
  
ประกาศ 

อัตราค่าตรวจประเมินอาคาร 
*************************************************** 

สถาบันอาคารเขียวไทย ขอประกาศอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินอาคารให้สอดคล้องกับขั้นตอนการตรวจประเมินอาคาร 
เกณฑ์ TREES-NC ,เกณฑ์ TREES-Pre NC ,เกณฑ์ TREES-EB และเกณฑ์ TREES-CS โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินอาคารตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย ส าหรับการก่อสร้างและปรับปรุง
โครงใหม่ TREES-NC  
อัตราค่าลงทะเบียนเพิ่มจากที่ก าหนดไว้เดิม 20,000 บาท เป็น 24,000 บาท  
อัตราค่าตรวจประเมินอาคารเขยีวตามเกณฑ์อาคารเขียว TREES-NC คิดตามพื้นท่ีดังนี ้

อาคารที่มีพื้นที่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร คิดค่าตรวจประเมิน เพิม่จากที่ก าหนดไว้เดมิ 50,000 บาท เป็น 60,000 บาท  
อาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตร ถึง 50,000 ตารางเมตร เพิม่จากที่ก าหนดไว้เดมิ 10 บาท ต่อตารางเมตร เป็น 12 บาท 

        อาคารที่มีพื้นที่มากกว่า 50,000 ตารางเมตร เพิม่จากที่ก าหนดไว้เดิม 500,000 เป็น 600,000 บาท 

2. ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินอาคารตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย ส าหรับการเตรียมความพร้อมการ
ก่อสร้างและอาคารปรับปรุงใหม่ TREES-Pre NC  
อัตราลงทะเบียนเพิ่มจากที่ก าหนดไว้เดิม 40,000 บาท เป็น 48,000 บาท  
อัตราค่าตรวจประเมินอาคารเขยีวตามเกณฑ์อาคารเขียว TREES- Pre NC คิดตามพื้นท่ีดังนี ้

อาคารที่มีพื้นที่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร คิดค่าตรวจประเมิน เพิม่จากที่ก าหนดไว้เดมิ 100,000 บาท เป็น 120,000 บาท  
อาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตร ถึง 50,000 ตารางเมตร เพิม่จากที่ก าหนดไว้เดมิ 20 บาท ต่อตารางเมตร เป็น 24 บาท 
อาคารที่มีพื้นที่มากกว่า 50,000 ตารางเมตร เพิม่จากที่ก าหนดไว้เดิม 1,000,000 บาท เป็น 1,200,000 บาท 

3. ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินอาคารตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย ส าหรับอาคารระหว่างการใช้งาน 
TREES-EB และอาคารประเภทพืน้ที่ส่วนกลางและกรอบอาคาร TREES-CS เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมไทย ส าหรับการก่อสรา้งและปรับปรุงโครงใหม่ TREES-NC 

ค่าลงทะเบียน ช าระในวันลงทะเบียน  

ค่าตรวจประเมินประเมินอาคาร ช าระในวันส่งเอกสารตรวจประเมนิอาคารหรือในระหว่างการตรวจประเมินอาคาร 

ทั้งนี้ค่าลงทะเบียนและค่าตรวจประเมินอาคารไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  

ประกาศฉบับนีใ้หม้ีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันท่ี 30 มีนาคม 2560 
สถาบันอาคารเขียวไทย 

 

 
 



 
ค่าใช้จ่ายในการขอรับการรับรองตามมาตรฐาน TREES 

สถาบันอาคารเขียวไทย 

 
เกณฑ์ 

 
ค่าลงทะเบียน 

 
 

 
รายละเอียดพื้นที่อาคาร 

ค่าตรวจประเมินอาคาร  
อุทธรณ ์ทางเลือกท่ี 1 ทางเลือกท่ี 2 

Design Review 
 

Construction 
Review 

Combined Design & 
Construction Review 

วันน้ีถึง 31 พฤษภาคม 2560 
TREES-NC 
TREES-EB  
TREES-CS 

20,000 บาท 
 

พื้นท่ีน้อยกว่า 5,000 ตร.ม 
พื้นท่ีระหว่าง 5,000 – 50,000 ตร.ม 
พื้นท่ีมากกว่า 50,000 ตร.ม 

40,000 บาท 
8 บาท / ตร.ม. 
400,000 บาท 

30,000 บาท 
6 บาท / ตร.ม 
300,000 บาท 

50,000 บาท 
10 บาท / ตร.ม 
500,000 บาท 

5,000 บาท/ 
หัวข้อ 
 

TREES-Pre NC 
 

40,000 บาท พื้นท่ีน้อยกว่า 5,000 ตร.ม 
พื้นท่ีระหว่าง 5,000 – 50,000 ตร.ม 
พื้นท่ีมากกว่า 50,000 ตร.ม 

100,000 บาท 
20 บาท / ตร.ม 
1,000,000 บาท 

- - 10,000 บาท/ 
หัวข้อ 
 

เริ่ม 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป 
TREES-NC 
TREES-EB  
TREES-CS 

24,000 บาท 
 

พื้นท่ีน้อยกว่า 5,000 ตร.ม 
พื้นท่ีระหว่าง 5,000 – 50,000 ตร.ม 
พื้นท่ีมากกว่า 50,000 ตร.ม 

48,000 บาท 
9.5 บาท / ตร.ม. 
480,000 บาท 

36,000 บาท 
7.5 บาท / ตร.ม 
360,000 บาท 

60,000 บาท 
12 บาท / ตร.ม 
600,000 บาท 

6,000 บาท/ 
หัวข้อ 
 

TREES-Pre NC 
 

48,000 บาท พื้นท่ีน้อยกว่า 5,000 ตร.ม 
พื้นท่ีระหว่าง 5,000 – 50,000 ตร.ม 
พื้นท่ีมากกว่า 50,000 ตร.ม 

120,000 บาท 
24 บาท / ตร.ม 
1,200,000 บาท 

- - 12,000 บาท/ 
หัวข้อ 
 

 
ค่าลงทะเบียนและค่าตรวจประเมินอาคารไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  


