนี้ 

๑. ขอมูลสวนตัวของผูประเมิน 

• ชื่อ/ท่ีอยู/หนวยงานปจจุบันท่ีสังกัด/เบอรโทรศัพทหรืออีเมลท่ีสามารถติดตอไดในกรณี

เรงดวน 

• ประวัติการทํางาน 

• ประวัติการศึกษา อยางละเอียด 

• หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน อายุงาน หนาท่ีรับผิดชอบทางดานประเมินมูลคา

ทรัพยสินจากหนวยงานตนสังกัด ลงนามโดยผูบริหารหนวยงาน 

หมายเหตุ  นําสงตนฉบับ ๑ ชุด และสําเนาจํานวน 4 ชุด พรอมลงนามรับรองความถูกตองใน

เอกสารแตละชุดทุกแผน 

  

๒. ตัวอยางรายงานการประเมินมูลคาทรัพยสินจํานวน ๒ เลม ซ่ึงตองมีรายละเอียดดังนี้ 

• เปนรายงานจริงท่ีมีการวาจางโดยลูกคาเทานั้น  ไมรับรายงานท่ีเปนกรณีศึกษา ภาคนิพนธ 

ปริญญานิพนธ หรือ 

•  รายงานประเมินท่ีผูเขารับสัมภาษณทําหนาท่ีตรวจสอบ  พรอมรายงานความเห็นตอรายงาน

อยางละเอียด (สําหรับผูเขารับการสัมภาษณสังกัดสถาบันการเงิน)  

• รายงานประเมินตองมีวิธีการประเมินครบถวนเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพการประเมินมูลคา

ทรัพยสิน ซ่ึงกําหนดไวโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

และ/หรือสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย และ/หรือสมาคมนักประเมินราคา

อิสระไทย ซ่ึงประกาศบังคับใชในปจจุบัน  โดยวันท่ีประเมินตามรายงานจะตองไมเกิน ๓ ป 

โดยใชวันท่ีสอบสัมภาษณเปนวันสุดทาย  

• มูลคาทรัพยสินท่ีประเมินตามรายงานควรเปนมูลคาทรัพยสินท่ีเหมาะสมและสอดคลองตอ

ศักยภาพดานความรู ความชํานาญ สําหรับการเปนผูประเมินระดับวุฒิ (หากมูลคาของ

ทรัพยสินสูงก็จะเปนประโยชนตอผูเขารับการสัมภาษณ) 

• ผูเขารับการสอบสัมภาษณควรนํากระดาษทําการ (Working Paper)  ขอมูลสนับสนุนของ

รายงานท่ีนําเสนอท้ัง ๒ เลม ติดมาดวยในวันสัมภาษณ  ท้ังนี้เพ่ือจะไดมีขอมูลอางอิง หาก

คณะกรรมการสอบสัมภาษณสอบถาม ซ่ึงจะเปนประโยชนตอผูเขารับการสัมภาษณ 

• ตัวอยางรายงาน ๒ เลม ผูประเมินจะตองจัดทําสําเนารายงานการประเมินอีกจํานวน ๔ ชุด 

พรอมลงนามรับรองความถูกตองในรายงานการประเมินทุกหนา  



 

 

หมายเหตุ ในกรณีท่ีผูเขาสอบสัมภาษณซ่ึงปฏิบัติงานในสถาบันการเงิน ตัวอยางรายงานตองมีความเห็น

และไดรับการรับรองเปนลายลักษณอักษรจากผูมีอํานาจลงนามของสถาบันการเงิน หรือผูบริหารสูงสุด

ของฝายประเมินมูลคาทรัพยสิน และตองแสดงหนังสือยินยอมใหใชรายงานในการสอบสัมภาษณจาก

บริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินซ่ึงเปนผูประเมินมูลคาทรัพยสินตามรายงานฉบับท่ีนํามาใชในสอบสัมภาษณ 

(ตามตัวอยางหนังสือฯ แนบทาย) 

    3. ระยะเวลาในการสงเอกสาร และสถานท่ีนําสง 

           ผูเขาสอบสัมภาษณจะตองนําสงเอกสารท้ังหมดมายังสมาคมภายในวันท่ี 10 มกราคม 2565 

เทานั้น โดยเอกสารท้ังหมดสามารถนําสงไดท้ังสองสมาคม 

  สมาคมผูประเมินคาทรัพย สินแหงประเทศไทย (VAT) อาคารสํานักงานท่ีดิน

กรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกนอย  ชั้น 3 ถนนจรัญสนิทวงศ 59 กรุงเทพฯ ตั้งแตเวลา 08.30 – 

15.30 น. โทร. 02-886-6335 หรอื 02-435-9047 

  สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย (TVA) เลขท่ี 1550 อาคารธนภูมิชั้น 19 หอง D1 

ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ต้ังแตเวลา 08.30-15.30 น. โทร.            

02-207-0881-2  

 

    4. ชําระคาธรรมเนียมในการเขารับการสอบสัมภาษณ ทานละ 1,500 บาท หรือชําระในวันย่ืน

เอกสาร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คาํรบัรอง 

 

ชือ่ ............. (สถาบนัการเงิน)…………… 

การยื่นคําขอเขารับการสอบสัมภาษณเพ่ือข้ึนทะเบียนเปนผูประเมินชั้นวุฒิกับสมาคมฯ 

 

        วนัท่ี .......................... 

 

 โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา .... (ชื่อสถาบันการเงิน) ขอรับรองวา ตามท่ีนาย/นาง/นางสาว 

..............................................................ไดยื่นคําขอเขารับการสอบสัมภาษณ เพ่ือข้ึนทะเบียนเปนผู

ประเมินมูลคาทรัพยสินจากสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย และสมาคมนักประเมินราคา

อิสระไทย นั้น 

 

   ..... (ชื่อสถาบันการเงิน)  ขอยืนยันวา นาย/นาง/นางสาว .................................................... 

เปนพนักงานของธนาคารปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง .................................... และเปนกรรมการพิจารณา

มูลคาทรัพยสินของธนาคาร ซ่ึงมีอํานาจในการตรวจสอบและพิจารณามูลคาทรัพยสิน  จากรายงานการ

ประเมินมูลคาทรัพยสินของบริษัท ...................................... (ชื่อบริษัทประเมิน)  ซ่ึงเปนบริษัทประเมิน

ราคาภายนอกซ่ึงเปนคูสัญญารับจางงานประเมินมูลคาทรัพยสินของธนาคาร 

 

   ..... (ชื่อสถาบันการเงิน)  ขอรับรองวารายงานประเมินมูลคาทรัพยสินเลขท่ี ....... ของบริษัท

........ (ชื่อบริษัทประเมิน) ............  ไดมีการจัดทํารายงานเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพการประเมินมูลคา

ทรัพยสิน ซ่ึงกําหนดไวโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือ

สมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย และ/หรือสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ซ่ึงประกาศ

บังคับใชในปจจุบัน และ  นาย/นาง/นางสาว ..................................... ไดมีการตรวจสอบรายงานเสมือน

การปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูประเมินมูลคาทรัพยสินของรายงานฉบับดังกลาวทุกประการ 

 

 (ชื่อสถาบันการเงิน)... ไดเขาใจคํารับรองดังกลาวขางตนแลว  จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 

 

 

     ลงชือ่ ............................................................. 

       (ผูมีอํานาจลงนาม) 

 

 

 



 

หนังสือยินยอมใหใชรายงานการประเมินมูลคาทรัพยสิน 

 

      เขียนท่ี ........ ชือ่บรษัิทประเมินฯ ............................. 

 

      วนัท่ี ..................................................................... 

 

 โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจาบริษัท .......ชื่อบริษัทประเมินฯ  สํานักต้ังอยูเลขท่ี ................... ถนน 

.......... แขวง ...................................... เขต .......................... กรุงเทพมหานคร  ยินยอมให นาย/นาง/

นางสาว ............. ใชรายงานประเมินมูลคาทรัพยสินของบริษัทเลขท่ี ........................................ ซ่ึงจัดทํา

ใหกับ ............................. ชื่อสถาบันการเงิน ................................... เพ่ือประกอบการเขารับการสอบ

สัมภาษณเพ่ือข้ึนทะเบียนเปนผูประเมินมูลคาทรัพยสินระดับชั้นวุฒิของสมาคมผูประเมินคาทรัพยสนิแหง

ประเทศไทย และสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทยได 

 

 

 ลงชื่อ ............................................................................................................... ผูใหความยนิยอม 

   กรรมการผูมีอํานาจลงนาม/พรอมประทับตราบริษัท 

 

 

 ลงชือ่ ............................................................................................................... พยาน 

 

 

 ลงชือ่ ............................................................................................................... พยาน 


