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คำขออนุมัติผังแม่บท

Application for Approval of Master Plan
วันที่

เดือน

Date

ข้าพเจ้า บริษัท/หจก.

We, Company/Partnership
as the joint developer of industrial estate project

สาหรับเจ้าหน้าที่
For Official Use Only
เลขทีค่ าขอ
Application No.
วันที่
/
/
Date
ลงชื่อ
ผู้รับคาขอ
Signed
Recipient
พ.ศ.

Month

Year

ผู้ร่วมดาเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรม
ตามสัญญาร่วมดาเนินงาน เลขที่

ลงวันที่

under the Joint Development Agreement No.

dated

ที่อยู่

Address
โดย
by

ผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท/หจก. ขอมอบอานาจ

ให้

อายุ

hereby authorize

Age

ที่อยู่

Address

ตามหนังสือมอบอานาจฉบับลงวันที่
[ ] อนุมัติผังแม่บท

with

ปี สัญชาติ

years, Nationality

ขอยื่นคาขอ

under the Power of Attorney dated
โดยมี

authorized person(s) of the Company/Partnership,

to submit the application for

Approval of the master plan

[ ] ออกแบบโครงการ

[ ] แก้ไขเปลี่ยนแปลงผังแม่บท

Amendment of the master plan

[ ] ควบคุมงานโครงการ

Project design

เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา

as the consulting engineer for

Project supervision

โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้

Supporting documents for consideration are as follows:

 1. กระดาษไขผังแม่บท แสดงรายละเอียด ที่ตั้ง และตารางแสดง

Master Plan on stencil paper showing details, location and schedule

จานวน

สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ร้อยละ) บริเวณต่าง ๆ ดังนี้

1

แผ่น

1

sheet

of proportion of land utilization (percentage) in various areas as follows:
ถนน

ระบบป้องกันน้าท่วม

ระบบระบายน้าฝน

อ่างเก็บน้าดิบ

โรงผลิตน้าประปา

โรงบาบัดน้าเสีย

โรงกาจัดขยะ

อาคารสานักงาน

พื้นที่อุตสาหกรรม

พื้นที่พักอาศัยและพาณิชยกรรม

พื้นที่สีเขียวและแนวกันชน

อื่นๆ

Road

Flood Prevention System

Water Production Plant Wastewater Treatment Plant
Industrial Zone

Residential and Commercial Zones

Storm Drainage System

Raw Water Reservoir

Waste Disposal Plant

Office Building

Green Zone and Buffer Zone

Others

 2. พิมพ์เขียวผังแม่บท

จานวน

2

แผ่น

 3. แนวคิดและหลักเกณฑ์การออกแบบผังแม่บท

จานวน

3

ชุด

 4. สาเนาเอกสารสิทธิ์ สารบัญและระวางที่ดิน

จานวน

1

ชุด

 5. หนังสือรับรองของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา

จานวน

1

ชุด

Master plan blueprint

Master plan conceptual design and design criteria
Copies of title deeds, content and land coordinates
Certificate of the consulting engineer

และสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมสาเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและหรือสถาปัตยกรรมควบคุม

2 sheets
3 sets
1 set
1 set

and copy of the Company Affidavit not older than 6 months, together with copy of the license to practice
regulated engineering and/or architectural profession

 6. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ร่วมดาเนินงานไม่เกิน 6 เดือน

จานวน

1

ชุด

 7. หนังสือมอบอานาจ พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน
ของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ

จานวน

1

ชุด

Copy of the Company Affidavit of the industrial estate developer not older than 6 months 1 set
Power of Attorney, together with copies of Identification Cards and
House Registration Cards of the grantor and the attorney-in-fact
ลงชื่อ
Signed

1 set

ผู้ขออนุมัติ
Applicant
)

(
หมำยเหตุ : เอกสารข้างต้นลงนามรับรองจากสถาปนิก วิศวกร ผู้ออกแบบ และผู้มีอานาจลงนามแทนบริษัทฯ ทุกฉบับ
Remark : All documents above must be certified on all pages by signatures of the designing architect or engineer and the authorized
person(s) of the Company.

หนังสือรับรองของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษำ
Certificate of the Consulting Engineer

ข้าพเจ้า บริษัท/หจก.

We, Company/Partnership

เป็นบริษทั วิศวกรทีป่ รึกษาโครงการนิคมอุตสาหกรรม

are the consulting engineer in industrial estate project
เป็นผู้ออกแบบผังแม่บทโครงการนิคมอุตสาหกรรม

which designs the master plan for industrial estate project
โดยมีรายชื่อสถาปิก/วิศวกร ผู้ออกแบบผังแม่บท ดังนี้

with the list of architects/engineers, who design the master plan, as follows:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ลงชื่อ

Signed
(

บริษทั วิศวกรที่ปรึกษา

Consulting Engineer

)

