
 

 
 

 
 
 
 

ประกาศสมาคมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสิน 
     ท่ี ๓ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง การทดสอบความรูทางวิชาชีพผูประเมิน   
------------------------ 

 อาศัยอํานาจตามความตามขอ 5 (๑๓) ของประกาศสมาคมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสินที่ 
๒/๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการข้ึนทะเบียนผูประเมินมูลคาทรัพยสิน พ.ศ.2562  
สมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย และ สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทยจึงออกประกาศ
ไวดังน้ี  
 ขอ ๑ ในประกาศน้ี เรียกวา “การทดสอบความรูทางวิชาชีพผูประเมิน”  
 ขอ ๒ ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันที ่๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เปนตนไป 
 ขอ ๓ ใหยกเลิก ประกาศทุกฉบับที่เกี่ยวกับ ระเบียบ หลักเกณฑ เงื่อนไข และ/หรือมติ         
ของคณะทํางานรวมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพประเมินคาทรัพยสิน ของสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหง
ประเทศไทย และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ที่เกี่ยวกับการทดสอบความรูเพื่อจัดระดับผูประเมนิ  
การประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน และ/หรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวของทุกฉบับ และใหใช
ประกาศฉบับน้ีแทน 
 ขอ ๔ ใหนําประกาศสมาคมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสิน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขการข้ึนทะเบียนผูประเมินมูลคาทรัพยสิน พ.ศ.๒๕๖๒ มาบังใชโดยอนุโลม 
  ขอ ๕ ในประกาศน้ี  
“ผูจัดทดสอบความรูทางวิชาชีพ” หมายถึง สถาบันการศึกษาซึ่งไดรับมอบหมายใหเปนผูดําเนินการ
ทดสอบความรูทางวิชาชีพ จากสมาคมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสิน  
“สถาบันการศึกษา” หมายถึง สถาบันการศึกษาที่มีการสอนไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรี ทางการ
ประเมินมูลคาทรัพยสิน หรือเทียบเทา และไดรับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน และไดการยอมรับจากสมาคมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสิน  
 “คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ” หมายถึงผูที่มีความรู เช่ียวชาญดานวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสิน 
และ/หรือดานวิชาอื่นที่เกี่ยวกับวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสิน และไดรับแตงต้ังจากสมาคมวิชาชีพ
ประเมินมูลคาทรัพยสิน เพื่อทําหนาที่สัมภาษณ ผูขอข้ึนทะเบียนเปนผูประเมินระดับวุฒิ  
 “การพัฒนาความรูอยางตอเน่ืองทางวิชาชีพ” หมายถึง การเขารับการอบรม หรือ สัมมนา หรือ
กิจกรรมอื่นๆ เพื่อพัฒนาความรูอยางตอเน่ือง ( Continuing Professional Development : CPD) 
ทางวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสินของผูประเมิน  
“วิทยากร” หมายถึง ผูทรงความรู ความสามารถ และประสบการณ ในเน้ือหาหลักสูตรของการ
ฝกอบรมหรือสัมมนา และใหหมายความถึงผูดําเนินการสัมมนาหรือผูบรรยายหรือผูที่ปฏิบัติหนาที่ใน
ลักษณะอยางเดียวกัน ในการพัฒนาความรูอยางตอเน่ืองทางวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสิน ซึ่งสมาคม
วิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยเห็นชอบ  
 
 

 “ผูจัดการ... 
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“ผูจัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา” หมายถึง หนวยงานที่ทําหนาที่พัฒนาความรูอยางตอเน่ือง
ทางวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสินหรือในลักษณะที่เกี่ยวกับวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสิน ดังตอไปน้ี 

(๑) สมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย  
(๒) สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย 
(๓) สถาบันการศึกษา 
(๔) หนวยงานอื่น  

กรณีตาม (๓) และ (๔) และ  ตองไดรับความเห็นชอบจากสมาคมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสิน 
 

หมวดท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

------------------------------ 
ขอ ๖ ในการทดสอบความรูทางวิชาชีพ การตออายุการข้ึนทะเบียน และพัฒนาความรูอยางตอเน่ืองทาง
วิชาชีพของผูประเมิน สมาคมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสินมีอํานาจในการออกประกาศ ระเบียบ หรือ
วิธีการใดๆเกี่ยวกับการดังกลาว และใหมีผลใชบังคับเมื่อไดประกาศแลว  
ขอ ๗  ใหสมาคมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสินเปนผูมีอํานาจแตงต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
คณะทํางาน เพื่อเปนผูวินิจฉัยเกี่ยวกับปญหาการปฏิบัติตามประกาศน้ี  
 

หมวด ๒ 
การทดสอบความรูทางวิชาชีพ และการสอบสัมภาษณ 

----------------------------- 
ขอ  ๘  การทดสอบความรูทางวิชาชีพ สําหรับผูขอสมัครสอบเพื่อข้ึนทะเบียนเปนผูประเมิน 
ประกอบดวยการสอบขอเขียนรายวิชาและเรื่องดังตอไปน้ี 

(๑) ความรูทั่วไปและความรูเกี่ยวกับวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสิน ไดแก 
  ก.เศรษฐศาสตร 
  ข.สถิติ 
  ค.กฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยและกฎหมายเกี่ยวกับการประเมินมูลคาทรัพยสิน  
  ง.การประเมินมูลคาทรัพยสิน 

(๒) ความรูดานมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
(๓) ความรูภาคปฏิบัติงานจริงในภาคสนาม 
(๔) การสอบสัมภาษณ 

 รายละเอียดของแตละวิชาและแตละเรื่องใหเปนไปตามประกาศของสมาคมวิชาชีพประเมิน
มูลคาทรัพยสิน  
ขอ ๙  วิธีการสอบขอเขียนตามขอ ๘ ใหใชวิธีการสอบขอเขียนแบบปรนัย โดยใชเกณฑตัดสินผูสอบผาน
การทดสอบความรูทางวิชาชีพดังน้ี 

(๑) การทดสอบความรูทางวิชาชีพเพื่อเปนผูประเมินในระดับวิสามัญ จะตองไดรับผล
คะแนนวิชาขอ ๘(๑) และขอ ๘(๓) ไมนอยกวารอยละ 50 และเรื่องที่สอบขอ ๘(๒) ไมนอยกวารอยละ 
๖๐ ซึ่งโดยนัยน้ีผลการทดสอบความรูทางวิชาชีพตามขอ ๘(๑),๘(๓) และขอ ๘(๒)เมื่อรวมกันแลวเฉลี่ย
จะตองไดรับ    ผลคะแนนไมนอยกวารอยละ 60 
 

(2) การทดสอบ... 
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(๒) การทดสอบความรูทางวิชาชีพเพื่อเปนผูประเมินในระดับสามัญ จะตองไดรับผลคะแนน
วิชาขอ ๘(๑) ไมนอยกวารอยละ 60 ซึ่งโดยนัยน้ีผลการทดสอบความรูทางวิชาชีพตามขอ ๘(๑) ง. 
จะตองไดรับคะแนนไมนอยกวารอยละ ๖๐ ดวย  

(๓) การทดสอบความรูทางวิชาชีพเพื่อเปนผูประเมินในระดับวุฒิ จะตองไดรับผลคะแนนวิชา
ขอ ๘(๑) ไมนอยกวารอยละ ๗๐ ซึ่งโดยนัยน้ีผลการทดสอบความรูทางวิชาชีพตามขอ ๘(๑)ง.จะตอง
ไดรับคะแนนไมนอยกวารอยละ ๗๐ ดวย  
ขอ ๑๐  การทดสอบความรูทางวิชาชีพ เพื่อข้ึนทะเบียนผูประเมินในระดับวุฒิ เมื่อสอบผานการทดสอบ
ความรูทางวิชาชีพตามขอ ๙(๑)  แลว จะตองเขารับการสอบสัมภาษณ โดยจะตองไดรับคะแนนไมนอย
กวารอยละ ๗๐ ดวย 
 ระเบียบและวิธีการสัมภาษณ ใหเปนไปตามที่สมาคมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสินกําหนด  
ขอ ๑๑ ในการนําผลการสอบวัดความรูทางวิชาชีพซึ่งกําหนดไวตามขอ ๙ และขอ ๑๐ ผูย่ืนคําขอ         
จะสามารถนําผลการสอบวัดความรูไปใชในการข้ึนทะเบียนผูประเมินไดก็ตอเมื่อเปนในการสอบครั้ง
เดียวกัน  
ขอ ๑๒ วิธีการสอบสัมภาษณตามขอ ๑๐ ใหใชวิธีเขารับการสัมภาษณเพื่อประเมินองคความรู 
ประสบการณ ทักษะ ตลอดจนทัศนคติ ที่จําเปนในการปฏิบัติงานวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสินของผู
ประเมินระดับวุฒิ  
  รายละเอียดเน้ือหาและเอกสารประกอบการสอบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานใน
วรรคกอน ใหเปนไปตามที่สมาคมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสินกําหนดแนบทายประกาศ   
 

หมวดท่ี ๓ 
การสอบสัมภาษณ 

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

ขอ ๑๓ ใหสมาคมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสิน แตงต้ังคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพื่อทําหนาที่
สัมภาษณโดยประเมินองคความรู ประสบการณ ทักษะ ตลอดจนทัศนคติที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
วิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสินของผูขอข้ึนทะเบียนเปนผูประเมินระดับวุฒิ  
ขอ๑๔ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิหาคนประกอบดวย 
 (๑) ผูแทนจากสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินจํานวนหน่ึงคน 
 (๒) ผูแทนจากสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทยจํานวนหน่ึงคน 
 (๓) ผูทรงคุณคุณวุฒิดานการประเมินมูลคาทรัพยสินจากสถาบันการศึกษาที่ไดการยอมรับจาก
สมาคมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสินจํานวนหน่ึงคน 
 (๔) ผูแทนจากธนาคารแหงประเทศไทยหรือสมาคมธนาคารไทยจํานวนหน่ึงคน  
 (๕) ผูแทนจากรมธนารักษจํานวนหน่ึงคน  
 อํานาจหนาที่ และวิธีการสอบสัมภาษณของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ รวมทั้งเอกสาร
ประกอบการสัมภาษณ ใหเปนไปตามสมาคมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสินกําหนด  
 
 
 
 

หมวดที่ 4 ... 
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หมวดท่ี ๔ 
การพัฒนาความรูอยางตอเน่ืองทางวิชาชีพ 

( Continuing Professional Development : CPD) 
-------------------------------------- 

ขอ ๑๕ ผูประเมินซึ่งไดรับการข้ึนทะเบียนไวกับสมาคมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสิน จะตองไดรับการ
พัฒนาความรูอยางตอเน่ืองทางวิชาชีพ ซึ่งกําหนดไวปละไมนอยกวาหกช่ัวโมง และรวมแลวไมนอยกวา
ย่ีสิบช่ัวโมงภายในระยะเวลาสามป นับแตวันข้ึนทะเบียนเปนผูประเมิน 
 ในกรณีที่ผูประเมินไมสามารถปฏิบัติตามวรรคหน่ึงได ผูประเมินจะตองพัฒนาความรูอยาง
ตอเน่ืองทางวิชาชีพ โดยรวมแลวไมนอยกวาย่ีสิบสี่ช่ัวโมงภายในระยะเวลาสามป นับแตวันข้ึนทะเบียน
เปนผูประเมิน 
ขอ ๑๖ การพัฒนาความรูอยางตอเน่ืองทางวิชาชีพ ตองเปนการเขารวมกิจกรรมซึ่งผูจัดการอบรมหรือ
การประชุมสัมมนา ที่สมาคมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสินใหความเห็นชอบดังน้ี 

(๑) เขารับการฝกอบรมหรือเขารวมประชุมสัมมนาในหลักสูตรซึ่งผูจัดการอบรมหรือการ 
       ประชุมสัมมนากําหนด 

(๒) เปนหรือรวมเปนวิทยากร ผูบรรยาย หรือผูดําเนินการสัมมนาตาม(๑) 
(๓) จัดทําผลงานทางวิชาการ หรืองานวิจัย หรือการเขียนหนังสือหรือตําราทางวิชาการ 

เกี่ยวกับวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสิน เปนตน  
(๔) พัฒนาความรูอยางตอเน่ืองทางวิชาชีพประเภทอื่นๆ ตามที่สมาคมวิชาชีพประเมินมูลคา

ทรัพยสินกําหนด 
ขอ ๑๗ การนับจํานวนช่ัวโมงการพัฒนาความรูอยางตอเน่ืองทางวิชาชีพ ใหนับดังน้ี 

(๑) การเขารับการฝกอบรมหรือการเขารวมประชุมสัมมนาใหนับเปนรายช่ัวโมง หากนอยกวา
หกสิบนาที ไมนับเปนจํานวนช่ัวโมง 

(๒) การเปนวิทยากร ผูบรรยาย หรือผูดําเนินการสัมมนาตามขอ ๑๖ (๒) ใหนับช่ัวโมงตาม
จํานวนที่เปนวิทยากร ผูบรรยาย หรือผูดําเนินการสัมมนาแลวแตกรณี  

(๓) การจัดทําผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสินตามขอ๑๖ (๓) ให
นับช่ัวโมงการการพัฒนาความรูอยางตอเน่ืองไดครั้งเดียวย่ีสิบสี่ช่ัวโมง ในปที่ผลงานทาง
วิชาการ ไดจัดพิมพเผยแพรและเปดเผยตอสาธารณะครั้งแรก 

ขอ ๑๘ ผูประเมินตองแสดงหลักฐานการพัฒนาความรูอยางตอเน่ืองทางวิชาชีพ ในคราวที่ตออายุการ
ข้ึนทะเบียนผูประเมิน พรอมกับคําขอการตออายุการข้ึนทะเบียนผูประเมินกอนระยะเวลาการข้ึน
ทะเบียนสิ้นสุดสามสิบวัน       
ขอ ๑๙ กรณีที่ผูประเมินไมสามารถแสดงหลักฐานการพัฒนาความรูอยางตอเน่ืองทางวิชาชีพตาม      
ขอ ๑๘ ได ผูประเมินตองทําหนังสือย่ืนตอสมาคมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสิน แสดงใหเห็นวาการ
ไมไดเขารับการพัฒนาวิชาชีพอยางตอเน่ืองทางวิชาชีพน้ัน เกิดจากพฤติการณที่จําเปน ทั้งน้ีสมาคม
วิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสินอาจมีคําสั่งพักการข้ึนทะเบียนผูประเมิน หรืออาจกําหนดเงื่อนไขอื่นใดให
ผูประเมินปฏิบัติก็ได  
 
 
 
 

บทเฉพาะกาล... 




