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พระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน
ในท้องที่ตําบลผักขะ อําเภอวัฒนานคร และตําบลบ้านด่าน
ตําบลบ้านใหม่หนองไทร ตําบลฟากห้วย ตําบลท่าข้าม ตําบลอรัญประเทศ
อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
พ.ศ. ๒๕๕๔

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔
เป็นปีที่ ๖๖ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพ ลอดุล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตําบลผักขะ อําเภอวัฒนานคร
และตํ า บลบ้ า นด่ าน ตํ าบลบ้ านใหม่ ห นองไทร ตํ าบลฟากห้ ว ย ตํ า บลท่ า ข้ าม ตํ าบลอรั ญ ประเทศ
อําเภออรั ญประเทศ จั งหวัด สระแก้ว เพื่ อสร้างทางหลวงชนบท สายเลี่ย งเมืองอรัญประเทศด้านใต้
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กับมาตรา ๕
วรรคสาม และมาตรา ๖ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ว่ าด้ ว ยการเวนคื น อสั งหาริ ม ทรั พ ย์ พ.ศ. ๒๕๓๐
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๔๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับมาตรา ๖๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕
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ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ ย วกั บการจํ ากั ดสิ ท ธิและเสรี ภาพของบุ คคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎี ก านี้ เรี ย กว่ า “พระราชกฤษฎี ก ากํ า หนดเขตที่ ดิ น ในบริ เ วณที่
ที่จะเวนคื น ในท้ องที่ตํ าบลผั กขะ อํ าเภอวัฒนานคร และตํ าบลบ้านด่ าน ตําบลบ้ านใหม่ หนองไทร
ตําบลฟากห้วย ตําบลท่าข้าม ตําบลอรัญประเทศ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. ๒๕๕๔”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ ให้ใช้บั งคั บตั้ งแต่วั นถัด จากวั นประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดสี่ปี
มาตรา ๔ ที่ดินที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการสร้างทางหลวงชนบท
สายเลี่ยงเมืองอรัญประเทศด้านใต้แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓
มาตรา ๕ ให้อธิบดีกรมทางหลวงชนบทเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๖ เขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้ อยู่ในท้องที่ตําบลผักขะ
อํ าเภอวั ฒนานคร และตํ า บลบ้ า นด่ า น ตํ า บลบ้ านใหม่ ห นองไทร ตํ า บลฟากห้ ว ย ตํ าบลท่ า ข้ า ม
ตําบลอรัญประเทศ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีส่วนแคบที่สุดสองร้อยเมตร และส่วนกว้างที่สุด
หนึ่งพันเมตร ทั้งนี้ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้พ ระราชกฤษฎีก าฉบับ นี้ คือ เนื่อ งจากมีค วามจํา เป็ นต้อ งสร้า ง
ทางหลวงชนบท สายเลี่ยงเมืองอรัญประเทศด้านใต้แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓ ในท้องที่ตําบลผักขะ
อํ า เภอวั ฒ นานคร และตํ า บลบ้ า นด่ า น ตํ า บลบ้ า นใหม่ ห นองไทร ตํ า บลฟากห้ ว ย ตํ า บลท่ า ข้ า ม
ตําบลอรัญ ประเทศ อําเภออรัญ ประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อ อํานวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่
การจราจรและการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค ในการนี้ สมควรกําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน
ในท้อ งที่ดัง กล่าว เพื่อให้เ จ้าหน้าที่หรือ ผู้ซึ่ง ได้รับ มอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิท ธิเ ข้าไปทําการสํารวจและ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

