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การลงทะเบียนโครงการ
ประเภทของการประเมิน
ประเภทการประเมิ น

ค่ าลงทะเบียน (บาท)

25,680

 การก่ อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม่

(รวมภาษี มูลค่ าเพิ่ มแล้ว)

ข้อมูลทัวไปของโครงการ
่
ชื่ อโครงการ
ที่ อยู่ของโครงการ
เลขที่

ถนน

แขวง / ตาบล

เขต / อาเภอ

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

ชื่ อ นามสกุล เจ้าของโครงการ

ชื่ อหน่ วยงานเจ้าของโครงการ

อีเมล

เลขที่

อาคาร / ชัน้

ถนน

แขวง / ตาบล

เขต / อาเภอ

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมล

ชื่ อ นามสกุล ที่ ปรึกษาโครงการ

โทรศัพท์

ชื่ อหน่ วยงานที่ ปรึกษาโครงการ

อีเมล์

เลขที่

อาคาร / ชัน้

ถนน

แขวง / ตาบล

เขต / อาเภอ

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมล
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การลงทะเบียนโครงการ
รายละเอียดโครงการ
พื้ นที่ ทงั ้ หมด (ตร.ม)

พื้ นที่ ใช้ สอย (ตร.ม)

จานวนชัน้

ไม่รวมที่ จอดรถ และพื้ นที่ ภมู ิ ทัศ น์
ของโครงการ

สถานภาพโครงการ
 อยูร่ ะหว่างกาหนดแนวคิดในการออกแบบ
 อยูร่ ะหว่างประมูลงานก่อสร้าง

ไม่รวมงานเฟอร์นิเจอร์และอุป กรณ์ใช้ สอย

 อยูร่ ะหว่างออกแบบเบื้องต้น
 อยูร่ ะหว่างก่อสร้าง

ประเภทของโครงการ (เลือกได้ มากกว่ า หนึ่ งข้อ)
 สานักงาน
 สถานพยาบาล
 สถานศึกษา
 ห้างสรรพสินค้า
 อาคารชุดพักอาศัย
 โรงมหรสพ
 อาคารสถานบริการ
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ............................
ชื่ อ นามสกุล ผู้ประสานงานโครงการ

โทรศัพท์

ชื่ อผู้ขอเข้าประเมิ นอาคารเขียวไทย (เจ้าของโครงการ)
ชือ่ นามสกุล
ตาแหน่ง

หน่วยงาน

มูลค่ าโครงการ (บาท)

 อยูร่ ะหว่างออกแบบรายละเอียด
 เปิ ดใช้งานแล้ว

 โรงแรม/รีสอร์ท
 อาคารชุมนุมคน

อีเมล

ลงชือ่
วันที่

หมายเหตุ :
1. การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ เมื่ อมี การชาระค่ าลงทะเบียนเป็ นที่ เรียบร้อยแล้วเท่ านัน้
2. ผู้เข้ารับการประเมิ นอาคารเขียวกับสถาบัน อาคารเขี ยวไทย รับทราบ และยอมรับใน ข้ อ ก าหนด ระเบี ยบ หลัก การ
เงื่อนไข วิ ธีการ และแนวทางการดาเนิ นการ ที่ สถาบันอาคารเขียวไทยกาหนดไว้ ทงั ้ สิ้ น
3. ผู้เข้ารับการประเมิ นฯจะส่ งข้อมูลและเอกสารที่ ถกู ต้ องและเป็ นความจริ งทุกประการให้ แก่ สถาบันฯตามข้อกาหนดและ
ตามที่ สถาบันฯร้องขอ
4. ผู้เข้ารับการประเมิ นฯตกลงยิ น ยอมรับผลของการประเมิ น หรื อ การดาเนิ นการหรื อ การตัดสิ น ของคณะกรรมการ
สถาบันอาคารเขียวไทยหรืออนุกรรมการหรือผู้ได้ รบั มอบหมายจากสถาบัน ฯและให้ ถือ เป็ นที่ สิ้ นสุด โดยผู้เข้ า รับการ
ประเมิ นฯจะไม่ ร้องเรียนหรือเรียกร้องหรือฟ้ องร้องดาเนิ นคดี ทุกประเภท อันเนื่ องมาจากผลการประเมิ น หรื อ ในการ
ดาเนิ นการหรือในคาตัดสิ นนัน้ ๆ
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