เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๓ ก

หน้า ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

พระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน
ในท้องที่ตําบลท่าไข่ และตําบลหน้าเมือง
อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่ เป็ น การสมควรกํ าหนดเขตที่ ดิ น ในบริ เวณที่ ที่ จ ะเวนคื น ในท้ อ งที่ ตํ าบลท่ าไข่ และ
ตํ าบลหน้ าเมื อ ง อํ าเภอเมื อ งฉะเชิ งเทรา จั งหวั ด ฉะเชิ งเทรา เพื่ อ สร้ างทางรถไฟทางคู่ เลี่ ย งเมื อ ง
ที่ ส ถานี ชุ ม ทางฉะเชิ งเทรา ตามโครงการก่ อ สร้ างทางคู่ ในเส้ น ทางรถไฟสายชายฝั่ งทะเลตะวั น ออก
ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย
อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย กั บมาตรา ๕
วรรคสาม และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ประกอบกับ
มาตรา ๓๗ ทวิ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารรถไฟแห่ งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบั ญญั ติ การรถไฟแห่ งประเทศไทย (ฉบั บที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ จึ งทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ
ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๓ ก

หน้า ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎี กานี้ เรี ยกว่ า “พระราชกฤษฎี กากํ าหนดเขตที่ ดิ น ในบริ เวณที่
ที่ จะเวนคื น ในท้ องที่ ตํ าบลท่ าไข่ และตํ าบลหน้ าเมื อง อํ าเภอเมื องฉะเชิ งเทรา จั งหวั ดฉะเชิ งเทรา
พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎี กานี้ ให้ ใช้ บั งคั บตั้ งแต่ วั นถั ดจากวั นประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดสี่ปี
มาตรา ๔ ที่ดินที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการสร้างทางรถไฟ
ทางคู่เลี่ยงเมืองที่สถานีชุมทางฉะเชิงเทรา ตามโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก
ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย
มาตรา ๕ ให้ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๖ เขตที่ ดิ นในบริเวณที่ ที่ จะเวนคื นตามพระราชกฤษฎี กานี้ อยู่ ในท้ องที่ ตํ าบลท่ าไข่
และตํ าบลหน้ าเมื อ ง อํ าเภอเมื อ งฉะเชิ งเทรา จั งหวั ด ฉะเชิ งเทรา มี ส่ วนกว้ างหนึ่ งร้ อ ยเมตร ทั้ งนี้
ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๓ ก

หน้า ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชกฤษฎี ก าฉบั บ นี้ คือ เนื่ องจากการรถไฟแห่ งประเทศไทย
ได้ทําการสํารวจเขตที่ดินเพื่อเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่
ตําบลท่าไข่ และตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อสร้างทางรถไฟ
ทางคู่ เลี่ ย งเมื อ งที่ ส ถานี ชุ ม ทางฉะเชิ งเทรา ตามโครงการก่ อ สร้ า งทางคู่ ในเส้ น ทางรถไฟสายชายฝั่ ง ทะเล
ตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย ยังไม่แล้วเสร็จ สมควรกําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่
ที่ จ ะเวนคื น ในท้ อ งที่ ตํ า บลท่ า ไข่ และตํ า บลหน้ า เมื อ ง อํ า เภอเมื อ งฉะเชิ ง เทรา จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา
เพื่ อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทําการสํารวจและเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

