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พระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน
ในทองที่ตําบลในเมือง อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
พ.ศ. ๒๕๕๓

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
เปนปที่ ๖๕ ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่ เ ป น การสมควรกํ า หนดเขตที่ ดิ น ในบริ เ วณที่ ที่ จ ะเวนคื น ในท อ งที่ ตํ า บลในเมื อ ง
อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อสรางทางหลวงชนบทตามโครงการผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กับมาตรา ๕
วรรคสาม และมาตรา ๖ แห งพระราชบัญ ญัติ วาด วยการเวนคื น อสังหาริ ม ทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐
อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๔๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ประกอบกับมาตรา ๖๘/๑ แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งแกไ ขเพิ่ ม เติมโดยพระราชบัญ ญัติ ทางหลวง (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ อัน เปน กฎหมายที่ มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิแ ละเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓
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ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห ก ระทํ า ได โ ดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ
แหงกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีก านี้เ รี ยกว า “พระราชกฤษฎีก ากํา หนดเขตที่ ดิน ในบริ เวณที่
ที่จะเวนคืนในทองที่ตําบลในเมือง อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. ๒๕๕๓”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับไดมีกําหนดสี่ป
มาตรา ๔ ที่ ดิ น ที่ จ ะเวนคื น ตามพระราชกฤษฎี ก านี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ใช ใ นการสร า ง
ทางหลวงชนบท สาย ง ตามโครงการผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ
มาตรา ๕ ใหอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเปนเจาหนาที่เวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๖ เขตที่ดินในบริ เวณที่ที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้ อยูในทองที่ ตําบลในเมือง
อํ าเภอเมื องชั ยภู มิ จั งหวั ดชั ยภู มิ มี ส วนแคบที่ สุ ดสองร อยเมตร และส วนกว างที่ สุ ดห าร อยเมตร
ทั้งนี้ ภายในแนวเขตตามแผนที่ทายพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๗ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมีความจําเปนตองสรางทางหลวงชนบท
สาย ง ตามโครงการผั งเมื องรวมเมื องชั ย ภู มิ ในท องที่ ตํ าบลในเมื อง อํ าเภอเมื องชั ย ภู มิ จั งหวั ดชั ยภู มิ
เพื่ออํานวยความสะดวกและความรวดเร็วแกการจราจรและการขนสงอันเปนกิจการสาธารณูปโภค ในการนี้
สมควรกําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในทองที่ดังกลาว เพื่อใหเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจาก
เจาหนาที่มีสิทธิเขาไปทําการสํารวจและเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืนที่แนนอน
จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

