
ครงการพัฒนาพืๅนทีไฉพาะกาะลันตา฿หญอ าภอกาะลันตา จังหวัดกระบีไ 

ตามยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ : ยกระดับคุณภาพการทองทีไยวทางทะล ชิงอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ละ สุขภาพสูระดับนานาชาติ  
ผนงาน : พัฒนา ปรับปรุง ครงสรຌางพืๅนฐาน สิไงอ้านวยความสะดวก สนับสนุนการทองทีไยว 

ตอบสนองผนยุทธศาสตร์กรมฯ ภารกิจ ........................................................................................... 
           ดຌาน         การผังมือง          การพัฒนามือง 
                                                     การทองทีไยว          การบริการดຌานชาง 
        การพัฒนามืองครงสรຌางพืๅนทีไชุมชนชายดน 

     -สถานะของดานชายดน ิถຌามีี 
   จุดผานดนถาวร 

   จุดผอนปรนการคຌา 

      จุดผานดนชัไวคราว 

 ความสอดคลຌองกับผนพัฒนาดานละพืๅนทีไชุมชนชายดน  
 ละการชืไอมยงกับ AEC ิถຌามีี 

 

ทีไตัๅงครงการ : หมูทีไ 2 ต้าบลศาลาดาน หมูทีไ 6 ต้าบลกาะลันตา฿หญ  อ้าภอกาะลันตา จังหวัดกระบีไ 
ขนาดพืๅนทีไครงการ ............... เร ................. งาน ..................... ตารางวา 

ประมาณการงบประมาณครงการ : ุ้่แเเุเเเ บาท 

หนวยงานรับผิดชอบครงการ : อบต.ศาลาดาน  ทรศัพท์ 075-667-231   

จຌาหนຌาทีไประสานงาน ชืไอ นายสุกฤษฎ์พงษ์ วะจดีย์ รองนายก อบต.ศาลาดาน  ทรศัพท์ 088-761-449-7 

อบต.กาะลันตา฿หญ  ทรศัพท์ 075-662-680  

จຌาหนຌาทีไประสานงาน ชืไอ นายหิรัญ ดินดง  ปลัด อบต.กาะลันตา฿หญ ทรศัพท์ 081-597-387-5 

ระยะวลาด านินการครงการ : แโ ดือน 

ลักษณะครงการ :   ครงการ฿หม   ครงการตอนืไอง 

 

แ. หลักการละหตุผล 

กาะลันตา฿หญมีลักษณะปຓนกาะทีไยืไนออกเป฿นทะลอันดามัน พืๅนทีไบริวณตอนกลางมี
ลักษณะปຓนนินขาละภูขา พืๅนทีไชายฝัດงทางทิศตะวันออกมีลักษณะปຓนหาดทรายทอดตัวปຓนนว
ยาวละสวยงาม สวนพืๅนทีไทางฝัດงตะวันตกมีสภาพปຓนปຆาชายลนทีไคอนขຌางสมบูรณ์ นอกจากนีๅพืๅนทีไ
ตอน฿ตຌของกาะยังปຓนทีไตัๅงของอุทยานหงชาติหมูกาะลันตา จึงสงผล฿หຌกาะลันตา฿หญมีศักยภาพ
ทางดຌานการทองทีไยวสูง ฿นตละปีจะมีนักทองทีไยวทัๅงชาวเทยละตางประทศวะวียนขຌามา
ทองทีไยวปຓนจ้านวนมาก ซึไงมืไอผนวกกับวิสัยทัศน์฿นการพัฒนาการทองทีไยวอยางยัไงยืนของจังหวัด

 

 



กระบีไ ทีไเดຌก้าหนดบทบาท฿หຌต้าบลกาะลันตา฿หญปຓนศูนย์กลางการทองทีไยวของชายฝัດงทะลอันดา
มัน กาะลันตา฿หญจึงมีนวนຌมทีไจะมีการขยายตัวทางดຌานการทองทีไยวพิไมขึๅนอยางรวดรใว฿น
อนาคตอัน฿กลຌ ละจะสงผล฿หຌกิดการขยายตัว฿นภาคการคຌา การบริการละภาคการผลิตอืไนโ 
ตามมาอีกมากมาย ซึไงหนวยงานราชการทีไกีไยวขຌอง จ้าปຓนตຌองมีการตรียมความพรຌอมของระบบ
ครงสรຌางพืๅนฐานทางดຌานตางโรองรับอยางพียงพอละหมาะสม ดยฉพาะระบบคมนาคมขนสง 
ซึไงปຓนระบบครงสรຌางพืๅนฐานทีไมีความจ้าปຓนรงดวน฿นล้าดับตຌนโทีไจะถูกพัฒนา นืไองจากจะชวย
สงสริมการพัฒนาระบบครงสรຌางพืๅนฐานทางดຌานอืไนโดຌวย 

 ถนนสายบຌานศาลาดาน-บຌานสังกาอูຌ ปຓนสຌนทางการคมนาคมสายหลักของกาะลันตา฿หญ 
ทีไชืไอมยงหลงทองทีไยวละชุมชนตางโ ฿นพืๅนทีไทางฝัດ งตะวันตกละฝัດงตะวันออกของกาะลันตา
฿หญรวมทัๅงชืไอมยงกับพืๅนทีไภายนอกกาะ ดยถนนสายบຌานศาลาดาน -บຌานสังกาอูຌปຓนถนนทีไ
กอสรຌางมานานลຌว ปัจจุบันจึงมีสภาพช้ารุดทรุดทรม ผิวจราจรปຓนหลุมปຓนบอ ท้า฿หຌเมสะดวก฿น
การคมนาคมขนสง ละลดูเมสวยงาม เมหมาะสมกับมืองทองทีไยว ละนืไองจากถนนทัๅงสายมี
นวลียบเปตามเหลขา จึงตัดขຌามรองนๅ้าทีไมีนวการเหลมาจากนินขาจ้านวนมาก นอกจากนีๅถนน
บางชวงยังมีระบบระบายนๅ้าริมถนนละทอลอดถนนเมพียงพอ ปຓนหตุ฿หຌกิดปัญหานๅ้าทวมขังผิว
จราจรปຓนชวงโ ละปຓนปัจจัยหลักสวนหนึไงทีไท้า฿หຌถนนช้ารุดทรุดทรมอยางรวดรใว  

จากบทบาทความส้าคัญของการพัฒนากาะลันตา฿หญละสภาพปัญหาของถนนสายบຌาน
ศาลาดาน-บຌานสังกาอูຌตามทีไกลาวมาขຌางตຌน จึงมีความจ้าปຓนอยางยิไงทีไจะตຌองท้าการปรับปรุงพัฒนา
ถนนสายบຌานศาลาดาน-บຌานสังกาอูຌ ฿หຌมีสภาพสมบูรณ์อยางรงดวน  
 

โ. วัตถุประสงค์ของครงการ 

โ.แ พืไอสนับสนุนการพัฒนามือง฿นการจัดตรียมละกຌเขปัญหาระบบครงสรຌางพืๅนฐาน
ดຌานการคมนาคมขนสง 

โ.โ พืไอสงสริมการทองทีไยว 

โ.ใ พืไอสรຌางภูมิทัศน์ทีไสวยงามตามนวถนน ละสงสริมกิจกรรมนันทนาการ 

โ.ไ พืไอกຌเขปัญหานๅ้าทวมตามนวถนนสายบຌานศาลาดาน-บຌานสังกาอูຌ 
โ.5 พืไอศึกษาออกบบละกอสรຌาง งานปรับปรุงถนนสายบຌานศาลาดาน-บຌานสังกาอูຌ฿นชวง

ทีไมีปัญหารงดวน 

 

ใ. ป้าหมายของครงการ 

กอสรຌาง ปรับปรุงถนนสายบຌานศาลาดาน-บຌานสังกาอูຌชวงทีไมีสภาพช้ารุดทรุดทรมรวม
ระยะทาง ไ.5เ กิลมตร ดยปรับปรุงปຓนถนนคอนกรีต ไ ชองจราจรพืไอ฿หຌพียงพอตอการรองรับ
ปริมาณการจราจร฿นอนาคต โเ ปี พรຌอมการกอสรຌางทางจักรยานละปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนดย
การปลูกเมຌพุมตีๅยตลอดนวถนนทีไปรับปรุงพืไอสงสริมการทองทีไยวละกิจกรรมนันทนาการ การ



กอสรຌางทางทຌาริมถนนชวงตัดผานชุมชน การกอสรຌางระบบระบายนๅ้าตามนวขวางละนวขนาน
กับถนน฿หຌพียงพอตอการระบายนๅ้าหลากละปริมาณนๅ้า฿ชຌจากชุมชน 

 

ไ. ประยชน์ทีไคาดวาจะเดຌรับ 

ไ.แ ลดปัญหาการจราจร 

ไ.โ ลดอุบัติหตุบนถนน 

ไ.ใ มีความสะดวกสบาย฿นการดินทาง การขนสง ละลดวลาการดินทาง 
ไ.ไ มีความปลอดภัย฿นการ฿ชຌรถ ฿ชຌถนน ละจักรยาน 

ไ.5 สงสริมกิจกรรมนันทนาการ 

ไ.ๆ ภูมิทัศน์ทีไสวยงามตามนวถนน  

ไ.็ พิไมรงจูง฿จ฿นการทองทีไยว พิไมจ้านวนนักทองทีไยวคุณภาพ 

ไ.่ การกຌเขปัญหานๅ้าทวมตามนวถนน 

 

5. ความส าคัญ จุดดนละความนาสน฿จของครงการ มีความสอดคลຌองกับอัตลักษณ์ /   
บราณสถาน / หลงทองทีไยวของชุมชน / มือง อยางเร 

 
ถนนสายบຌานศาลาดาน-บຌานสังกาอูຌ ชวงทีไ แ ิกม.ไืเแโ ถึง กม.่ืเ12ี ละชวงทีไ โ ิกม.

แเืใเเ ถึง แเื่เเี ทีไท้าการปรับปรุง ปຓนชวงถนนทีไมีสภาพช้ารุดทรุดทรมละมีปัญหานๅ้าทวม
ขังผิวจราจรมาก จึงมีความจ้าปຓนรงดวน฿นการกຌเขปัญหาละสอดคลຌองกับความตຌองการของ
ประชาชน฿นพืๅนทีไปຓนอยางทຌจริง ดยการปรับปรุงถนน฿นชวงดังกลาวเดຌก้าหนดรูปบบ฿หຌปຓนถนน 
ไ ชองจราจร พรຌอมทางจักรยานละปลูกเมຌพุมตีๅยทัๅงสองฝัດงถนน ละ฿นบริวณทีไถนนตัดผานพืๅนทีไ
ชุมชนก้าหนด฿หຌมีทางทຌาพรຌอมทอระบายนๅ้า฿ตຌทางทຌา รวมทัๅงการกอสรຌางรางระบายนๅ้าริมถนนละ
ทอลอดถนน฿นบริวณทีไมีปัญหานๅ้าทวม ซึไงรูปบบถนนดังกลาวจะสอดคลຌองกับการปຓนมือง
ทองทีไยวของกาะลันตา฿หญ พราะถนนจะมีขนาด฿หญพียงพอตอการรองรับการสัญจรของ
นักทองทีไยว฿นชวงฤดูกาลทองทีไยว การกอสรຌางทางจักรยานละการปลูกเมຌพุมตีๅยตามนวถนนทีไ
ปรับปรุงตลอดสาย จะปຓนการสรຌางภูมิทัศน์ทีไสวยงามตามนวถนน ดยสຌนทางจักรยานทีไกอสรຌาง
ยกจากทางจราจรของรถยนต์จะท้า฿หຌการขีไจักรยานมีความปลอดภัย ซึไงมืไอผนวกกับการทีไถนนมี
นวลียบเปกับชายหาด จะปຓนการพิไมรงดึงดูด฿จ฿หຌนักทองทีไยวหันมา฿ชຌจักรยาน฿นการดินทาง
ทองทีไยว฿นกาะลัน฿หญพิไมขึๅน ซึไงจะชวยลดปริมาณรถยนต์ละรถจักรยานยนต์บนถนนหลักเดຌอีก
ทาง ละนืไองจากการปรับปรุงถนนจะชวยกຌเขปัญหานๅ้าทวมขังผิวจราจรเดຌ ท้า฿หຌการสัญจรบน
ถนนปຓนเปดยราบรืไนละปลอดภัย ละถือวาปຓนการชวยสงสริมการทองทีไยวอีกทาง  
 

 

 

 



ๆ. นยบายละผนการพัฒนาระดับตาง โ ิ ความยาวเมกิน โ หนຌา พรຌอมนบอกสารผนพัฒนาจังหวัด 
เมรวมผนทีไนบทຌายี 

 นยบายละผนพัฒนาระดับภาค/กลุมจังหวัด 

นยบายละผนพัฒนาระดับภาค/กลุมจังหวัด เมวาจะปຓน ครงการวางละจัดท้าผัง
ภาค฿ตຌ ครงการวางละจัดท้าผังอนุภาค กลุมจังหวัดระนอง พังงา ภูกใต กระบีไ ละตรัง ละ 
ผนพัฒนากลุมจังหวัดภาค฿ตຌฝัດงอันดามัน ิระนอง พังงา ภูกใต กระบีไ ตรังี พ.ศ.โ55็-โ5ๆเ เดຌ
พิจารณาถึงศักยภาพของพืๅนทีไทีไมีทรัพยากรตຌนทุนทีไ มีศักยภาพหลายประการ ละมีบทบาท
ความส้าคัญ฿นการปຓนศูนย์กลางดຌานตางโ ฿นระดับนานาชาติ ละระดับประทศ ดยฉพาะการปຓน
ศูนย์กลางการทองทีไยวทางทะล การทองทีไยวดຌานธรรมชาติ ดຌานสุขภาพ ดຌานประวัติศาสตร์ ละ
การประชุมสัมมนา ปຓนศูนย์กลางการกษตรครบวงจร ศูนย์กลางอุตสาหกรรมสะอาด ศูนย์กลางการ
คมนาคมขนสงทีไสามารถรองรับการปຓนประตูชืไอมยงศรษฐกิจอชีย฿ตຌ ปຓนตຌน ซึไงศักยภาพหลานีๅ
จะปຓนประยชน์สูงสุดมืไอมีการวางผนละผังพัฒนาพืๅนทีไ฿นระดับอนุภาคพืไอชีๅน้านวทางการ
พัฒนาพืๅนทีไ ดยก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาผนงานครงการ ละมาตรการสงสริม฿หຌกิดการ
พัฒนาอยางหมาะสมพืไอรองรับการพัฒนาละการขยายตัวของชุมชน ละกิจกรรมการ฿ชຌประยชน์
ทีไดินทีไจะกิดขึๅน฿นอนาคตอยางยัไงยืน ดยมีวิสัยทัศน์ของกลุมจังหวัดภาค฿ตຌฝัດงอันดามัน  คือ 
“ศูนย์กลางการทองทีไยวทะลระดับลก ประตูชืไอมยงศรษฐกิจสูนานาชาติ” 

ดย฿นสวนของการพัฒนาพืๅนทีไกาะลันตา อ้าภอกาะลันตา จังหวัดกระบีไ จะกีไยวขຌองกับ
ประดในยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรทางการทองทีไยว ฿นการปຓนศูนย์กลางการทองทีไยวทาง
ทะลระดับลก นຌนการพัฒนาการตลาดการทองทีไยวชิงบูรณาการพืไอรักษาฐานนักทองทีไยวดิม
ละพิไมปริมาณนักทองทีไยวคุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ละภูมิปัญญา ละการพัฒนากลเกการ
จัดการการทองทีไยวละศรษฐกิจของกลุมจังหวัดภาค฿ตຌฝัດงอันดามัน ดยการรักษาความมีมนต์สนห์
ของศูนย์กลางการทองทีไยวทางทะล ภูกใต-พังงา-กระบีไ ฿หຌสรຌางรายเดຌอยางยัไงยืน 

 นยบายละผนพัฒนาระดับจังหวัด 

นยบายละผนพัฒนาระดับจังหวัด฿นสวนของผนพัฒนาจังหวัดกระบีไ  ิพ.ศ.2557-
2560) เดຌก้าหนดวิสัยทัศน์ของจังหวัดกระบีไคือ “มืองทองทีไยวคุณภาพระดับนานาชาติ หลงกษตร
อุตสาหกรรมทีไยัไงยืน สังคมนาอยู”ดยมีประดในยุทธศาสตร์ทีไส้าคัญประกอบดຌวย 

ิแี ยกระดับคุณภาพการทองทีไยวทางทะล ชิงอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
ละสุขภาพสูระดับนานาชาติ 

ิโี สรຌางความมัไนคง การผลิตภาคกษตรอุตสาหกรรม ประมง ปศุสัตว์ ละอาหาร 

ิใี ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู 
การพัฒนาพืๅนทีไกาะลันตา จะปຓนกลเกส้าคัญ฿นการขับคลืไอนประดในยุทธศาสตร์฿นการ

พัฒนาของจังหวัดกระบีไ ดยฉพาะประดในยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการทองทีไยวทางทะล 
ชิงอนุรักษ ์ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ละสุขภาพ สูระดับนานาชาติ 

 นยบายละผนพัฒนาระดับทຌองถิไน 

นยบายละผนพัฒนาระดับทຌองถิไนเดຌพิจารณาจากครงการผังมืองรวมชุมชนกาะลัน
ตา฿หญ-กาะลันตานຌอย จังหวัดกระบีไ ละครงการวางผนผังปฏิบัติการอนุรักษ์ละพัฒนาพืๅนทีไ



ฉพาะกาะลันตา฿หญ จังหวัดกระบีไ  ดย฿นการวางผังเดຌมุงนຌน฿หຌมีการพัฒนาชุมชนควบคูเปกับการ
รักษาสภาพวดลຌอมธรรมชาติ ปຓนชุมชนทีไมีความพรຌอมดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน สามารถรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน อันมีปງาหมายการพัฒนา฿หຌปຓนศูนย์กลาง฿นการ฿หຌบริการกพืๅนทีไดยรอบภาย฿น
กาะ ละสามารถชืไอมยงกับหมูกาะอืไนโ ทีไอยู฿กลຌคียง ดยมีนวคิด฿นการวางผังดังนีๅ  

ิแี พัฒนาละสงสริมชุมชนกาะลันตานຌอย฿หຌปຓนศูนย์กลางการบริหาร ละการ
ปกครองระดับอ้าภอ 

ิโี พัฒนาละปรับปรุงทาทียบพขนานยนต์ทัๅงสองฝัດง พืไออ้านวยความสะดวก฿นการ
ดินทาง฿หຌรวดรใวยิไงขึๅน 

ิใี พัฒนาละปรับปรุงระบบครงขายคมนาคมภาย฿นกาะ฿หຌสามารถชืไอมยงหลง
ทองทีไยวตางโ เดຌสะดวก 

ิไี พิไมความสะดวก฿นการขຌาถึงพืๅนทีไชายหาด พืไอสนับสนุนละสงสริมบทบาทการ
ทองทีไยวทางทะลดຌานตะวันตกของกาะลันตา฿หญ 

ิ5ี อนุรักษ์ละฟืຕนฟูปຆาชายลน฿หຌคงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิวศ พรຌอมพัฒนา
พืๅนทีไริมนๅ้าละพืๅนทีไดยรอบ฿หຌปຓนศูนย์ศึกษาธรรมชาติปຆาชายลน 

ิๆี อนุรักษ์ละฟืຕนฟูพืๅนทีไนวปะการังละหญຌาทะล ฿หຌปຓนหลงพาะพันธุ์สัตว์นๅ้า 
ตลอดจนสงสริมวิถีชีวิตชุมชน ละการทองทีไยวชิงนิวศ 

ิ็ี พัฒนาพืๅนทีไชุมชนศาลาดาน ชุมชนกาะลันตา฿หญ ละชุมชนศรีรายา ฿หຌปຓน
ศูนย์กลางชุมชนทีไรองรับการพัฒนาดຌานการทองทีไยวทีไมีความกลมกลืนกับสภาพวดลຌอม ละ
สอดคลຌองกับวิถีชีวิตของชุมชน 

ิ่ี ก้าหนด฿หຌพืๅนทีไชายฝัດงทะลดຌานตะวันตกของกาะลันตา฿หญปຓนขตสงสริมการ
ทองทีไยวชายหาดทีไคงสภาพวดลຌอมทีไสงบงียบหมาะกการพักผอนตากอากาศชายทะล 

ิ้ี สงสริมการกษตรกรรม฿นพืๅนทีไทีไ หมาะสม บริวณกาะลันตานຌอยละดຌาน
ตะวันออกของกาะลันตา฿หญ 

ิแเี ก้าหนดระยะถอยรนจากพืๅนทีไชายฝัດงทะล ถนนสายหลัก ถนนลงสูชายหาด ละล้า
คลองสายตางโ ฿หຌปຓนพืๅนทีไลงพืไอรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอม พืไอภูมิทัศน์ทีไสวยงาม ละปຓนสຌนทาง
หนีภัย฿นกรณีกิดภัยพิบัติ 

ิแแี ก้าหนดพืๅนทีไตามนวชายฝัດงทะลดยรอบกาะ ปຓนทีไลงพืไอการนันทนาการละ
การรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอม 

ิแโี ก้าหนดพืๅนทีไ฿นระยะขนาน แุเเเ มตร กับนวชายฝัດงทะลเป฿นทะล ปຓนพืๅนทีไ
ลงพืไอนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอม ละการประมง 

ิแใี อนุรักษ์พืๅนทีไทีไมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  เดຌก ขตปຆาสงวน
หงชาติปຆากาะลันตา฿หญ ปຆาสงวนหงชาติปຆาหลังสอด-ปຆาควนบากันกาะ ละปຆาสงวนหงชาติปຆา
คลองตนด-ปຆาลัดบอหน ขตอุทยานหงชาติหมูกาะลันตา ดยเม฿หຌมีกิจกรรม฿ดโ ยกวຌนกิจกรรม
ทีไกีไยวนืไองกับการสงสริมการทองทีไยวทาทีไจ้าปຓนทานัๅน 

ิแไี ก้าหนดขตพืๅนทีไสีไยงภัยจากธรณีพิบัติ ละนวทาง฿นการปງองกัน 



ดย฿นระยะรกจะปຓนการพัฒนาละปรับปรุงระบบครงขายคมนาคมภาย฿นกาะลันตา
฿หญ฿หຌสามารถชืไอมยงหลงทองทีไยวตางโ เดຌสะดวก ดยมีการกอสรຌาง ปรับปรุงถนนสายบຌาน
ศาลาดาน-บຌานสังกาอูຌ ซึไงปຓนถนนสายหลัก฿นพืๅนทีไกาะลันตา฿หญปຓนครงการน้ารอง฿นระยะ
รงดวน  

 นยบายละผนงานครงการ฿นอนาคต  

นืไองจากงบประมาณ฿นการด้านินการกอสรຌาง ปรับปรุงถนนสายบຌานศาลาดาน-บຌาน
สังกาอูຌ ฿นระยะรงดวนมีจ้ากัด การด้านินการ฿นระยะรงดวนจึงพิจารณาด้านินการจากพืๅนทีไบຌาน
ศาลาดาน ต้าบลศาลาดาน ซึไงปຓนจุดริไมตຌนของถนนปຓนตຌนเป ละบริวณพืๅนทีไบຌานคลองนิน ต้าบล
กาะลันตา฿หญ นืไองจากบริวณนีๅปຓนพืๅนทีไทีไสภาพถนนเดຌรับผลกระทบจากปัญหาการระบายนๅ้าละ
น้าทวมขัง฿นถนน ปຓนหตุ฿หຌถนนช้ารุดละราษฎรเดຌรับความดือดรຌอนมาก คิดปຓนระยะทาง฿นการ
ด้านินการ฿นครงการนีๅประมาณ 4.5 กิลมตร  

ส้าหรับผนงาน฿นระยะถัดเป จะปຓนการพิจารณาด้านินการกอสรຌาง ปรับปรุงถนนสาย
บຌานศาลาดาน-บຌานสังกาอูຌ ฿นสวนทีไหลือตลอดทัๅงสาย รวมถึงการด้านินการ฿นสวนของถนนสาย
สถานีอุตุนิยมวิทยา-อุทยานฯ ซึไงถนนดังกลาวปຓนถนนสายหลักทีไชืไอมยงการคมนาคมของราษฎร
ละปຓนถนนหลักทีไชืไอมยงหลงทองทีไยวดยรอบกาะขຌาดຌวยกัน฿หຌสามารถดินทางเดຌดยสะดวก 
ละยังปຓนการบรรทาปัญหาการระบายนๅ้าจากการปรับปรุงระบบระบายนๅ้าสองฝัດงถนนเปพรຌอมกัน
กับการปรับปรุงถนนอีกดຌวย 

็. เดຌรับความหในชอบละบรรจุ฿นผนพัฒนาจังหวัด 

     เดຌรับความหในชอบฯลຌว        ยังเมเดຌรับความหในชอบฯ      ก้าลังด้านินการสนอฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



่. ผนทีไทีไตัๅงครงการ ิสดงการขຌาถึงพืๅนทีไละสถานทีไส้าคัญ฿กลຌคียงี 

 

 

 

 

 



้. ขอบขตพืๅนทีไครงการ 

 

เกาะลันตาใหญ่ 

เกาะลันตาน้อย 



แเ. สภาพทัไวเปของพืๅนทีไครงการ 

 กาะลันตาตัๅงอยู฿นพืๅนทีไทะลอันดามัน฿นขตอ้าภอกาะลันตา จังหวัดกระบีไ หางจากตัว
มืองกระบีไเปทางทิศ฿ตຌประมาณ ่เ กิลมตร ประกอบดຌวยกาะขนาด฿หญ โ กาะ คือกาะลันตา
฿หญละกาะลันตานຌอย ครอบคลุมพืๅนทีไ ใ ต้าบล แ ทศบาล เดຌกต้าบลศาลลาดาน ต้าบลกาะลัน
ตา฿หญ ต้าบลกาะลันตานຌอยละทศบาลต้าบลกาะลันตา฿หญ ดยต้าบลกาะลันตานຌอยตัๅงอยูบน
กาะลันตานຌอย สวนต้าบลศาลลาดาน ต้าบลกาะลันตา฿หญ ละทศบาลต้าบลกาะลันตา฿หญตัๅงอยู
บนกาะลันตา฿หญ ส้าหรับครงการปรับปรุงถนนสายบຌานศาลาดาน-บຌานสังกาอูຌตัๅงอยู฿นขตต้าบล
ศาลลาดานละต้าบลกาะลันตา฿หญบนกาะลันตา฿หญ ดังนัๅนการกลาวถึงสภาพทัไวเปของพืๅนทีไ
ครงการจะนຌนกลาวถึงฉพาะกาะลันตา฿หญ 

- ทีไตัๅงละอาณาขต : กาะลันตา฿หญมีนืๅอทีไประมาณ 98.52 ตารางกิลมตร มีอาณาขต
ทางดຌานทิศหนือติดตอกับต าบลกาะลันตานຌอย ดยมีคลองบอหนปຓนนวบงขต สวนอาณาขต
ทางดຌานทิศ฿ตຌ ทิศตะวันออกละทิศตะวันตกติดตอกับทะลอันดามัน 

-ลักษณะภูมิประทศ : บริวณตอนกลางของพืๅนทีไมีนวทือกขากาะลันตาทอดยาว฿นนวหนือ-฿ตຌ 
พืๅนทีไจึงมีความลาดทดยรวมจากพืๅนทีไสูงตอนกลางของพืๅนทีไเปยังพืๅนทีไทางฝัດงตะวันออกละฝัດงตะวันตก ดย
พืๅนทีไทางฝัດงตะวันตกของกาะลันตา฿หญมีลักษณะปຓนพืๅนทีไราบชายฝัດงทะลคบๆ ติดกับทะลปิด ตามนว
ชายฝัດงทะลมีลักษณะปຓนดินทรายละหาดทราย สวนพืๅนทีไทางทิศตะวันออกมีลักษณะปຓนทีไราบคบๆ ติดกับ
ทะลทีไมีลักษณะปຓนอาว ละมีป่าชายลนตามนวชายฝัດงกือบตลอดนว  

 -ลักษณะภูมิอากาศ : กาะลันตา฿หญตัๅงอยู฿นพืๅนทีไราบชายฝัດงทะลอันดามัน ท า฿หຌเดຌรับอิทธิพล
จากลมมรสุมตะวันตกฉียง฿ตຌตัๅงตดือนมษายนถึงดือนกันยายน ละลมมรสุมตะวันออกฉียงหนือตัๅงต
ดือนตุลาคมถึงดือนมีนาคม 
 

-ประชากรละการนับถือศาสนา : ต าบลศาลาดานมีประชากรทัๅงหมด 5,913 คน ปຓนชาย 2,986 

คน ปຓนหญิง 2,927 คน ละมีจ านวนครัวรือนทัๅงหมด 3,569 ครัวรือน ประชากรสวน฿หญนับถือศาสนา
อิสลาม สวนต าบลกาะลันตา฿หญมีจ านวนประชากรทัๅงหมด 6,065 คน ปຓนชาย 3,044 คน ปຓนหญิง 
3,021 คน ละมีจ านวนครัวรือนทัๅงหมด 2,443 ครัวรือน ประชากรสวน฿หญนับถือศาสนาอิสลาม
ชนดียวกัน 

 -อาชีพ : ประชากรสวน฿หญ฿นกาะลันตา฿หญประกอบอาชีพกษตรกรรม ท าสวนยางพารา สวน
ปาล์มนๅ ามัน พืชเร พืชผัก ท านา สวนผลเมຌตามฤดูกาล ละมีประชากรบางสวนประกอบอาชีพประมงซึไงมี
ทัๅงประมงชายฝัດงละประมงนๅ าลึก รวมถึงธุรกิจดຌานการทองทีไยว รงรมละรีสอร์ท 

 ส้าหรับสภาพพืๅนทีไตามนวถนนสายบຌานศาลาดาน-บຌานสังกาอูຌชวงทีไท้าการปรับปรุง ชวงทีไ
แิกม.ไืเแโ ถึง่ืไแโี มีสภาพปຓนพืๅนทีไราบตามนวชายฝัດงทะลฝัດงตะวันออกของกาะลันตา฿หญ 
พืๅนทีไทางฝัດงตะวันออกของนวถนนปຓนทีไนิน ถนนชวงทีไปรับปรุงดิมปຓนถนนลาดยางมีความกวຌาง
ประมาณ ๆ-้ มตร มีอาคารบຌานรือนปลูกสรຌางตามนวถนนกือบตลอดนว มีคลองหรือรองนๅ้าเหล
จากพืๅนทีไนินระบายนๅ้าผานถนนเปลงทะลปຓนระยะ ถนนบางชวงมีอาคารระบายนๅ้าเมพียงพอจึงท้า



฿หຌกิดนๅ้าทวมขังผิวจราจร สวนนวถนนทีไปรับปรุงชวงทีไ โ ิกม.แเืใเเ ถึง แเื่เเี ปຓนชวงทีไ
ถนนริไมวกเปตัดขຌามนวสันขาทางทิศตะวันออก ปຓนทีไตัๅงของชุมชนบຌานคลองนิน ถนนดิมปຓน
ถนนลาดยางมีความกวຌางประมาณ ๆ มตร พืๅนทีไทางดຌานทิศหนือของนวถนนมีลักษณะปຓนขาสูง
ชัน฿นขณะทีไพืๅนทีไทางฝัດงทิศ฿ตຌมีคลองระบายนๅ้าเหล฿นนวขนานกับนวถนน จึงมีรองนๅ้าทีไมีตຌนก้านิด
จากขาสูงทางทิศหนือระบายนๅ้าผานนวถนนเปลงคลองทางทิศ฿ตຌหลายสาย ตนืไองจากอาคาร
ระบายนๅ้าลอดถนนมีจ้านวนละขนาดเมพียงพอตอการระบายนๅ้า จึงท้า฿หຌกิดปัญหานๅ้าทวมขังผิว
จราจรบอยครัๅง จนถนนมีสภาพช้ารุดทรุดทรมมาก฿นปัจจุบัน 

 

พืๅนทีไครงการตัๅงอยูบริวณพืๅนทีไสีไยงภัย ชน นๅ้าทวม ดินถลม ปຓนตຌน 

   ตัๅงอยู฿นบริวณพืๅนทีไสีไยงภัยนๅ้าทวม   เมเดຌตัๅงอยู฿นบริวณพืๅนทีไสีไยงภัย 

พืๅนทีไครงการตัๅงอยู฿นขตผังประภท 

   ตัๅงอยู฿นขตผังมืองรวมจังหวัด   ตัๅงอยู฿นขตผังมืองรวม/ชุมชน/ฉพาะ 

 

   

 

แแ. รายละอียดงบประมาณครงการ 

ล าดับ รายการ ราคาประมาณการ หมายหตุ 
แ. งานดิน 7,924,785.00   

โ. งานครงสรຌางทางละผิวจราจร 76,289,806.00   

ใ. งานระบบระบายนๅ้า 4,371,815.00  

ไ. งานปງายจราจร 1,616,154.00  

5. งานทางชืไอม 2,069,166.00  

ๆ. งานปลูกเมຌพุมตีๅย 3,331,295.00  

็. งานรืๅอยຌายระบบสาธารณูปภค 2,496,979.00  

 รวมราคาประมาณการทัๅงสิๅน ุ้่แเเุเเเ.เเ  

 
สภาพถนนสายบຌานศาลาดาน-บຌานสังกาอูຌ 

ทีไสนอปรับปรุงชวงทีไโ 

 
สภาพถนนสายบຌานศาลาดาน-บຌานสังกาอูຌ 

ทีไสนอปรับปรุงชวงทีไแ 

 

  



แ2. หนวยงานทีไรับผิดชอบ฿นการสงมอบพืๅนทีไครงการ฿หຌขຌากอสรຌาง ละรับมอบครงการ 
 พรຌอมการบ ารุงดูลรักษามืไอครงการกอสรຌางลຌวสรใจ 

- องค์การบริหารสวนต้าบลศาลาดาน ละองค์การบริหารสวนต้าบลกาะลันตา฿หญ 
 

แใ. การออกบบบืๅองตຌน 

 ผังนวความคิด ิConceptual Planี 
แี ถนนสายบຌานศาลาดาน-บຌานสังกาอูຌ มีระยะทางทัๅงสิๅนประมาณ โๆ กิลมตร การ

ปรับปรุงถนนตลอดสายตຌอง฿ชຌงบประมาณปຓนจ้านวนมาก ตนืไองจากงบประมาณของครงการมี
จ้านวนจ้ากัด ิ้่.แเ ลຌานบาที ดังนัๅน฿นการออกบบจึงเดຌลือกปรับปรุงถนน฿นชวงทีไมีความจ้าปຓน
รงดวนกอน ดยพิจารณาจากสภาพความทรุดทรมของผิวจราจร ปัญหานๅ้าทวมขังผิวจราจร ละ
ปຓนชวงถนนทีไมีชุมชนตามนวถนนหลายชุมชน ซึไงจากการพิจารณาขຌอมูลทางดຌานตางโ ดยละอียด 
พบวา ควรด้านินการปรับปรุงถนน฿น โ ชวงทีไมีปัญหารงดวน เดຌก ชวงทีไ แกม.ไืเแโ ถึง กม.
่ืเแโ ซึไงอยู฿นขตต้าบลศาลาดาน ละชวงทีไ โ กม.แเืใเเ ถึง กม.แเื่เเ ซึไงอยู฿นขตต้าบล
กาะลันตา฿หญ  

โี ถนนสายบຌานศาลาดาน-บຌานสังกาอูຌ มีขตทางประมาณ ใเ มตร ตลอดสาย ต฿น
สภาพปัจจุบันมีการปลูกสรຌางอาคารบຌานรือนบางสวนรุกลๅ้าขຌาเป฿นขตทาง จึงมีขตทางทีไสามารถ
ปรับปรุงขยายถนนเดຌดยประมาณ แ้ มตร ซึไงจากการตรวจสอบขຌอมูลปริมาณการจราจร พบวา
สามารถออกบบถนน฿หຌรองรับปริมาณการจราจร฿นอนาคต โเ ปี เดຌอยางพียงพอ ดังนัๅน฿นการ
ออกบบถนน จะก้าหนดความกวຌางถนนละองค์ประกอบอืไนโ ฿หຌ฿ชຌประยชน์พืๅนทีไสองฝัດงถนน฿หຌ
ครอบคลุมขตทางทีไสามารถ฿ชຌประยชน์เดຌ฿นปัจจุบัน฿หຌเดຌมากทีไสุด ทัๅงนีๅพืไอปງองกันการรุกลๅ้านว
ขตทางพิไมติม฿นอนาคต ดยจะพิจารณาการ฿ชຌประยชน์ถนน฿นดຌานอืไนโรวมดຌวย  

ใี การก้าหนดรูปบบถนนมีประดใน฿นการพิจารณาทีไส้าคัญดังนีๅ 
- สามารถรองรับปริมาณการจราจร฿นอนาคต โเ ปี เดຌอยางพียงพอ 

- การ฿ชຌประยชน์ถนนพืไอการสงสริมการทองทีไยวละกิจกรรมนันทนาการ 

- การกຌเขปัญหานๅ้าทวมขังผิวจราจร 

- ความปลอดภัย฿นการดินทาง 
- ความสะดวก฿นการน้ารถขຌาออกบຌานทีไอยูริมถนน 

จากนวคิดดังกลาว จึงก้าหนดองค์ประกอบละขนาดของถนนดังนีๅ 
- ก้าหนด฿หຌถนนมีความกวຌางของผิวจราจร ้.เเ มตร 

- ก้าหนด฿หຌมีทางจักรยานกวຌาง ใ.เ มตร ละปลงปลูกเมຌพุมตีๅยกวຌาง โ.เ มตร ทัๅง
สองฝัດงถนน 



- บริวณทีไนวถนนตัดผานพืๅนทีไชุมชน ก้าหนด฿หຌมีทางทຌาตลอดนว ดยจะลดพืๅนทีไ
พืๅนทีไปลูกเมຌพุมตีๅยจากกวຌาง โ.เ ม. หลือ เ.5เ ม.พืไอ฿ชຌพืๅนทีไสวนทีไหลือกอสรຌางทางทຌา 

- ริมถนนฝัດงติดกับนินขาถຌาเมมีชุมชน จะก้าหนด฿หຌมีคูนๅ้าริมถนนพืไอดักนๅ้าลຌวระบาย
นๅ้าเปลงคลองระบายนๅ้าทีไอยู฿กลຌทีไสุด สวนบริวณทีไมีชุมชนจะก้าหนด฿หຌวางทอระบายนๅ้าขนาด฿หญ
อยู฿ตຌทางจักรยานทนคูระบายนๅ้า พืไอรับนๅ้าจากผิวจราจร อาคารบຌานรือนละนๅ้าผวิดิน 

- กรณีทีไมีถนนขຌาออกจากอาคารทีไมีอยูดิม จะออกบบถนน฿หຌมีทางชืไอมพืไอ฿หຌรถ
สามารถขຌาออกอาคารเดຌชนดิม ดยจะวຌนการกอสรຌางทางทຌาละปลงปลูกเมຌพุมตีๅย฿นบริวณ
ทางชืไอมดังกลาว 

- บริวณทางขຌาหาดพระอะ มีลักษณะปຓนสีไยก ปริมาณการจราจรคอนขຌางมาก จึง
ปຓนบริวณทีไกิดอุบัติหตุบอยครัๅง ฿นการออกบบจึงก้าหนด฿หຌมีกาะกลางทีไบริวณกอนละหลัง
ทางยก พืไอยกสຌนทางจราจร฿หຌชัดจน  

 ผังบริวณ ิLay-out Planี 

                                                                          

 
 

 

 

 

 

 

 



 รูปทัศนียภาพ ิPerspectiveี 
 

 
การปรับปรุงถนนรูปบบทีไแ 

 

 
การปรับปรุงถนนรูปบบทีไโ 

 

 
การปรับปรุงถนนรูปบบทีไใ 



แไ. การประชุมรับฟังความคิดหในของประชาชน฿นพืๅนทีไ ทีไกีไยวกับครงการ พรຌอมนบอกสาร
กีไยวกับการประชุมรับฟังความคิดหใน ิผูຌมีสวนเดຌ สวนสียี 

 วัน วลา ปี / จ้านวนครัๅงการประชุมรับฟังฯ 

........................................................................... .....................................................................................  

............................................................................................................................. ................................... 

...................................................................................................................................... .......................... 

 รายละอียดนืๅอหา / ขຌอสรุป / มติ จากการประชุมรับฟัง 

................................................................................................................................................... ............. 

..................................................................................................................... ........................................... 

............................................................................................................................. ................................... 

 จ้านวนผูຌขຌารวมประชุม 

............................................................................................................................. ................................... 

.............................................................................................. .................................................................. 

............................................................................................................................. ................................... 

 ภาพการประชุมฯ 

............................................................................................................................. ................................... 

................................................................................ ................................................................................ 

............................................................................................................................. ................................... 

 

แ5. ความพรຌอมของพืๅนทีไครงการ 
แี บบรายละอียด พืไอการกอสรຌาง พรຌอมประมาณราคาครงการ 

   เมมี 

   มี 

  บบรายละอียด จ้านวน 148 ผน 

  ประมาณราคาครงการ จ้านวน 146 ผน 

โี สรุปนืๅอหารายละอียดละองค์ประกอบครงการ ิปรดระบุ฿หຌละอียดละชัดจนี 
การปรับปรุงถนนสายบຌานศาลาดาน-บຌานสังกาอูຌ  บงปຓน โ ชวง มีรายละอียดครงการ
ดังนีๅ 
โ.แ  ชวงทีไแ กม. ไืเ12 ถึง กม.่ื0แโ องค์ประกอบครงการบงปຓน ใ รูปบบ 

 



ชวงถนนตัดผานพืๅนทีไชุมชน : รูปบบถนนประกอบดຌวย 

- การปรับปรุงถนนปຓนถนนคอนกรีต ไ ชองจราจร ชองจราจรละโ โ.โ5 มตร พืๅน
ถนนปຓนคอนกรีตสริมหลใกหนา เ.โเ มตร 

- กอสรຌางทางจักรยานกวຌาง ใ.เ มตร ผิวทาง Asphaltic Concrete หนา เ.เ5 ม.  
- กอสรຌางทางทຌาพรຌอมปลูกเมຌพุมตีๅยสองฝัດงถนน ความกวຌางรวม โ.เ มตร ปลง

ปลูกเมຌพุมตีๅยมีความกวຌาง เ.5เ มตร ยาว ไ.เ มตร ลຌอมรอบดຌวยคันหิน ปຓนปลง
ปลูกขใมสลับกับปลงปลูกชาฮกกีๅยน ดยวຌนระยะระหวางปลง แ.เ มตร สวนทางทຌา
กวຌางประมาณ เ.้เ ม. ปูดຌวยกระบืๅองพิมพ์ลายสี มีคันหินขนาบทัๅงสองฝัດง 

- กอสรຌางทอระบายนๅ้าขนาด แ.โเ มตร ฿ตຌทางจักรยานพรຌอมชองรับนๅ้าจากผิว
จราจร อาคารบຌานรือนละนๅ้าผิวดิน 

- กอสรຌางทางชืไอมขຌาอาคารบຌานรือนจ้านวน แ่ หง 
- กอสรຌางทางยกขຌาถนนซอยจ้านวน ๆ หง 
ชวงถนนตัดผานบริวณทีไเมปຓนพืๅนทีไชุมชน : รูปบบถนนประกอบดຌวย 

- การปรับปรุงถนนปຓนถนนคอนกรีต ไ ชองจราจร ชองจราจรละโ โ.โ5 มตร พืๅน
ถนนปຓนคอนกรีตสริมหลใกหนา เ.โเ มตร 

- กอสรຌางทางจักรยานกวຌาง ใ.เ มตร ผิวทาง Asphaltic Concrete หนา เ.เ5 ม.  
- กอสรຌางปลงปลูกเมຌพุมตีๅยสองฝัດงถนน กวຌาง โ.เ มตร ยาว ไ.เ มตร ลຌอมรอบ

ดຌวยคันหิน ปຓนปลงปลูกขใมสลับกับปลงปลูกชาฮกกีๅยน ดยวຌนระยะระหวางปลง 
แ.เ มตร  

- กอสรຌางคูระบายนๅ้าริมถนนฝัດงติดนินขาพืไอดักนๅ้าเประบายลงคลองทีไ฿กลຌทีไสุด 

- กอสรຌางทอลอดถนนหรือตอขยายทอลอดถนนดิม฿นบริวณทีไมีคลองระบายนๅ้า
เหลผานนวถนนจ้านวน 5 หง 

- กอสรຌางทางชืไอมขຌาอาคารบຌานรือนจ้านวน แ่ หง 
- กอสรຌางทางยกขຌาถนนซอยจ้านวน ๆ หง 
ชวงถนนบริวณสีไยกลงหาดพระอะ : รูปบบถนนประกอบดຌวย 

- การปรับปรุงถนนปຓนถนนคอนกรีต ไ ชองจราจร ชองจราจรละโ โ.โ5 มตร มี
กาะกลางกวຌาง โ.เ มตร กอสรຌางดยการวางคันหิน พืๅนถนนปຓนคอนกรีตสริม
หลใกหนา เ.โเ มตร 

- กอสรຌางทางจักรยานกวຌาง ใ.เ มตร ผิวทาง Asphaltic Concrete หนา เ.เ5 ม.  
- กอสรຌางทางทຌาพรຌอมปลูกเมຌพุมตีๅยสองฝัດงถนน ความกวຌางรวม โ.เ มตร ปลง

ปลูกเมຌพุมตีๅยมีความกวຌาง เ.5เ มตร ยาว ไ.เ มตร ลຌอมรอบดຌวยคันหิน ปຓนปลง
ปลูกขใมสลับกับปลงปลูกชาฮกกีๅยน ดยวຌนระยะระหวางปลง แ.เ มตร สวนทางทຌา
กวຌางประมาณ เ.้เ ม. ปูดຌวยกระบืๅองพิมพ์ลายสี มีคันหินขนาบทัๅงสองฝัດง 



- กอสรຌางทอระบายนๅ้าขนาด แ.โเ มตร ฿ตຌทางจักรยานพรຌอมชองรับนๅ้าจากผิว
จราจร อาคารบຌานรือนละนๅ้าผิวดิน 

- กอสรຌางทางชืไอมขຌาอาคารบຌานรือนจ้านวน แ่ หง 
- กอสรຌางทางยกขຌาถนนซอยจ้านวน ๆ หง 
- กอสรຌางระบบเฟฟງาสงสวางบริวณสีไยก 

โ.โ ชวงทีไโ กม. แเืใเเ ถึง กม.แเื่เเ องค์ประกอบครงการหมือนกับการปรับปรุง
ถนนชวงทีไแ ชวงตัดผานพืๅนทีไชุมชน ละมีการกอสรຌางทอระบายนๅ้าลอดถนนจ้านวน แ 
หง 

ใี ครงการดังกลาวนีๅสามารถกຌเขหรือบรรทาปัญหาส้าคัญของประชาชนสวน฿หญ 
   มาก   ปานกลาง   นຌอย 

ไี ครงการดังกลาวนีๅปຓนความตຌองการของประชาชน 

   มาก   ปานกลาง   นຌอย 

5ี ครงการดังกลาวนีๅเดຌผานการน้าสนอ฿นระดับ ิพรຌอมนบอกสารประกอบี  
ิตอบเดຌมากกวา แ ขຌอี 

   จังหวัด   ทศบาล   อบต. 
   ประชาชน/ผูຌมีสวนเดຌสีย   อืไน โ ระบุ ............................................................ 

   ครงการมีความปຓนเปเดຌทีไจะประสบความส้ารใจ฿นการด้านินครงการ 

   มีความปຓนเปเดຌสูง   มีความปຓนเปเดຌปานกลาง   มีความปຓนเปเดຌนຌอย 

ๆี จຌาของกรรมสิทธิ่ทีไดินครงการ / หนังสือทีไสดงวาเดຌรับกรรมสิทธิ่ทีไดิน  
ิปรดระบุขຌอมูล฿หຌชัดจนี 

   พืๅนทีไราชพัสดุ ระบุ ............................................................................................... 
   พืๅนทีไหนวยงานของรัฐ องค์การบริหารสวนจังหวัดกระบีไ 
   พืๅนทีไสาธารณะประยชน์ ระบุ .............................................................................  
   พืๅนทีไอกชน ระบุ .................................................................................................  
   อืไน โ ระบุ ........................................................................................ ................... 
 ิพรຌอมนบอกสารกรรมสิทธิ่ทีไดินครงการฯ / หนังสือทีไสดงวาเดຌรับกรรมสิทธิ่ทีไดิน มาด้านินการครงการี 

็ี การเดຌรับอนุญาต฿ชຌกรรมสิทธิ่ทีไดินครงการ ิตามขຌอ ๆี มืไอด้านินการกอสรຌางครงการนีๅ 
  เดຌรับอนุญาตฯ ลຌว    ยงัเมเดຌรับอนุญาตฯ    ยังเมเดຌด้านินการขออนุญาตฯ       
  ิพรຌอมนบอกสารฯี 

่ี ความพรຌอม฿นการสงมอบพืๅนทีไครงการละการรับมอบครงการ มืไอด้านินการกอสรຌาง  
ลຌวสรใจเปดูลบ้ารุงรักษา 

   ยินดี   เมยินดีด้านินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



้ี การ฿หຌความรวมมือ฿นการกຌเขปัญหาตาง โ ฿นระหวางการกอสรຌางของผูຌขอสนอครงการ  
/ จຌาของพืๅนทีไ / ทຌองถิไน 

   ยินดี฿หຌความรวมมือ   เมยินดี฿หຌความรวมมือ 

 ผูຌขอสนอครงการ 

 ลงชืไอ ..................................................... 

 ิ                                     ี 
- ต้าหนง......................  - 

 

 ผูຌ฿หຌความหในชอบครงการ 

 ลงชืไอ ..................................................... 

 ิ                                     ี 
 ยธาธิการละผังมืองจังหวัด.................. 

 


