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พระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในทองที่ตําบลบางหมาก
และตําบลตากแดด อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
พ.ศ. ๒๕๕๓

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
เปนปที่ ๖๕ ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่ เปน การสมควรกําหนดเขตที่ดิน ในบริ เวณที่ ที่จะเวนคืน ในทองที่ตําบลบางหมาก
และตําบลตากแดด อําเภอเมืองชุม พร จังหวัดชุมพร เพื่อสรางทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหวาง
ทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๔๐๐๑ กับทางหลวงชนบท ชพ. ๒๐๐๖
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
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มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีก านี้เ รี ยกว า “พระราชกฤษฎีก ากํา หนดเขตที่ ดิน ในบริ เวณที่
ที่จะเวนคืน ในทองที่ตําบลบางหมาก และตําบลตากแดด อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 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 สายเชื่อมระหวางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๐๑ กับทางหลวงชนบท ชพ. ๒๐๐๖
มาตรา ๕ ใหอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเปนเจาหนาที่เวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๖ เขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้ อยูในทองที่ตําบลบางหมาก
และตํ าบลตากแดด อํ าเภอเมื องชุมพร จังหวั ดชุ มพร มี สวนแคบที่สุ ดสองรอยเมตร และสวนกวางที่ สุ ด
หารอยเมตร ทั้งนี้ ภายในแนวเขตตามแผนที่ทายพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๗ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมีความจําเปนตองสรางทางหลวงชนบท
สายเชื่อมระหวางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๐๑ กับทางหลวงชนบท ชพ. ๒๐๐๖ ในทองที่ตําบลบางหมาก
และตําบลตากแดด อํ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เพื่ออํานวยความสะดวกและความรวดเร็วแกการจราจร
และการขนส งอั น เป นกิ จ การสาธารณู ปโภค ในการนี้ สมควรกํ าหนดเขตที่ ดิ น ในบริ เวณที่ ที่ จ ะเวนคื น
ในท องที่ ดั งกล าว เพื่ อให เจ าหน าที่ หรื อผู ซึ่ งได รั บมอบหมายจากเจ าหน าที่มี สิ ทธิเข าไปทํ าการสํ ารวจและ
เพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืนที่แนนอน จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

