
ลาํดบั บริษทั ที่อยู่ โทร โทรสาร
1 บริษทั กรุงสยามประเมินค่าทรพัยส์ิน จาํกดั 731 อาคารพเีอม็ ทาวเวอร์ ชัน้ 4 0-2247-4715-6 0-2247-6325

ถ.อโศก-ดนิแดง แขวงดนิแดง เขตดนิแดง 0-2248-0116-7 0-2248-0120
กรุงเทพฯ 10400

2 บริษทั โจนส  ์แลง ลาซาลล  ์(ประเทศไทย) จาํกดั ชัน้ 19 อาคารสาธรซติี้ 175 ถ.สาธรใต ้ 0-2624-6400 0-2679-6517-9
นายอภบิาล อรยิกุลกาญจน์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ผูอํ้านวยการฝ่ายประเมนิมูลคา่ทรพัย์สนิ

3 บริษทั ไซมอนลิม และ หุ้นส่วน จาํกดั 760/412 ซอยพฒันาการ 38 0-2136-4512-4 0-2136-4518
นางสาวนวพร  วงศ์อุไร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
กรรมการผูจ้ดัการ

4 บริษทั เดอะ แวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จาํกดั 719 อาคารเค พ ีเอน็ ทาวเวอร์ ชัน้ 12 0-2717-0801-8 0-2717-0800
นายมานพ  วรรณะเอี่ยมพกุิล ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง
กรรมการผูจ้ดัการ กรุงเทพฯ 10320

5 บริษทั โปรสเปค แอพเพรซัล จาํกดั 573/144-145 ศรวีราทาวน์อนิทาวน์ ถ.ประชาอุทศิ 0-2559-0678 0-2559-0679
นางวนิดา รอดจากภยั แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง 
กรรมการผูจ้ดัการ กรุงเทพฯ 10310

6 บริษทั ยูเค แวลูเอชัน่ แอนด์ เอเจนซ่ี จาํกดั ชัน้ 9 อาคารแอล พ ีเอน็ 216/26 ถ.นางลิ้นจี่ 0-2285-4508 0-2285-2408
นางอุดมศร ี นาทกีาญจนลาภ ช่องนนทร ียานนาวา กรุงเทพฯ 10120
กรรมการผูจ้ดัการ

7 บริษทั เยียร  ์ แอพไพรซัล จาํกดั 47 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 0-2247-9820-22 0-2247-9308
ดร.ฉงค ์ จงยศยิง่ กรุงเทพฯ 10320
กรรมการผูจ้ดัการ

8 บริษทั ซีบีอารอ์ ี (ประเทศไทย) จาํกดั ชัน้ 46 อาคารซอีาร์ซ ีทาวเวอร์ ออลซซีัน่ เพลส 0-2654-1111 0-2685-3300-1
นางสาวเพญ็ธดิา  ศรสีว่าง 87/2 ถ.วทิยุ ลุมพนีิ ปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330
ผูจ้ดัการฝ่ายประเมนิราคา

9 บริษทั อเมริกนั แอ ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จาํกดั 43 อาคารไทยซซีทีาวเวอร์ ชัน้ 31 หอ้ง 314-319 0-2675-8403-15 0-2675-8427-8

นายประเสรฐิ  ฉลองปรชัญา แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ผูจ้ดัการฝ่ายประเมนิราคา

10 บริษทั ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิลลิปส  ์จาํกดั 121/47-48 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชัน้ 11 0-2641-2128-32 0-2641-2134
นางสมนวล  เลาหประสทิธิ ์ ถ.รชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง 
กรรมการผูจ้ดัการ กรุงเทพฯ 10320

11 บริษทั ไนท์แฟรงค ์ ชารเ์ตอร  ์(ประเทศไทย) จาํกดั 65/192 ชัน้ 23 อาคารชํานาญ เพญ็ชาต ิ 0-2643-8223 0-2643-8224
นายพนม  กาญจนเทยีมเท่า บสิเนส เซน็เตอร์ ถ.พระราม 9 หว้ยขวาง
กรรมการผูจ้ดัการ กรุงเทพฯ 10320

รายชื่อสมาชิกสามญันิติบุคคล สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
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12 บริษทั เอน็ แอนด์ เอ แอพไพรซัล จาํกดั 19/68 อาคารสขุุมวทิ สวที ชัน้ 9 ซ.13 0-2253-3705-7 0-2253-3708
นายทนิกร  รตันพชิญชยั ถ.สขุุมวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา
กรรมการผูจ้ดัการ กรุงเทพฯ 10110

13 บริษทั กรุงเทพประเมินราคา จาํกดั 100/122 อาคารบจีดี ีชัน้ที่ 3 ถ.พระราม 9 0-2641-4828-30 0-2641-4826
แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 0-2641-5107-9

14 บริษทั เน็กซัส พรอพเพอตี้ คอนซัลแทนท์ จาํกดั ชัน้ 31 อาคารกรุงเทพประกนัภยั Y.W.C.A 0-2286-8899 0-2286-2863
นายอภสิทิธิ ์ ลิ้มลอ้มวงศ์ 25 ถ.สาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรรมการผูจ้ดัการ กรุงเทพฯ 10120

15 บริษทั 1989 คอนซัลแทนส  ์จาํกดั 514,516 ถนนรามอนิทรา กม.5 แขวงท่าแรง้ 0-2510-4501 0-2510-4237
นายปรญิญา จารุกจิกุล เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230 0-2510-8382
กรรมการผูจ้ดัการ

16 บริษทั ไทยเซอรเ์วเยอร  ์แอนด์ แอด็ไวท์เซอรร์ ี่ จาํกดั 1 อาคารสมลกัษณ์ ชัน้ 3 ซ.อมรพนัธ์ 4 0-2941-0198-9 0-2941-0200
นายพงศ์ทศัน์ เมเยอร์ ถ. วภิาวดรีงัสติ  แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 
กรรมการผูจ้ดัการ กรุงเทพฯ 10900

17 บริษทั พรสยามคอนซัลแทนท์ แอนด์ เซอรว์ิส จาํกดั 898/10 อาคารสาํนักงาน  2 เอสวซีติี้ ชัน้ 7 0-2682-6545-8 0-2682-6549
(เดมิชื่อบรษิทั พรสยาม ประเมนิราคา จํากดั) ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
นายพรชยั มโนมยัวจี กรุงเทพฯ 10120
กรรมการผูจ้ดัการ

18 บริษทั ที.เอ .มาเนจเม้นท์ คอรโ์ปเรชัน่ (1999) จาํกดั 1355 ซ.ลาดพรา้ว 94 (ปัญจมติร) ทาวน์อนิทาวน์ 0-2530-9731 0-2530-9735
นายทวลีาภ  เอกอนิทร์ ถ.ศรวีรา แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง
กรรมการผูจ้ดัการ กรุงเทพฯ 10310

19 บริษทั 15 ท่ีปรึกษาธ ุรกิจ จาํกดั ชัน้ 9 อาคาร อาร์ เอส ทาวเวอร์ 0-2641-3800 0-2641-3801
นายไพรชั มณฑาพนัธ์ุ 121/39 ถ.รชัดาภเิษก ดนิแดง กรุงเทพฯ 10400
กรรมการผูจ้ดัการ

20 บริษทั นวมินทร  ์แอพไพรซัล แอนด์ คอนซัลแตนท์ จาํกดั 302/37 หมู่บา้นซื่อตรง ซอยลาดพรา้ว 83 0-2931-3116 0-2931-3115

นายปิยะศกัดิ ์ พงศ์อมัพรศกัดา ถนนลาดพรา้ว แขวง/เขตวงัทองหลาง 

กรรมการผูจ้ดัการ กรุงเทพฯ 10310

21 บริษทั เบรนท์โจ โคเซนส  ์คอนซัลติ้ง จาํกดั 17/1 ซอยสขุุมวทิ 64/1 ถนนสขุุมวทิ 0-2332-8929-31, 0-2332-8932-33
นายธเนศ  นรคมิ แขวงพระโขนงใต ้เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 086-342-2489
กรรมการผูจ้ดัการ
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22 บริษทั เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอรว์ิส จาํกดั 972/1 อาคารวรสบุนิ ชัน้ 2 ถ.รมิคลองสามเสน 0-2641-5157-61 0-2641-5162-3
นายชูเกยีรต ิพยบัวภิาพงศ์ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310
กรรมการผูจ้ดัการ

23 บริษทั ที.อาร .์เอส คอนซัลแตนท์ แอนด์ เซอรว์ิส จาํกดั 69/568 หมู่บา้นฟ้ารงัสติ ถ.รงัสติ-นครนายก 0-2945-9730 0-2509-3700
นางบุศรนิทร์  สขุชื่น ต.บงึยี่โถ อ.ธญับุร ีปทุมธานี 12130
กรรมการผูจ้ดัการ

24 บริษทั ซาลแมนน์ (ฟารอ์ีสท์) จาํกดั 919/502 อาคารชุดจวิเวลรี่ เทรด เซน็เตอร์ ชัน้ 43 0-2234-8501  - 
นางสาวจนัทรว์มิล  รกัอนันตชยั ถ.สลีม แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 0-2234-8502
กรรมการผูจ้ดัการ 0-2234-8503

25 บริษทั ซี.ไอ .ที แอพเพรซัล จาํกดั ชัน้ 17 อาคารเพลนิจติเซน็เตอร์ เลขที่ 2 ถ.สขุุมวทิ 0-2656-7000 0-2656-7111
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

26 บริษทั เวิลด ์ แวลเูอชัน่ จาํกดั 1350/180-181 อาคารไทยรงคท์าวเวอร์ ชัน้ 12 0-2717-5261-2 0-2717-5264
นายปภากร  สวุรรณธาดา ถ.พฒันาการ แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
กรรมการผูจ้ดัการ

27 บริษทั แพนซ์ อินทิเกรดเตด็ พรอ็พเพอรต์ี้ จาํกดั 3 ซอย 20 มถิุนา 11 แยก 16 ถ.รชัดาภเิษก 0-2275-8934-41 0-2275-8944
นายประภาส  บุญมาสงค์ แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ
กรรมการผูจ้ดัการ 10310

28 บริษทั เบล เซอรเ์วย ์จาํกดั ชัน้ 5 อาคารโมเดอร์ทาวน์ เลขที่ 87/77-81 0-2381-7291 0-2381-8656
นายนิรนัดร์  เดีย่วพานิชย์ ถ.เอกมยั แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา
กรรมการผูอํ้านวยการ กรุงเทพฯ 10110

29 บริษทั ซิมส  ์พรอ็พเพอรต์ี้ คอนซัลแทนท์ จาํกดั 2521/35-36 โครงการ Biz Town Ladprao 0-2530-4333 0-2530-4050-3
นายวรศกัดิ ์ โชตแิฉลม้สกุลชยั ถ.ลาดพรา้ว แขวงคลองเจา้คณุสงิห์ 
กรรมการผูจ้ดัการ เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

30 บริษทั ควอลิตี้ แอพไพรซัล จาํกดั 110/52 หมู่บา้นอญัมณี ซ.ลาดพรา้ว 18 แยก 8 0-2513-1674-5 0-2664-5325
นายจกัรกรชิ  ลําพูน ถ.ลาดพรา้ว แขวงจอมพล เขตจตุจกัร 0-2019-4576
กรรมการผูจ้ดัการ กทม. 10900

31 บริษทั จี.พี.วี. โกลบอล พรอ็พเพอรต์ี้ แวลูเอชัน่ จาํกดั 14-14/1 ซ.ลาดพรา้ว 106 ถ.ลาดพรา้ว 0-2538-2329 0-2931-9447
นายพฒัน  ปิตยานนท์ แขวง/เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
กรรมการผูจ้ดัการ

32 บริษทั เอเจนซ่ี ฟอร  ์เร ียลเอสเตท แอฟแฟรส์ จาํกดั 10 ถนนนนทร ีแขวงช่องนนทร ีเขตยานนาวา 0-2295-3905 0-2295-1154
นายจํานงค ์บวัไขย กรุงเทพฯ 10120
กรรมการผูจ้ดัการ
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33 บริษทั ไชนีส ไทย แอพไพรซอล จาํกดั 19/1-2 อาคารวงัเดก็ 3 ชัน้ 6 หอ้ง 6 A-B 0-2617-8990-1 0-617-8992
นายพรีวสั  ภกัดี ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร 
กรรมการผูจ้ดัการ กรุงเทพฯ 10900 

34 บริษทั พีวายเอน็ ตรวจสอบอาคารและประเมินราคา จาํกดั 22/97 ซอยลาดพรา้ว 1 ถนนลาดพรา้ว 0-2512-3861 0-2512-1889
นางสาวอรทยั  โนรเีวช แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900
กรรมการผูจ้ดัการ

35 บริษทั แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จาํกดั 1350/279-283 อาคารไทยรงคท์าวเวอร์ ชัน้ 16 0-20305816 0-2030-5811
นายเลอสรรค ์ สง่ทวน ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรรมการผูจ้ดัการ กรุงเทพฯ 10250

36 บริษทั โนเบิ้ล พรอ็พเพอรต์ี้ แวลูเอชัน่ จาํกดั 5/231 ซ.งามวงซ์วาน 25 แยก 26 0-2589-1441 0-2589-4914-5
นายชชัพสิฐิ  ชนะยุทธ ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.นนทบุร ี 
กรรมการผูจ้ดัการ จ.นนทบุร ี 11000

37 บริษทั โมเดอรน์ พรอ็พเพอรต์ี้ คอนซัลแตนท์ จาํกดั 149 อาคารแกแลค็ซี่ เพลส ชัน้ 4 หอ้ง 4/4 0-2294-9368-9 0-2681-2185
นายวสนัต์  คงจนัทร์ ถนนนนทร ีแขวงช่องนนทร ีเขตยานนาวา 
กรรมการผูจ้ดัการ กทม.10120 

38 บริษทั เอเช่ียน เอน็จิเนียริ่ง แวลูเอชัน่ จาํกดั 42 ถ.รตันาธิเบศร ์ต.บางกระสอ  0-2045-5010 0-2045-6896

อ.เมอืงนนทบุร ีจ.นนทบุร ี11000 0-2045-5011

39 บริษทั ท่ีปรึกษา เฟิรส์สตาร  ์จาํกดั 57 อาคารเอเวอรี่ มอลล์ ชัน้ G หอ้ง G008-009 0-2591-4461 0-2591-4460

นายวนัชยั สาสนรกักจิ ถ.รตันธเิบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมอืง 

กรรมการผูจ้ดัการ จ.นนทบุร ี11000

40 บริษทั เอด็มนัด ์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จาํกดั 900 อาคารตน้สนทาวเวอร์ ชัน้ 8 ถนนเพลนิจติ 0-2257-0499  0-2257-0501
นายเฮง ฮวั ตง แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330
กรรมการบรหิาร

41 บริษทั แอคคิวเรท แอดไวเซอรี่ จาํกดั 16 ซ.รามอนิทรา 77 แยก 4 แขวงรามอนิทรา 0-2066-1877 0-2066-5177
นายกานต์  อศัวปานทพิย์ เขตคนันายาว กรุงเทพฯ 10230 0-2066-1977
กรรมการผูจ้ดัการ 0-2066-2077

42 บริษทั อลัทิมา แอพไพรซัล จาํกดั 32/6 หมู่ที่ 4 ถนนรตันาธเิบศร์ ตําบลบางรกัน้อย 0-2156-7936-8 0-2594-3779
นายวุฒชิยั มหาโภคา อ.เมอืงนนทบุร ีจ.นนทบุร ี11000
กรรมการผูจ้ดัการ

43 บจก.ศศิภกัดิ์  1 (76/70) ซ.ประชาชื่นนนทบุร ี5 แยก 4 0-2591-1538-9 0-2591-1537
นายทตัภณ เกดิเกยีรตขิจร ต.บางเขน อ.เมอืง จ.นนทบุรี
กรรมการผูจ้ดัการ
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รายชื่อสมาชิกสามญันิติบุคคล สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

ข้อมูล ณ วนัที่ 25 มีนาคม พ.ศ . 2563

44 บจก.พรีเฟอ แอพไพรซัล 517/5 ถ.อโศก-ดนิแดง แขวงดนิแดง 0-2664-5323-24 0-2664-5325
นายสง่า เอื้อละพนัธ์ุ เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400
กรรมการผูจ้ดัการ

45 บจก.แอดวานซ์ พรอ๊พเพอรต์ี้ แอนด์ คอนซัลแทนท์ 52/36 ซอยกรุงเทพกรฑีา 15 ถนนกรุงเทพกรฑีา 0-2736-2146-7 0-2736-2174
นายอนิรุท  สจุรติ แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรุงเทพฯ 10250
กรรมการผูจ้ดัการ

46 บจก.ไบรท์ พรอ็พเพอรต์ี้ คอนซัลแทนท์ 335/5 ชัน้ 1 อาคารลุมพนีิเซน็เตอร์ 0-2007-0440 0-2007-0440
ซ.ศูนย์การคา้แฮปป้ีแลนด ์1 คลองจัน่ บางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

47 บจก.สยาม อิมพีเร ียล แอฟเพรสซัล 5/15 ชัน้ 5 หอ้ง 5เอ(A)2 ถ.นนทร ีแขวงช่องนนทรี 0-2294-1361  0-2294-1362

นายเอกชยั  เปลี่ยนโพธิ ์ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

กรรมการผูจ้ดัการ

48 บจก.ทีเอพี แวลูเอชัน่ 121/101 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชัน้ 37 0-2641-3631-5 0-2642-2711

นายสมชาย จนัทร์เหมอืนเผอืก ถ.รชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง 
กรรมการผูจ้ดัการ กรุงเทพฯ 10400

49 บจก.โกลบอล แอสเซ็ท แวลูเออร ์ 76/31 ถ.แจง้วฒันะ แขวงอนุสาวรยี์ เขตบางเขน 0-2521-6875-6 0-2521-6875-6
นายปกรณ์สกั บงกชเดชากร กทม. 10220 ต่อ 12
กรรมการผูจ้ดัการ

50 บจก.เร ียล เอสเตท แอพเพรซัล 32/166 ซ.ีพ.ีพาร์คเลน ถ.นวลจนัทร์ แขวงนวลจนัทร์ 0-2946-2675-7 0-2946-3003

นางสาวกนกพร เหน็พรอ้ม เขตบงึกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
กรรมการผูจ้ดัการ

51 บจก.ชาเตอร  ์แวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแตนท์ 1271, 1273 ถ.สทุธสิารวนิิจฉัย แขวงดนิแดง 0-2693-9603-7 0-2693-9608

เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400

52 บจก.สยามแอพเพรซัล แอนด์ เซอรว์ิส 44 ชัน้ 4 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ถ.รชัดาภเิษก 0-2643-9889 0-2643-1996-7

นายณรงคช์ยั สถานุพงษ์ หว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320
กรรมการผูจ้ดัการ

53 บจก.ทรู แวลูเอชัน่ 390 อาคารเอบซีเีวลิด ์ชัน้ 2 ถ.รามคาํแหง 0-2374-3122-3 0-2732-9725-26
นายวรีะศกัดิ ์ตัง้พฒันานนท์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
กรรมการผูจ้ดัการ
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54 บจก.แวลู แอสเซ็ท 73 ซ.รามคาํแหง 12 ถ.รามคาํแหง แขวงหวัหมาก 0-2314-2535-6 0-2718-7576

นายกลัยวทิย์ ใยยวง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
กรรมการผูจ้ดัการ

55 บจก.โกร เอสทิเมชัน่ 89 อาคารอมรพนัธ์ุ 205 ทาวเวอร์ 1 หอ้ง 89/11 0-2248-7672-3

นายณรงคช์ยั สถานุพงษ์ ชัน้ 10 ซ.นาทอง ถ.รชัดาภเิษก เขตดนิแดง 
กรรมการผูจ้ดัการ กรุงเทพฯ 10400

56 บจก.กวิน แอพเพรซัล 27/1 ซ.ศูนย์วจิยั แขวงบางกะปิ 0-2314-1046-7 0-2314-1048

นายวสนัต์ ทองเดชศรี เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ
กรรมการผูจ้ดัการ

57 บริษทั เอเชีย แอสเซ็ท แอพเพรซัล จาํกดั 919/489 (เอ) อาคารจวิเวลลี่เทรดเซน็เตอร์ ชัน้ 41 0-2630-3908 0-2630-1674

ถ.สลีม แขวงสลีม เขตบางรกั กทม. 10500


