
ลําดับ บริษัท ท่ีอยู โทร โทรสาร
1 บริษัท กรุงสยามประเมินคาทรัพยสิน จํากัด 731 อาคารพีเอ็ม ทาวเวอร ชั้น 4 0-2247-4715-6 0-2247-6325

ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง 0-2248-0116-7 0-2248-0120
กรุงเทพฯ 10400

2 บริษัท โจนส แลง ลาซาลล (ประเทศไทย) จํากัด ชั้น 19 อาคารสาธรซิต้ี 175 ถ.สาธรใต 0-2624-6400 0-2679-6517-9

นายอภิบาล อริยกุลกาญจน แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ผูอํานวยการฝายประเมินมูลคาทรัพยสิน

3 บริษัท ไซมอนลิม และ หุนสวน จํากัด 760/412 ซอยพัฒนาการ 38 0-2136-4512-4 0-2136-4518

นางสาวนวพร  วงศอุไร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
กรรมการผูจัดการ

4 บริษัท เดอะ แวลูเอช่ัน แอนด คอนซัลแทนทส จํากัด 719 อาคารเค พี เอ็น ทาวเวอร ชั้น 12 0-2717-0801-8 0-2717-0800

นายมานพ  วรรณะเอี่ยมพิกุล ถ.พระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
กรรมการผูจัดการ กรุงเทพฯ 10320

5 บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จํากัด 573/144-145 ศรีวราทาวนอินทาวน ถ.ประชาอุทิศ 0-2559-0678 0-2559-0679

นางวนิดา รอดจากภัย แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง 
กรรมการผูจัดการ กรุงเทพฯ 10310

6 บริษัท ยูเค แวลูเอช่ัน แอนด เอเจนซ่ี จํากัด ชั้น 9 อาคารแอล พี เอ็น 216/26 ถ.นางล้ินจี่ 0-2285-4508 0-2285-2408

นางอุดมศรี  นาทีกาญจนลาภ ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
กรรมการผูจัดการ

7 บริษัท เยียร  แอพไพรซัล จํากัด 47 ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง 0-2247-9820-22 0-2247-9308

ดร.ฉงค  จงยศย่ิง กรุงเทพฯ 10320
กรรมการผูจัดการ

8 บริษัท ซีบีอารอี (ประเทศไทย) จํากัด ชั้น 46 อาคารซีอารซี ทาวเวอร ออลซีซ่ัน เพลส 0-2654-1111 0-2685-3300-1

นางสาวเพ็ญธิดา  ศรีสวาง 87/2 ถ.วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ผูจัดการฝายประเมินราคา

9 บริษัท อเมริกัน แอพเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัด 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร ชั้น 31 หอง 314-319 0-2675-8403-15 0-2675-8427-8

นายประเสริฐ  ฉลองปรัชญา แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ผูจัดการฝายประเมินราคา

10 บริษัท ไทยประเมินราคา ลินน ฟลลิปส จํากัด 121/47-48 อาคารอารเอสทาวเวอร ชั้น 11 0-2641-2128-32 0-2641-2134

นางสมนวล  เลาหประสิทธิ์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรรมการผูจัดการ กรุงเทพฯ 10320

11 บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 65/192 ชั้น 23 อาคารชํานาญ เพ็ญชาติ 0-2643-8223 0-2643-8224

นายพนม  กาญจนเทียมเทา บิสเนส เซ็นเตอร ถ.พระราม 9 หวยขวาง
กรรมการผูจัดการ กรุงเทพฯ 10320

รายชื่อสมาชิกสามัญนิติบุคคล ของสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย (ขอมูล ณ วันท่ี 16 กันยายน 2563)



ลําดับ บริษัท ท่ีอยู โทร โทรสาร

รายชื่อสมาชิกสามัญนิติบุคคล ของสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย (ขอมูล ณ วันท่ี 16 กันยายน 2563)

12 บริษัท เอ็น แอนด เอ แอพไพรซัล จํากัด 19/68 อาคารสุขุมวิท สวีท ชั้น 9 ซ.13 0-2253-3705-7 0-2253-3708

นายทินกร  รัตนพิชญชัย ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรรมการผูจัดการ กรุงเทพฯ 10110

13 บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จํากัด 100/122 อาคารบีจีดี ชั้นที่ 3 ถ.พระราม 9 0-2641-4828-30 0-2641-4826

แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 0-2641-5107-9

14 บริษัท เน็กซัส พรอพเพอต้ี คอนซัลแทนท จํากัด ชั้น 31 อาคารกรุงเทพประกันภัย Y.W.C.A 0-2286-8899 0-2286-2863

นายอภิสิทธิ์  ล้ิมลอมวงศ 25 ถ.สาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร
กรรมการผูจัดการ กรุงเทพฯ 10120

15 บริษัท 1989 คอนซัลแทนส จํากัด 514,516 ถนนรามอินทรา กม.5 แขวงทาแรง 0-2510-4501 0-2510-4237

นายปริญญา จารุกิจกุล เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230 0-2510-8382
กรรมการผูจัดการ

16 บริษัท ไทยเซอรเวเยอร แอนด แอ็ดไวทเซอรรี่ จํากัด 1 อาคารสมลักษณ ชั้น 3 ซ.อมรพันธ 4 0-2941-0198-9 0-2941-0200

นายพงศทัศน เมเยอร ถ. วิภาวดีรังสิต  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรรมการผูจัดการ กรุงเทพฯ 10900

17 บริษัท พรสยามคอนซัลแทนท แอนด เซอรวิส จํากัด 898/10 อาคารสํานักงาน  2 เอสวีซิต้ี ชั้น 7 0-2682-6545-8 0-2682-6549

(เดิมชื่อบริษัท พรสยาม ประเมินราคา จํากัด) ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
นายพรชัย มโนมัยวจี กรุงเทพฯ 10120
กรรมการผูจัดการ

18 บริษัท ที.เอ.มาเนจเมนท คอรโปเรช่ัน (1999) จํากัด 1355 ซ.ลาดพราว 94 (ปญจมิตร) ทาวนอินทาวน 0-2530-9731 0-2530-9735

นายทวีลาภ  เอกอินทร ถ.ศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรรมการผูจัดการ กรุงเทพฯ 10310

19 บริษัท 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จํากัด ชั้น 9 อาคาร อาร เอส ทาวเวอร 0-2641-3800 0-2641-3801

นายไพรัช มณฑาพันธุ 121/39 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
กรรมการผูจัดการ

20 บริษัท นวมินทร แอพไพรซัล แอนด คอนซัลแตนท จํา302/37 หมูบานซ่ือตรง ซอยลาดพราว 83 0-2931-3116 0-2931-3115

นายปยะศักด์ิ  พงศอัมพรศักดา ถนนลาดพราว แขวง/เขตวังทองหลาง 

กรรมการผูจัดการ กรุงเทพฯ 10310

21 บริษัท เบรนทโจ โคเซนส คอนซัลต้ิง จํากัด 17/1 ซอยสุขุมวิท 64/1 ถนนสุขุมวิท 0-2332-8929-31, 0-2332-8932-33

นายธเนศ  นรคิม แขวงพระโขนงใต เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 086-342-2489
กรรมการผูจัดการ

22 บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด เซอรวิส จํากัด 972/1 อาคารวรสุบิน ชั้น 2 ถ.ริมคลองสามเสน 0-2641-5157-61 0-2641-5162-3

นายชูเกียรติ พยับวิภาพงศ แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
กรรมการผูจัดการ



ลําดับ บริษัท ท่ีอยู โทร โทรสาร

รายชื่อสมาชิกสามัญนิติบุคคล ของสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย (ขอมูล ณ วันท่ี 16 กันยายน 2563)

23 บริษัท ซาลแมนน (ฟารอีสท) จํากัด 919/502 อาคารชุดจิวเวลร่ี เทรด เซ็นเตอร ชั้น 43 0-2234-8501  - 

นางสาวจันทรวิมล  รักอนันตชัย ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 0-2234-8502
กรรมการผูจัดการ 0-2234-8503

24 บริษัท ซี.ไอ.ที แอพเพรซัล จํากัด ชั้น 17 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร เลขที่ 2 ถ.สุขุมวิท 0-2656-7000 0-2656-7111

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

25 บริษัท เวิลด แวลูเอช่ัน จํากัด 1350/180-181 อาคารไทยรงคทาวเวอร ชั้น 12 0-2717-5261-2 0-2717-5264

นายปภากร  สุวรรณธาดา ถ.พัฒนาการ แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
กรรมการผูจัดการ

26 บริษัท แพนซ อินทิเกรดเต็ด พร็อพเพอรต้ี จํากัด 3 ซอย 20 มิถุนา 11 แยก 16 ถ.รัชดาภิเษก 0-2275-8934-41 0-2275-8944

นายประภาส  บุญมาสงค แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ
กรรมการผูจัดการ 10310

27 บริษัท เบล เซอรเวย จํากัด ชั้น 5 อาคารโมเดอรทาวน เลขที่ 87/77-81 0-2381-7291 0-2381-8656

นายนิรันดร  เด่ียวพานิชย ถ.เอกมัย แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรรมการผูอํานวยการ กรุงเทพฯ 10110

28 บริษัท ซิมส พร็อพเพอรต้ี คอนซัลแทนท จํากัด 2521/35-36 โครงการ Biz Town Ladprao 0-2530-4333 0-2530-4050-3

นายวรศักด์ิ  โชติแฉลมสกุลชัย ถ.ลาดพราว แขวงคลองเจาคุณสิงห 
กรรมการผูจัดการ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

29 บริษัท ควอลิต้ี แอพไพรซัล จํากัด 110/52 หมูบานอัญมณี ซ.ลาดพราว 18 แยก 8 0-2513-1674-5 0-2664-5325

นายจักรกริช  ลําพูน ถ.ลาดพราว แขวงจอมพล เขตจตุจักร 0-2019-4576
กรรมการผูจัดการ กทม. 10900

30 บริษัท จี.พี.วี. โกลบอล พร็อพเพอรต้ี แวลูเอช่ัน จํากัด 14-14/1 ซ.ลาดพราว 106 ถ.ลาดพราว 0-2538-2329 0-2931-9447

นายพัฒน  ปตยานนท แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
กรรมการผูจัดการ

31 บริษัท เอเจนซ่ี ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส จํากัด 10 ถนนนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา 0-2295-3905 0-2295-1154

นายจํานงค บัวไขย กรุงเทพฯ 10120
กรรมการผูจัดการ

32 บริษัท ไชนีส ไทย แอพไพรซอล จํากัด 19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้น 6 หอง 6 A-B 0-2617-8990-1 0-617-8992

นายพีรวัส  ภักดี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรรมการผูจัดการ กรุงเทพฯ 10900 

33 บริษัท พีวายเอ็น ตรวจสอบอาคารและประเมินราคา จ22/97 ซอยลาดพราว 1 ถนนลาดพราว 0-2512-3861 0-2512-1889

นางสาวอรทัย  โนรีเวช แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
กรรมการผูจัดการ



ลําดับ บริษัท ท่ีอยู โทร โทรสาร
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34 บริษัท แกรนด แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด 1350/279-283 อาคารไทยรงคทาวเวอร ชั้น 16 0-20305816 0-2030-5811

นายเลอสรรค  สงทวน ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรรมการผูจัดการ กรุงเทพฯ 10250

35 บริษัท โนเบ้ิล พร็อพเพอรต้ี แวลูเอช่ัน จํากัด 5/231 ซ.งามวงซวาน 25 แยก 26 0-2589-1441 0-2589-4914-5

นายชัชพิสิฐ  ชนะยุทธ ถ.งามวงศวาน ต.บางเขน อ.นนทบุรี  
กรรมการผูจัดการ จ.นนทบุรี  11000

36 บริษัท โมเดอรน พร็อพเพอรต้ี คอนซัลแตนท จํากัด 149 อาคารแกแล็คซ่ี เพลส ชั้น 4 หอง 4/4 0-2294-9368-9 0-2681-2185

นายวสันต  คงจันทร ถนนนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา 
กรรมการผูจัดการ กทม.10120 

37 บริษัท เอเช่ียน เอ็นจิเนียริ่ง แวลูเอช่ัน จํากัด 42 ถ.รัตนาธิเบศร ต.บางกระสอ  0-2045-5010 0-2045-6896

อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 0-2045-5011

38 บริษัท ท่ีปรึกษา เฟรสสตาร จํากัด 57 อาคารเอเวอร่ี มอลล ชั้น G หอง G008-009 0-2591-4461 0-2591-4460

นายวันชัย สาสนรักกิจ ถ.รัตนธิเบศร ต.บางกระสอ อ.เมือง 
กรรมการผูจัดการ จ.นนทบุรี 11000

39 บริษัท เอ็ดมันด ไต แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํา900 อาคารตนสนทาวเวอร ชั้น 8 ถนนเพลินจิต 0-2257-0499  0-2257-0501

นายเฮง ฮัว ตง แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

กรรมการบริหาร

40 บริษัท แอคคิวเรท แอดไวเซอรี่ จํากัด 16 ซ.รามอินทรา 77 แยก 4 แขวงรามอินทรา 0-2066-1877 0-2066-5177

นายกานต  อัศวปานทิพย เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 0-2066-1977
กรรมการผูจัดการ 0-2066-2077

41 บริษัท อัลทิมา แอพไพรซัล จํากัด 32/6 หมูที่ 4 ถนนรัตนาธิเบศร ตําบลบางรักนอย 0-2156-7936-8 0-2594-3779

นายวุฒิชัย มหาโภคา อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
กรรมการผูจัดการ

42 บจก.ศศิภักดิ์ 1 (76/70) ซ.ประชาชื่นนนทบุรี 5 แยก 4 0-2591-1538-9 0-2591-1537

นายทัตภณ เกิดเกียรติขจร ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี
กรรมการผูจัดการ

43 บจก.พรีเฟอ แอพไพรซัล 517/5 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง 0-2664-5323-24 0-2664-5325

นายสงา เอื้อละพันธุ เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
กรรมการผูจัดการ

44 บจก.แอดวานซ พรอพเพอรต้ี แอนด คอนซัลแทนท 52/36 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา 0-2736-2146-7 0-2736-2174

นายอนิรุท  สุจริต แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
กรรมการผูจัดการ



ลําดับ บริษัท ท่ีอยู โทร โทรสาร

รายชื่อสมาชิกสามัญนิติบุคคล ของสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย (ขอมูล ณ วันท่ี 16 กันยายน 2563)

45 บจก.ไบรท พร็อพเพอรต้ี คอนซัลแทนท 335/5 ชั้น 1 อาคารลุมพินีเซ็นเตอร 0-2007-0440 0-2007-0440

ซ.ศูนยการคาแฮปปแลนด 1 คลองจั่น บางกะป
กรุงเทพฯ 10240

46 บจก.สยาม อิมพีเรียล แอฟเพรสซัล 5/15 ชั้น 5 หอง 5เอ(A)2 ถ.นนทรี แขวงชองนนทรี 0-2294-1361  0-2294-1362

นายเอกชัย  เปล่ียนโพธิ์ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
กรรมการผูจัดการ

47 บจก.ทีเอพี แวลูเอช่ัน 121/101 อาคารอารเอสทาวเวอร ชั้น 37 0-2641-3631-5 0-2642-2711

นายสมชาย จันทรเหมือนเผือก ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรรมการผูจัดการ กรุงเทพฯ 10400

48 บจก.โกลบอล แอสเซ็ท แวลูเออร 76/31 ถ.แจงวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน 0-2521-6875-6 0-2521-6875-6

นายปกรณสัก บงกชเดชากร กทม. 10220 ตอ 12
กรรมการผูจัดการ

49 บจก.เรียล เอสเตท แอพเพรซัล 32/166 ซี.พี.พารคเลน ถ.นวลจันทร แขวงนวลจันทร 0-2946-2675-7 0-2946-3003

นางสาวกนกพร เห็นพรอม เขตบึงกุม กรุงเทพฯ 10230
กรรมการผูจัดการ

50 บจก.ชาเตอร แวลูเอช่ัน แอนด คอนซัลแตนท 1271, 1273 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง 0-2693-9603-7 0-2693-9608

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

51 บจก.สยามแอพเพรซัล แอนด เซอรวิส 44 ชั้น 4 อาคารรุงโรจนธนกุล ถ.รัชดาภิเษก 0-2643-9889 0-2643-1996-7

นายณรงคชัย สถานุพงษ หวยขวาง กรุงเทพฯ 10320

กรรมการผูจัดการ

52 บจก.ทรู แวลูเอช่ัน 390 อาคารเอบีซีเวิลด ชั้น 2 ถ.รามคําแหง 0-2374-3122-3 0-2732-9725-26

นายวีระศักด์ิ ต้ังพัฒนานนท แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240
กรรมการผูจัดการ

53 บจก.แวลู แอสเซ็ท 73 ซ.รามคําแหง 12 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก 0-2314-2535-6 0-2718-7576

นายกัลยวิทย ใยยวง เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240
กรรมการผูจัดการ

54 บจก.โกร เอสทิเมช่ัน 89 อาคารอมรพันธุ 205 ทาวเวอร 1 หอง 89/11 0-2248-7672-3

นายณรงคชัย สถานุพงษ ชั้น 10 ซ.นาทอง ถ.รัชดาภิเษก เขตดินแดง 
กรรมการผูจัดการ กรุงเทพฯ 10400

55 บจก.กวิน แอพเพรซัล 27/1 ซ.ศูนยวิจัย แขวงบางกะป 0-2314-1046-7 0-2314-1048

นายวสันต ทองเดชศรี เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ
กรรมการผูจัดการ



ลําดับ บริษัท ท่ีอยู โทร โทรสาร
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56 บริษัท แอสเซ็ทเอเชียคอรปอเรช่ัน จํากัด 919/489 (เอ) อาคารจิวเวลล่ีเทรดเซ็นเตอร ชั้น 41 0-2630-3908 0-2630-1674

นายสาธิต ยอดประดิษฐ ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
กรรมการผูจัดการ


