หน้ าที่ 1 รวม 2 หน้ า
เอกสารลงทะเบียนการประเมินความยัง่ ยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้ อมไทยสาหรั บการ

เตรี ยมความพร้ อมการก่อสร้ างและอาคารปรับปรุงใหม่
Thai's Rating of Energy and Environmental Sustainability for Preparation of New
Building Construction & Major Renovation (TREE-PRE NC) Register form
ให้ ใส่ข้อมูลให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนสมบูรณ์ แล้ วส่งเอกสารต้ นฉบับพร้ อมเอกสารประกอบที่ครบถ้ วนและค่าลงทะเบียน ส่งมอบให้
มูลนิธิอาคารเขียวไทย จึงจะถือว่าการลงทะเบียนครัง้ นี ้สมบูรณ์
ชื่อโครงการ
ตังอยู
้ เ่ ลขทีห่ รื อโฉนดที่ดินเลขที่

ซอย

ถนน

แขวง / ตาบล

เขต / อาเภอ

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

ชื่อเจ้ าของโครงการ
เลขที่

ซอย

ถนน

แขวง / ตาบล

เขต / อาเภอ

จังหวัด
โทรศัพท์

รหัสไปรษณีย์
โทรสาร

อีเมล

ชื่อผู้ประสานงาน
โทรศัพท์

โทรศัพท์มือถือ

โทรสาร

อีเมล

รายละเอียดโครงการ
พื ้นที่ดิน(ไร่)

จานวนชันเหนื
้ อดินไม่รวมหลังคา

.จานวนชันใต้
้ ดิน

พื ้นที่อาคาร ไม่รวมที่จอดรถและไม่รวมพื ้นที่ภมู ิทศั น์ของโครงการ(ตารางเมตร)
มูลค่าโครงการ ไม่รวมงานเฟอร์ นเิ จอร์ และอุปกรณ์ใช้ สอย(บาท)
สถานภาพโครงการ
 อยูร่ ะหว่างกาหนดแนวคิดในการออกแบบ
 อยูร่ ะหว่างทาแบบรายละเอียดก่อสร้ าง

 อยูร่ ะหว่างออกแบบร่าง
 อยูร่ ะหว่างประมูลงานก่อสร้ าง

ประเภทของโครงการ (เลือกได้ มากกว่า หนึง่ ข้ อ)
 สานักงาน
 สถานพยาบาล
 สถานศึกษา
 ห้ างสรรพสินค้ า
 อาคารชุดพักอาศัย  โรงมหรสพ
 อาคารสถานบริ การ  อื่นๆ (โปรดระบุ)
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บาท

 อยูร่ ะหว่างก่อสร้ าง

 โรงแรม
 อาคารชุมนุมคน

มูลนิธิอาคารเขียวไทย

หน้ าที่ 2 รวม 2 หน้ า
เอกสารลงทะเบียนการประเมินความยัง่ ยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้ อมไทยสาหรั บการ

เตรี ยมความพร้ อมการก่อสร้ างและอาคารปรับปรุงใหม่
Thai's Rating of Energy and Environmental Sustainability for Preparation of New
Building Construction & Major Renovation (TREE-PRE NC) Register form
ข้ าพเจ้ าในฐานนะเจ้ าของโครงการผู้มีอานาจหรื อตัวแทนของผู้มีอานาจขอรับรองว่าข้ อมูลทังหมดเป็
้
นความจริ ง และยอมรับใน
เงื่อนไขของมูลนิธิอาคารเขียวไทยทุกประการในการนาอาคารเข้ ารับการประเมินอาคาเขียวไทย จึงลงชื่อรับรองไว้ เป็ นหลักฐาน
ทังนี
้ ้ได้ แนบเอกสารสาคัญของหน่วยงานระบุผ้ มู ีอานาจลงนามแทนองค์กรและหรื อหนังสือมอบอานาจมาด้ วยแล้ ว
ลงชื่อและตราประทับถ้ ามี

ผู้ขอเข้ าประเมินอาคารเขียวไทย
(

)

ตาแหน่ง
หน่วยงาน
วันที่
เงื่อนไขการนาโครงการเข้ าประเมินอาคารเขียวไทย:
1. ผู้ขอเข้ าประเมินอาคารเขียวไทยจะส่งข้ อมูล เอกสารที่ถกู ต้ องและเป็ นความจริ งให้ แก่มลู นิธิอาคารเขียวไทยตามข้ อกาหนด
และตามที่มลู นิธิอาคารเขียวไทยจะร้ องขอ
2. ผู้ขอเข้ าประเมินอาคารเขียวไทยยอมรับการสมัครครัง้ นี ้โดยสมัครใจ รับทราบและยอมรับในข้ อกาหนด ระเบียบ หลักการ
เงื่อนไข วิธีการ และแนวทางการดาเนินการ ที่มลู นิธิ อาคารเขียวไทยกาหนดโดยไม่มีข้อโต้ แย้ งและจะยอมรับผลของการ
ประเมิน หรื อการดาเนินการ หรื อการตัดสินของมูลนิธิอาคารเขียวไทยหรื อผู้ได้ รับมอบหมายจากมูลนิธิอาคารเขียวไทยนัน้
ให้ ถือเป็ นที่สิ ้นสุด โดยผู้ขอเข้ าประเมินอาคารเขียวไทยจะไม่ร้องเรี ยนหรื อเรี ยกร้ องหรื อฟ้ องร้ องดาเนินคดีทกุ ประเภทกับ
มูลนิธิอาคารเขียวไทยหรื อผู้ที่มลู นิธิอาคารเขียวไทยแต่งตัง้
3. มูลนิธิอาคารเขียวไทยจะทาการประเมินอาคารเขียวไทยจากแบบ เอกสารและข้ อมูลที่ได้ รับจากผู้ขอเข้ าประเมินอาคาร
เขียวไทย หากข้ อมูลหรื อการก่อสร้ างจริ งไม่เป็ นตามข้ อมูลที่ได้ รับ มูลนิธิอาคารเขียวไทยไม่มีสว่ นรับผิดชอบในความผิด
พลาดนันแต่
้ อย่างใดทังสิ
้ ้น
4. การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ เมื่อมูลนิธิอาคารเขียวไทยได้ รับ ใบลงทะเบียน เอกสารประกอบที่ครบถ้ วนถูกต้ อง และมีการ
ชาระค่าลงทะเบียนเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วเท่านัน้
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มูลนิธิอาคารเขียวไทย

