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เมืองศูนยราชการปุตราจายา (Putrajaya)๑ 

   
 
๑. ความเปนมา 
 
  โดยผลของการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางกาวกระโดดของประเทศมาเลเซียในชวง
ระยะเวลา ๒๐ ปที่ผานมา Kuala Lumpur เมืองหลวงของมาเลเซีย จึงประสบปญหาเชนเดียวกับ
เมืองใหญอ่ืนๆ ในภูมิภาคอาเซียแปซิฟก กลาวคือ เกิดการโยกยายประชากรจากถิ่นอื่นเขามาใน
เปนจํานวนมาก ธุรกิจตางๆ ในเขตเมือง Kuala Lumpur ขยายตัวอยางรวดเร็วและเขตเมือง     
มีการขยายตัวอยางไรทิศทางโดยรัฐไมสามารถควบคุมได  มีผลให Kuala Lumpur ประสบ
ปญหาการจราจรและมลภาวะอยางรุนแรง  รัฐบาลของมาเลเซียไดพยายามแกไขปญหาตางๆ 
ดังกลาวของ Kuala Lumpur โดยการเพิ่มโครงสรางพ้ืนฐานที่จําเปน เชน ระบบคมนาคม ระบบ
ขนสงมวลชน เปนตน  แตเนื่องจากสาเหตุหลักของปญหาของ Kuala Lumpur นั้นเปนปญหา
พ้ืนฐานทางผังเมือง ซึ่งการแกไขปญหาดังกลาวจะตองใชระยะเวลายาวนานและตองใช
งบประมาณจํานวนมาก ทั้งยังไมสามารถเห็นผลไดในทันที  รัฐบาลของมาเลเซียจึงมองวา หาก
ปญหาของสภาพเมือง Kuala Lumpur ไมสามารถที่จะแกไขไดภายในเร็ววันแลว ปญหาตางๆ 
เหลานี้อาจมีผลกระทบตอการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตได  รัฐบาลของ
ประเทศมาเลเซีย ภายใตการนําของ Dr. Mahathir Mohammad นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น จึงได
ศึกษาถึงทางเลือกอ่ืนในการลดความแออัดของ Kuala Lumpur  และไดขอสรุปวา หากยาย   
สวนราชการของรัฐบาลกลาง (Federal Government Agencies) ออกจาก Kuala Lumpur เพ่ือ
ไปตั้งเปนเมืองใหมที่มีการวางผังและการจัดการแบบสมัยใหมแลว จะมีผลใหสามารถลดความ
แออัดและชลอปญหาการจราจรและมลพิษได อีกทั้งการยายสวนราชการของรัฐบาลกลางออกจาก 
Kuala Lumpur ยังมีผลใหเกิดพื้นที่ภายในศูนยกลางของเมืองที่สามารถนํามาพัฒนาใหเปนเมือง
ธุรกิจอยางแทจริงไดอีกดวย  โดยรูปแบบของเมืองใหมนี้อาจเปนรูปแบบเดียวกับ Canberra     
ที่เปนเมืองหลวงของ Australia และเมือง Brasilia ที่เปนเมืองหลวงของ Brazil๒ 
 
  แมวาแนวคิดในเรื่องการตั้งเมืองใหมของรัฐบาลมาเลเซียจะไดรับการสนับสนุน
จากภาคธุรกิจของมาเลเซียเปนอันมาก แตยังมีกลุมการเมืองหลายกลุมที่ออกมาคัดคานแนวคิด
ดังกลาว โดยผูคัดคานเห็นวา เมื่อพิจารณางบประมาณของรัฐที่จะตองนํามาลงทุนในการสราง
เมืองใหมแลว ยังไมเห็นถึงประโยชนหรือความคุมคาในเชิงเศรษฐศาสตรแตอยางใด๓ ยังคงมีผล

                                                 
๑ นายจินตพันธุ ทังสุบุตร  นายธวัชชัย ชูดวง  นางสาวจิตอาภา กุลวานิช นางสาวสุดารัตน การินเสน และนายพงศเทพ จารุสุสินธ 
ฝายพัฒนากฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๒ Dr. Maznah Mohammad, Tale of Two Cities, http://www.malaysia.net/aliran/high๙๙๑๒e.htm 
๓ Brian Roussel, Hed of Corporate Affairs, Hyder Group (UK) ใน Asiaweek วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๐ 
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แตเปนการสรางภาพพจนของประเทศเทานั้น๔ รัฐบาลจึงควรนําเงินเหลาไปลงทุนในโครงสราง
พ้ืนฐานของประเทศที่จําเปนมากกวา๕ 
 
  ตอมา เมื่อประเทศมาเลเซียประสบปญหาทางการเงินอันเปนผลจากวิกฤตการ
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซีย  เสียงสนับสนุนกลุมผูคัดคานโครงการเมืองใหมก็เร่ิมมีจํานวนมาก
ข้ึนเรื่อยๆ  รัฐบาลมาเลเซียจึงตองลดลําดับความเรงดวน (Priority) ของโครงการเมืองใหม
ออกไป และพยายามที่จะประชาสัมพันธถึงประโยชนของโครงการเมืองใหมเพ่ือหาเสียงสนับสนุน
จากประชาชน๖ จนเมื่อมีการจับกุม Anwar Ibrahim๗ รองนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียในขณะนั้น
ในขอหารับสินบนและศาลของมาเลเซียไดถอดถอน Anwar Ibrahim ออกจากตําแหนงรอง
นายกรัฐมนตรี  รัฐบาลของ Dr. Mahathir Mohammad จึงมีความมั่นคงทางการเมืองเพ่ิมขึ้น
มาก ประกอบกับภาคธุรกิจของมาเลเซียเริ่มเล็งเห็นวา โครงการขนาดใหญ (Mega Project) เชน 
โครงการเมืองใหม จะสามารถเปนแรงขับเคลื่อนใหภาคธุรกิจของมาเลเซียสามารถดําเนินธุรกิจ
ตอไปไดและกอใหเกิดการจางงานเพิ่มมากขึ้นในภาวะที่การลงทุนทางตรงจากตางประเทศลดลง 
ภาคเอกชนจึงเร่ิมใหความสนับสนุนโครงการเมืองใหมดังกลาว ยังมีผลใหรัฐบาลมาเลเซียสามารถ
ผลักดันโครงการเมืองใหมตอไปไดจนถึงปจจุบันนี้๘ 
 
๒. การเลือกพื้นที่สําหรับโครงการเมืองใหม Putrajaya 
 
  ในอดีตนั้น รัฐบาลมาเลเซียไดเคยมีความคิดที่จะสรางเมืองราชการมาแลวและได
สํารวจพื้นที่หลายแหงที่จะนํามาเปนที่ตั้งเมืองใหมทั้งในเขตมลายูและเขตสุมาตรา๙ แตโครงการ
ดังกลาวตองลมเลิกตั้งแตอยูในขั้นแนวคิด (Concept) เนื่องจากวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศ
มาเลเซียในป ๒๕๑๙ อันเปนผลจากการที่ราคาน้ํามันโลกปรับตัวข้ึนสูง  จนกระทั่งเศรษฐกิจของ
ประเทศมาเลเซียเติบโตข้ึนอีกครั้งในชวงป ๒๕๒๘ รัฐบาลมาเลเซียภายใตการนําของ Dr. 
Mahathir Mohammad จึงไดนําแนวคิดเรื่องเมืองใหมกลับมาพิจารณาอีกครั้ง โดยรัฐบาลได
ดําเนินการสํารวจพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับนํามาเปนที่ตั้งโครงการเมืองใหมหลายแหง โดยในที่สุด
ไดจัดทํา Short-list พ้ืนที่ จํานวน ๕ แหง ที่เห็นวามีความเปนไปไดสูง๑๐  จาก Short-list 

                                                 
๔ ผูคัดคานโครงการเมืองใหมไดยกตัวอยางกรณีของ Petronas Building ซึ่งในปจจุบันยังมีพื้นที่วางถึง ๕๐%  
๕ Dr. Maznah Mohammad, Tale of Two Cities, http://www.malaysia.net/aliran/high๙๙๑๒e.htm  
๖ Arjuna Ranawana, Asiaweek, ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๒ 
๗ Anwar Ibrahim แมวาจะอยูในพรรครัฐบาลในสมัยนั้น แตเปนหนึ่งในแกนนําที่คัดคานโครงการเมืองใหมมาโดยตลอด โดย
นาย Anwar เห็นวารัฐบาลมาเลเซียควรที่จะนําเงินไปลงทุนในดานโครงสรางพื้นฐานของประเทศที่จําเปนมากกวาที่จะนําเงินมา
ลงทุนเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ใดพื้นที่หนึ่งเปนการเฉพาะ ขอมูลจาก http://www.malaysia.net/aliran/high๙๙๑๒e.htm เมื่อวันที่ 
๑ ตุลาคม ๒๐๐๓ 
๘ Dr. Maznah Mohammad, Tale of Two Cities, http://www.malaysia.net/aliran/high๙๙๑๒e.htm  ในเรื่องนี้ 
รัฐบาลมาเลเซียไดอางวา โครงการ Putrajaya นั้นมีสวนชวยใหบริษัทกอสรางขนาดใหญของมาเลเซียสามารถที่จะประกอบธุรกิจ
ไดในชวงที่มาเลเซียประสบวิกฤติทางเศรษฐกิจ 
๙ ในการศึกษาครั้งแรกนั้น เมือง Janda Baik ไดรับเลือกเปนที่ตั้งโครงการเมืองใหม 
๑๐ ขอมูลจาก http://www.kiat.net/putra/index๒.html เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ 



รายงานการศึกษา เร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับการสรางเมืองศูนยราชกาของมาเลเซียและออสเตรเลยี ๕ 
 โดยฝายพัฒนากฎหมาย สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (พฤศจกิายน ๒๕๔๖)  www.lawreform.go.th  
   

ดังกลาว รัฐบาลมาเลเซียไดมีมติเลือกพ้ืนที่ของเมือง Prang Besar ซึ่งเปนสวนหนึ่งของรัฐ 
Selangor เปนที่ตั้งของเมืองใหมในปจจุบันเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๓๖ ดวยเหตุผลที่สําคัญ
ดังตอไปนี้๑๑ 

 พ้ืนที่ดังกลาวอยูไมไกลจาก Kuala Lumpur ซึ่งเปนศนูยกลางทาง
เศรษฐกิจของประเทศมาเลเซีย 

 พ้ืนที่ดังกลาวอยูไมไกลจากสนามบนิ Kuala Lumpur International 
Airport ทําใหการคมนาคมระหวางประเทศมีความสะดวก 

 ลักษณะของพื้นที่แตเดิมเปนสวนปาลมและสวนยางของรัฐบาล 
Selangor ทําใหรัฐบาลกลางสามารถนําทีด่ินมาพัฒนาเปนเมืองใหมได
ไดงาย ใชงบประมาณไมมาก และสงผลกระทบตอคนในทองถ่ินนอย 

 รัฐบาลสามารถขยายโครงการ Multimedia Super Corridor๑๒ ออกไป
ใหครอบคลุมพื้นที่เมืองใหมไดงาย มีผลใหรัฐบาลสามารถลดการลงทุน
สําหรับดานการโทรคมนาคมพื้นฐานลงไดมาก นอกจากนี้รัฐบาลยัง
สามารถขยายโครงการเพิ่มเติมในบริเวณใกลเคียงเมืองใหมไดใน
ภายหลัง เชน โครงการ Cyberjaya (Software Park) หรือ Biojaya 
เปนตน อันมีผลใหสามารถใชโครงสรางพ้ืนฐานที่จาํเปนรวมกันได เชน 
ถนน ไฟฟา น้าํประปา ระบบน้ําเสียและระบบกาํจดัขยะ เปนตน 

 
เมื่อรัฐบาลของมาเลเซียไดมีมติเลือกเมือง Prang Besar ในรัฐ Selangor ให

เปนที่ตั้งของโครงการเมืองใหมแลว รัฐบาลมาเลเซียก็ไดเปลี่ยนชื่อเมือง Prang Besar เปนเมือง 
Putrajaya เพ่ือเปนเกียรติแกนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศมาเลเซีย Tunku Abdul 

Rahman Putra Al-Haj๑๓ 
 
๓. การไดมาซึ่งพื้นที่สําหรับการกอตั้งเมืองใหม Putrajaya 
 
  ดวยที่ดินที่ในพื้นที่เมือง Prang Besar หรือ Putrajaya ที่ไดรับเลือกใหเปนพื้นที่
ดําเนินโครงการเมืองใหม Putrajaya นั้นเปนกรรมสิทธิ์ของรัฐบาลของรัฐ Selangor และมีสภาพ
เปนสวนปาลมและสวนยางที่ยังไมไดรับการพัฒนาอยูเปนสวนใหญ  รัฐบาลกลาง (Federal 
Government) ภายใตการนําของ Dr. Mahathir Mohammad จึงไดดําเนินการเจรจากับรัฐบาล
ของรัฐ Selangor เพ่ือขอรับโอนที่ดินมาพัฒนาเปนโครงการเมืองใหม Putrajaya  
 

                                                 
๑๑ มีผูวิจารยวา การที่รัฐบาลเลือกพื้นที่ในรัฐ Selangor เปนพื้นที่สําหรับโครงการเมืองใหมนั้น เนื่องมาจากรัฐ Selangor เปน
รัฐที่เปนฐานคะแนนเสียงของพรรครัฐบาล (Dr. Mahathir Mohammad) 
๑๒ โครงการ Multimedia Super Corridor (MSC) เปนโครงการวางเครือขาย optic fibre สําหรับการสื่อสารโทรคมนาคม
ความเร็วสูงครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๗๕๐ ตารางกิโลเมตร ซึ่งพื้นที่โครงการ MSC ดังกลาวครอบคลุมทั้ง Kuala Lumpur, 
Kuala Lumpur International Airport และ Putrajaya ดวย 
๑๓ ชื่อเมือง Putrajaya นั้นมาจาก Putra รวมกับ Jaya โดย Jaya เปนภาษามลายู มีความหมายวา Success 
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  ภายหลังจากการเจรจาในประเด็นตางๆ ทั้งในดานอํานาจปกครองทองที่และดาน
เงินตอบแทนที่รัฐบาล Selangor จะไดรับจากการโอนที่ดินใหรัฐบาลกลางมาเปนระยะเวลาหนึ่ง๑๔ 
รัฐบาลกลางและรัฐบาลของรัฐ Selangor ไดบรรลุขอตกลงยกกรรมสิทธิ์ที่ดิน จํานวน ๒๘,๖๓๒ 
ไร ดังกลาวใหแกรัฐบาลกลาง (Federal Government) โดยรัฐบาลกลางจะประกาศให 
Putrajaya เปนเขตการปกครองของรัฐบาลกลางแหงใหมเมื่อเมืองใหมเปดดําเนินการ๑๕ และ
รัฐบาลของ Selangor จะตองออกกฎหมายโอนอํานาจตามกฎหมายตางๆ ของรัฐบาล Selangor 
ที่มีอยูในพื้นที่ Putrajaya ใหแกรัฐบาลกลางตามขอตกลงดังกลาวดวย๑๖ 
 
  สําหรับคาตอบแทนที่รัฐบาล Selangor ไดรับจากการยกที่ดินใหรัฐบาลกลางนั้น 
ภายใตขอตกลงดังกลาว รัฐบาลกลางตกลงที่จะใหเงินสนับสนุนแกรัฐบาล Selangor เปนเงิน
จํานวน ๒,๑๐๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท พรอมทั้งใหเงินสนับสนุนรายปอีกปละ ๗๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท๑๗ 
และโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินของรัฐบาลกลางในเขต Morib จํานวน ๕๘ ไร ใหแกรัฐบาลของ 
Selangor ดวย  สําหรับขอตกลงในดานอํานาจปกครองพื้นที่เมืองใหมนั้น รัฐบาลกลางตกลง 
ที่จะใหมีผูแทนของรัฐ Selangor ในองคประกอบของคณะกรรมการบริหารของ Putrajaya 
Corporation ที่เปนองคกรบริหารจัดการเมืองใหม Putrajaya ตามกฎหมาย Perbadanan 
Putrajaya Act ๑๙๙๕๑๘ 
 
  สําหรับที่ดินในเขตพื้นที่ Putrajaya ที่เปนของเอกชนหรือที่ดินอื่นซึ่งรัฐบาล 
Selangor ไมไดเปนผูถือกรรมสิทธิ์ แตเปนที่ดินที่จําเปนตองนํามาพัฒนาเปนสวนหนึ่งของเมือง
ใหม Putrajaya  รัฐบาลมาเลเซียไดแกไขปญหาการไดมาซึ่งที่ดินดังกลาวโดยการกําหนดไวใน
กฎหมาย Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕ โดยให Perbadanan Putrajaya (Putrajaya 
Corporation) มีอํานาจในการดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งที่ดินดังกลาวตามขั้นตอนที่กําหนดไวใน
กฎหมายของรัฐ Selangor วาดวยการเวนคืนที่ดินเพื่อประโยชนสาธารณะ โดยใหถือวาการเวนคืน
เพ่ือนําที่ดินมาใชในโครงการ Putrajaya เปนการเวนคืนเพื่อประโยชนสาธารณะดวย๑๙ ทั้งนี้ 
Putrajaya Corporation จะเปนผูจายเงินคาทดแทนใหแกผูถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกลาวและ

                                                 
๑๔ รัฐบาลกลางและรัฐบาล Selangor ลงนามรวมในขอตกลงยกพื้นที่เมือง Prang Besar หรือ Putrajaya ในปจจุบัน เปนทีด่นิ
ของรัฐบาลกลาง (Federal Territory) เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๓๘ ที่ Istana Negara โดยมี Dr. Mahathir 
Mohamed นายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย รวมลงนามเปนพยานในขอตกลงดังกลาวดวย (ขอมูลจกา http://lamankm
๒a.tripod.com/cgi-bin/m/KM๒A๑/๓๑๖๕.html เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖) 
๑๕ รัฐบาลมาเลเซียประกาศให Putrajaya เปนเขตปกครองของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๕  โดยในปจจุบัน
ประเทศมาเลเซียมีเขตปกครองของรัฐบาลกลาง (Federal Territory) อยู ๔ แหง ไดแก Kuala Lumpur, Labuan, 
Persekutuan และ Putrajaya   ผลของการเปนเขตปกครองของรัฐบาลกลาง คือ ผูที่อยูในเขตดังกลาวจะไมอยูภายใตบังคับ
ของกฎหมายซึ่งออกโดยรัฐบาลของรัฐนั้น แตจะอยูภายใตบังคับของกฎหมายของรัฐบาลกลางและกฎหมายที่ออกโดยองคกรที่มี
อํานาจบริหารจัดการเขตของรัฐบาลกลาง 
๑๖ Selangor Enactment No. ๑ of ๑๙๙๕ (Performance of Functions) 
๑๗ ไมมีขอมูลวารัฐบาลกลางจะตองใหเงินสนับสนุนรายปแกรัฐบาล Selangor เปนระยะเวลานานเทาใด 
๑๘ ขอมูลจาก http://lamankm๒a.tripod.com/cgi-bin/m/KM๒A๑/๓๑๖๕.html เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ 
๑๙ Section ๓๐(๑) ของ Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕ (Act ๕๓๖) 
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คาใชจายอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการเวนคืน และถากรณีเปนการเวนคืนที่ซึ่งมีภาระติดพัน Putrajaya 
Corporation จะตองชําระเงินภาระติดพันนั้นดวย๒๐ 
 
  เมื่อ Putrajaya Corporation ไดเวนคืนที่ดินตามกฎหมายดังกลาวแลว 
Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕ ใหอํานาจ Putrajaya Corporation ในการขอรับหนังสือ
แสดงสิทธิเหนือที่ดินนั้นเพื่อนําไปจําหนายจายโอนตอไป๒๑   
 
๔. การจัดทําผังเมืองและแผนการพัฒนาเมืองใหม Putrajaya 
 
  เมื่อรัฐบาลกลางไดกําหนดพื้นที่ดําเนินโครงการเมืองใหมและสามารถบรรลุ
ขอตกลงกับรัฐบาล Selangor เพ่ือใหไดมาซึ่งที่ดินสําหรับดําเนินโครงการ จํานวน ๒๘,๖๓๒ ไร 
แลว  รัฐบาลกลางไดมอบหมายให Town and Country Planning Department และ Public 
Works Department จัดทําแผนใหญ (Master Plan) สําหรับการพัฒนาเมืองใหมดังกลาว  โดย 
Dr. Mahathir Mohammad นายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย ไดกําหนดแนวทางสําหรับการออกแบบ
เมืองใหมวา เมืองใหมควรมีลักษณะผสมผสานระหวาง เมืองในสวน (City in a Garden) และ
เมืองอัจฉริยะ (Intelligent City)๒๒  ซึ่งผูรับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาเมืองไดขยายแนวคิดขอ
นายกรัฐมนตรีดังกลาววา เมืองใหม Putrajaya ตองเปนเมืองที่ทําใหผูอยูอาศัยมีคุณภาพของ 
การดํารงชีวิตที่ดี (Enhancing the Quality of Life) โดยมีลักษณะที่สําคัญดังตอไปนี้๒๓ 

 เปนเมืองที่มีลักษณะเฉพาะพิเศษที่แตกตางจากเมืองอ่ืน (Striking and 
Distinctive) เหมาะสมที่จะเปนเมืองหลวงสําหรับฝายบริหาร (Federal 
Administrative Capital) 

 เปนเมืองที่ออกแบบบนพื้นฐานความตองการของประชาชนทั้งใน
ปจจุบันและในอนาคต 

 เปนเมืองที่มีความถาวรทั้งในดานความสวยงาม (Timeless in 
Aesthetic) และการใชสอย (Functionality) 

 เปนเมืองที่สามารถแสดงถึงวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ประชาชนและมีความเปนสมัยใหม (Modernity) ที่สอดคลองกับ
คานิยมในปจจุบัน (Mood and Trend of the Time) 

 

                                                 
๒๐ Section ๓๐(๒) ของ Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕ (Act ๕๓๖) 
๒๑ Section ๓๐(๓) ของ Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕ (Act ๕๓๖) 
๒๒ Keynote Presentation ของ Shahoran bin Johan Affrin, Head of Landscape and Public Parks Division, 
City Planning Department, Putrajaya Corporation ที่ National Planning Congress, Adelaide, Australia 
เมือวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๔๖ 
๒๓ Keynote Presentation ของ Shahoran bin Johan Affrin, Head of Landscape and Public Parks Division, 
City Planning Department, Putrajaya Corporation ที่ National Planning Congress, Adelaide, Australia 
เมือวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๔๖ 
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จากแนวคิดดังกลาว Town and Country Planning Department และ Public 
Works Department ไดจัดจางที่ปรึกษาซึ่งเปนบริษัทเอกชน จํานวน ๖ บริษัท๒๔ เพ่ือดําเนินการ
ออกแบบและวางผังเมือง Putrajaya โดยในทายที่สุดก็สามารถออกแบบแผนผังสําหรับพื้นที่
จํานวน ๒๘,๖๓๒ ไร ของเมือง Putrajaya ใหแบงออกเปน ๒ สวน อันไดแกสวนแกนของเมือง 
(Core Area) และสวนประกอบ (Periphery Area) 
 
  สําหรับสวนแกนของเมือง Putrajaya นั้นจะถูกแบงออกเปน ๕ เขต ดังนี้ 

 เขตที่ ๑ เปนหัวใจของเมืองใหมและเปนที่ตั้งของสวนราชการของรัฐบาล
กลาง (Federal Government) รวมถึงสํานักงานของนายกรัฐมนตรี 
นอกจากนี้ อาคารสําคัญตางๆ ของเมือง เชน Masjid ก็จะอยูในเขตนี้
ดวย 

 เขตที่  ๒  เปนเปนที่ตั้ งของกระทรวงการคลังและกระทรวงการ
ตางประเทศ พรอมทั้งมีสวนที่เปนรานคา พ้ืนที่เปด สวนสาธารณะ  
และท่ีอยูอาศัย 

 เขตที่ ๓ เปนเขตที่ตั้งของสวนราชการและสถาบันตางๆ ที่เก่ียวของกับ
การพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม 

 เขตที่ ๔ เปนเขตธุรกิจและการคาของเมืองใหม 
 เขตที่ ๕ เปนเขตที่จัดสรรไวสําหรับชุมชนเพื่อการสันทนาการและการ
กีฬา (Convention and Recreation Purposes) โดยมีศูนยการประชุม 
(Convention Centre) เปนหัวใจของเขตนี้ 

 
สวนประกอบรอบนอก (Periphery Area) ของเมือง Putrajaya นั้น จะเปนสวน 

ที่จัดสรรสําหรับที่อยูอาศัยเปนสวนใหญ โดยจะแบงที่อยูอาศัยของเมือง Putrajaya ออกเปน ๑๔ 
เขต โดยในแตละเขตจะมีศูนยกลางของชุมชน ตลาด โรงเรียน โรงพยาบาล สถานีตํารวจ สถานี
ดับเพลิงและส่ิงอํานวยความสะดวกอื่นๆ ที่รัฐจะเปนผูรับผิดชอบในการจัดสรางและจัดหา๒๕ 
นอกจากนี้ ผูอยูอาศัยในเขตดังกลาวยังจะสามารถใชประโยชนจากพื้นที่สวนที่ทําหนาที่ปอดของ
เมืองอันประกอบไปดวยทะเลสาบขุด (Man-made lake) ขนาดใหญ สนามกอลฟ สวนสาธารณะ
และ Wetlands อีกดวย  นอกจากนี้ รัฐบาลมาเลเซียไดขยายโครงการ Multimedia Super 
Corridor (MSC) ใหครอบคลุมพื้นที่ของเมือง Putrajaya ทั้งหมดดวยเพื่อใหผูอยูในเมือง 
Putrajaya สามารถใชประโยชนจากระบบสื่อสารความเร็วสูงของประเทศได 
 

                                                 
๒๔ จากการตรวจสอบไมปรากฎรายละเอียดวาบริษัทใดบางเปนผูออกแบบเมือง Putrajaya   ดวยเหตุนี้จึงมีผูโจมตีวา เมือง 
Putrajaya ออกแบบโดยชาวตางประเทศ  แตทั้งนี้รัฐบาลมาเลเซียไดแถลงวา บริษัทที่ปรึกษาผูออกแบบเมือง Putrajaya 
ทั้งหมดเปนบริษัทของมาเลเซีย: ขอมูลจาก http://www.kiat.net/putra/index๒.html เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ 
๒๕ รัฐบาลมาเลเซียไดจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๒๒,๔๐๓,๙๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในชวงระยะเวลา ๑๐ ปแรกของการดําเนิน
โครงการเพื่อจัดสราง โรงเรียนสมัยใหม (Hi-tech school) โรงพยาบาล และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ แกผูอยูอาศัยใน 
Putrajaya  
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  ในดานการคมนาคมนั้น เพ่ือเปนการรองรับการจราจรของเมือง Putrajaya 
ผูออกแบบจึงไดกําหนดในแผนใหญ (Master Plan) ใหเมืองใหมมีระบบ Light Rail ภายใน
เมืองและทางดวนเชื่อมระหวางทิศเหนือและทิศใตของเมือง  พรอมทั้งกําหนดใหสรางทางดวน
เช่ือมระหวาง Putrajaya กับ Kuala Lumpur และสนามบิน Kuala Lumpur International 
Airport อีกดวย๒๖ 
 
  หลังจากใชเวลาในการจัดทําแผนใหญ (Master Plan) สําหรับการพัฒนาเมือง 
Putrajaya เพียง ๓ เดือน Town and Country Planning Department ก็ไดเสนอผังใหญ 
(Master Plan) ตอรัฐบาลมาเลเซียเพื่อพิจารณา รัฐบาลมาเลเซียไดมีมติเห็นชอบกับแผนการ
ดังกลาวโดยมิไดมีการแกไขพรอมทั้งเรงรัดใหดําเนินการตอไปในทันที 
 
๕. การจัดหาทุนและดําเนินการกอสรางเมืองใหม Putrajaya 
 
  โดยที่ รัฐบาลมาเลเซียจะตองใชงบประมาณจํานวนมากในการดําเนินการจัดหา
ที่ดิน พัฒนาที่ดิน กอสรางเมืองและส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ สําหรับโครงการเมืองใหม 
Putrajaya อันมีผลใหรัฐบาลมาเลเซียไมสามารถจัดสรรเงินทั้งหมดจากงบประมาณของประเทศ
ได  และโดยที่รัฐบาลตองการใหโครงการเมืองใหมสามารถดําเนินไปไดอยางรวดเร็วภาย รัฐบาล
มาเลเซียจึงไดเลือกที่จะจัดตั้ง Putrajaya Holdings Sdn. Bhd ข้ึนในรูปของนิติบุคคลเพื่อทํา
หนาที่จัดหาทุนและดําเนินการพัฒนาโครงการในเขตพื้นที่ Putrajaya๒๗  โดย Putrajaya 
Holdings จะเปนผูรับผิดชอบในการระดมทุนและดําเนินการกอสราง อาคารสาธารณะ สํานักงาน
ของสวนราชการตาง อาคารเพื่อการพาณิชย และที่พักอาศัยในรูปแบบตางๆ เชน บานจัดสรร 
อาคารชุด เปนตน และเมื่อกอสรางเสร็จ Putrajaya Holdings ก็จะนําพ้ืนที่ดังกลาวออกขายหรือ
ใหเชาเปนการทั่วไป  ดวยวิธีดังกลาว รัฐบาลก็จะสามารถที่จะควบคุมลักษณะของอาคารใหมคีวาม
กลมกลืนกับสภาพแวดลอม ทั้งยังสามารถที่จะควบคุมการเจริญเติบโตของเมืองใหมได 
  สําหรับการระดมทุนเพื่อการดําเนินงานของ Putrajaya Holdings และการ
กอสรางตางๆ นั้น ในระยะแรก Putrajaya Holdings มีแตเงินทุนที่ไดจากการชําระมูลคาหุนซึ่ง
เปนจํานวนไมเพียงพอตอการลงทุนและดําเนินงานกอสราง  ดังนั้น ในชวงแรกของการดําเนินงาน
โครงการเมืองใหม Putrajaya Holdings จึงไดกูยืมเงินจํานวน ๔,๘๙๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จาก 
Khazanah Nasional Berhad ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐบาลมาเลเซียและเปนผูถือหุนใหญใน 
Putrajaya Holdings เพ่ือเปนทุนในการดําเนินโครงการ แตเมื่อเร่ิมดําเนินการจนเสร็จสิ้น

                                                 
๒๖ ในแผนใหญมีการระบุถึงการสรางระบบรถไฟความเร็วสูงเชื่อมระหวาง Putrajaya กับ Kuala Lumpur และสนามบิน 
Kuala Lumpur International Airport  แตในปจจุบันยังมิไดมีการดําเนินการสรางแตอยางใด 
๒๗ Putrajaya Holdings จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๓๘ โดยมี Pitroliam Nasional Berhad 
(Petronas) ถือหุน ๔๐% Khazanah Nasional Berhad ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐในการลงทุน (State’s arm for 
investment) ถือหุน ๔๐% และ Kumpulan Wang Amanah Negara ถือหุน ๒๐% 
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โครงการระยะที่ ๑ แลวและไดเขาสูระยะที่ ๒ ซึ่งเปนการกอสรางเพื่อการพาณิชย๒๘ Putrajaya 
Holdings ไดออกพันธบัตร (Corporate Bond) ขายตอผูสนใจลงทุนเพื่อนํารายไดจากการขาย
พันธบัตรมาชําระหนี้และดําเนินงานกอสรางตอไป โดยมีรายไดในอนาคตจากการขายและใหเชา
ทรัพยสินในเขตเมือง Putrajaya เปนประกัน๒๙ 
 
  การที่รัฐบาลมาเลเซียไดใหสิทธิแก Putrajaya Holdings ในการพัฒนาพื้นที่
เมืองใหม Putrajaya ทั้งหมดนั้น แมวาจะสามารถทําใหการดําเนินงานโครงการเมืองใหมสามารถ
ลุลวงไปไดอยางรวดเร็วตามกําหนดเวลาก็ตาม แตยังมีผลใหมีผูวิจารณวา การดําเนินการกอสราง
เมือง Putrajaya นั้นไมมีความโปรงใส ไมมีขอมูลเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางวัสดุอุปกรณเผยแพร
ตอสาธารณะ ยังมีผลใหมีผูรับเหมากอสรางเพียงไมก่ีรายที่ไดรับงานกอสรางและคากอสราง
อาคารตางๆ สูงเกินสมควรดวย๓๐ 
 
๖. การปกครองและบริหารจัดการเมือง Putrajaya 
 
  เมื่อรัฐบาลมาเลเซียไดทําความขอตกลงกับรัฐบาล Selangor เพ่ือยกฐานะของ
เมือง Putrajaya เปนเขตปกครองของรัฐบาลกลาง (Federal Territory) และรัฐบาล Selangor 
ไดออกกฎหมายโอนอํานาจตามกฎหมายตางๆ ใน Putrajaya ใหรัฐบาลกลาง๓๑ อันมีผลให 
Putrajaya ไมอยูภายใตการบริหารจัดการของรัฐบาล Selangor ซึ่งเปนองคกรปกครองทองถ่ิน
แลว  รัฐบาลกลางจึงไดออกกฎหมาย Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕ เพ่ือจัดตั้ง 
Perbadanan Putrajaya หรือ Putrajaya Corporation ข้ึนเพื่อรับผิดชอบในการบริหารและ

                                                 
๒๘ โครงการเมืองใหม Putrajaya แบงออกเปนสองระยะ ในระยะที่ ๑ จะเปนการสรางสาธารณูปโภคพื้นฐาน เชน ถนน ระบบ
ไฟฟา น้ําประปา และอาคารสํานักงานและที่พักสําหรับรัฐบาลกลาง  สวนระยะที่ ๒ จะเปนการสรางอาคารพาณิชยและอาคารที่พัก
ในรูปแบบตางๆ เพื่อออกขายแกผูสนใจเขามาประกอบธุรกิจหรืออยูอาศัยใน Putrajaya 
๒๙ ขอมูลจาก http://lamankm๒a.tripod.com/cgi-bin/KM๒A๑/๓๗๕๓.html 
เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ Putrajaya Holdings ไดออกขายพันธบัตรแกผูลงทุนทั่วไปเปนเงินจํานวน ๒,๒๕๖,๖๔๔,๐๐๐ 
บาท โดย Malaysian Raing Corporation Bhd ไดให Rating “AAA” สําหรับพันธบัตรดังกลาว  
๓๐ Lorien Holland, Birth of a City, Far Eastern Economic Review, ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๔  ตัวอยางการ
ดําเนินการที่ไมโปรงใส เชน กรณีที่ KLCC Projeck Bhd (Company No. ๒๔๘๕๓๗ P) ไดรับมอบหมายใหเปนผูควบคุม
การกอสรางและพัฒนา (Project Management) เมือง Putrajaya แตผูเดียวโดยไมผานกระบวนการคัดเลือกแตอยางใด  
ทั้งนี้ KLCC Project Bhd เปนผูไดสิทธิในการดําเนินการพัฒนา Kuala Lumpur City Centre จากรัฐบาลของมาเลเซีย
ดวย 
๓๑ Selangor Enactment No. ๑ of ๑๙๙๕ (Performance of Functions) เปนกฎหมายที่โอนอํานาจของรัฐบาล 
Selangor ตามรัฐธรรมนูญแหงรัฐ Selangor ในฐานะองคกรทองถิ่น (State Authority) ใหแกรัฐบาลกลาง (Federal 
Government) ซึ่งหมายความถึง 

ก) รัฐมนตรีของรัฐบาลกลาง 
ข) Perbadanan Putrajaya (Putrajaya Corporation) ของรัฐบาลกลางที่จะทําหนาที่บริหารจัดการ 

Putrajaya 
ค) ขาราชการของรัฐบาลกลาง 
ง) เจาหนาที่ของ Perbadanan Putrajaya 
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จัดการ (Administer and Manage) เมือง Putrajaya โดยตรง โดยกฎหมายดังกลาวกําหนดให 
Putrajaya Corporation มีหนาที่หลัก ๔ ประการ ดังตอไปนี้๓๒ 

 ทําหนาที่แทนรัฐบาลทองถ่ินในเขตเมือง Putrajaya 
 สงเสริม กระตุน ใหความสนับสนุน และดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมของเมือง Putrajaya 

 สงเสริม กระตุน ใหความสนับสนุน และพัฒนาธุรกิจการคา โครงสราง
พ้ืนฐาน และท่ีอยูอาศัยในเมือง Putrajaya 

 ควบคุมและประสานงานกิจกรรมตางๆ ขางตนในเขตเมือง Putrajaya 
 
เพ่ือให Putrajaya Corporation สามารถบรรลุวัตถุประสงคและปฏิบัติ

หนาที่ตามที่กําหนดไวได กฎหมาย Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕ จึงไดใหอํานาจแก 
Putrajaya Corporation ไว๓๓ ดังตอไปนี ้

 อํานาจของรัฐบาลทองถ่ิน (Local Government) 
 ดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจได 
 ศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาพื้นที่เมือง Putrajaya และจัดทํา
แผนการพัฒนา รวมทั้งแผนการทํา Re-development 

 มีอํานาจในการใหรวมมือ เปนตัวแทน หรือผูจัดการแทนในการติดตอ
หรือในฐานะของรัฐบาลกลาง รัฐบาลของรัฐ Selangor ผูมีอํานาจตาม
กฎหมาย (Authorities) นิติบุคคล หรือองคกรเอกชนอื่น 

 สงเสริม รวมมือ หรือดําเนินกิจกรรมแทนรัฐบาลกลาง รัฐบาลของรัฐ 
Selangor ผูมีอํานาจตามกฎหมาย นิติบุคคล หรือองคกรเอกชนอื่น 

 จัดตั้ง ขยาย สงเสริมการจัดตั้งหรือการขยาย บริษัท หรือนิติบุคคลอื่น
เพ่ือดําเนินกิจกรรมอันเปนหนาที่ของ Putrajaya Corporation 

 รองขอใหรัฐบาล สวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ เขารวมกิจกรรม
ใดๆ ที่เก่ียวของกับการพัฒนาเมือง Putrajaya 

 ตั้งตัวแทนเพื่อการปฏิบัติหนาที่ของ Putrajaya Corporation 
 แปรรูป โอน หรือมอบหมายกิจกรรมที่ เปนหนาที่ของ Putrajaya 

Corporation และโอนหรือจําหนายทรัพยสินของ Putrajaya 
Corporation 

 เก็บคาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นในการปฏิบัติหนาที่ 
 กํากับดูแล จัดการ หรือดําเนินการพัฒนาเมือง โดยรวมถึงการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานของเมือง Putrajaya 

 จางตัวแทนหรือที่ปรึกษาทางเทคนิคซึ่งรวมถึงนักกฎหมาย นักการ
ธนาคาร นายหนาคาหุน ชางรังวัด ผูประเมินราคาทรัพยสิน หรือบุคคล

                                                 
๓๒ Section ๔(๑) ของ Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕ (Act ๕๓๖) 
๓๓ Section ๔(๒) ของ Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕ (Act ๕๓๖) 
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อ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดสําหรับการจําหนายจายโอนทรัพยสิน 
(Transaction) หรือเ พ่ือการปฏิบัติหน าที่ห รือการใช อํานาจของ 
Putrajaya Corporation หรือเพ่ือการดําเนินการตามกฎหมาย 
Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๕๕๓๔ 

 ดําเนินการอื่นใดที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติหนาที่ 
 
นอกจากนี้ กฎหมาย Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕ ยังกําหนดให  

Putrajaya Corporation มีหนาที่ในการปฏิบัติตามหนาที่ที่รัฐบาลกลางหรือรัฐบาล Selangor 
มอบหมายเพิ่มเติมในภายหลังอีกดวย๓๕ 
 
  อยางไรก็ดี ในการใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาที่ใดๆ ตามที่กฎหมายกําหนดไว
ขางตนนั้น Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕ ไดกําหนดให Putrajaya Corporation จะตองมี
หนาที่รับผิดชอบตรวจสอบใหการใชอํานาจดังกลาวสอดคลองกับนโยบายปจจุบันของรัฐบาลกลาง
ที่เก่ียวของกับการพัฒนา Putrajaya ใหเปนเมืองหลวงของฝายบริหาร (Federal Government 
Administration Centre) อีกดวย๓๖ 
 
  ๖.๑ การบริหารจัดการ Putrajaya Corporation 
 
  กฎหมาย Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕  ไดแบงการบริหาร Putrajaya 
Corporation ออกเปน ๒ ระดับ โดยคณะกรรมการจะเปนผูบริหารรับผิดชอบในระดับนโยบาย 
เชน การอนุมัติแผนการดําเนินงานและการออกกฎระเบียบตางๆ และ Chief Executive Officer 
เปนผูรับผิดชอบการบริหารในรายละเอียด (Day to Day Management) โดยมีอํานาจหนาที่
เฉพาะตามที่คณะกรรมการมอบหมาย๓๗และตามอํานาจหนาที่ทั่วไปตามที่กําหนดไวในกฎหมาย 
Perbadanan Putrajaya ๑๙๙๕ อันไดแก๓๘ 

 หนาที่ในการจัดเตรียมโครงการ แผนงานกิจกรรมตางๆ ของ Putrajaya 
Corporation เพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณา 

 หนาที่ ในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมตามแผนการพัฒนา 
Putrajaya 

 หนาที่ในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตามที่ได รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ 

                                                 
๓๔ Section ๒๘ ของ Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕ (Act ๕๓๖) 
๓๕ Section ๑๑ ของ Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕ (Act ๕๓๖) 
๓๖ Section ๔(๓) ของ Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕ (Act ๕๓๖) 
๓๗ Section ๒๕ และ ๒๖ ของ Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕ (Act ๕๓๖) กําหนดใหคณะกรรมการสามารถมอบ
อํานาจ โดยมีขอหามหรือเง่ือนไขในการใชอํานาจให Chief Executive Officer ดําเนินการแทนคณะกรรมการได  เชน อํานาจ
สั่งจายเงินจากกองทุนภายในวงเงินที่คณะกรรมการกําหนด แตทั้งนี้คณะกรรมการไมสามารถที่จะมอบอํานาจในเรื่องการกูยืมเงิน
หรือการออกกฎระเบียบใหแก Chief Executive Officer ได 
๓๘ Section ๑๔(๒) ของ Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕ (Act ๕๓๖) 
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ในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว กฎหมายไดใหอํานาจบังคับบัญชาเจาหนาที่และ
ขาราชการของของ Putrajaya Corporation แก Chief Executive Officer๓๙ แตทั้งนี้ 
คณะกรรมการมีอํานาจในการที่จะกําหนดแนวทางการดําเนินงานของ Chief Executive 

Officer๔๐ 
 
  สําหรับองคประกอบของคณะกรรมการบริหารของ Putrajaya Corporation นั้น 
เวนแตในกรณีผูแทนของรัฐ Selangor ซึ่งรัฐบาลของรัฐ Selangor จะเปนผูแตงตั้งโดยตรงแลว 
รัฐบาลกลางจะเปนผูแตงตั้งกรรมการอื่นๆ โดยผานทางรัฐมนตรีผูรับผิดชอบ๔๑ ซึ่งตามกฎหมาย
ปจจุบัน Putrajaya Corporation มีองคประกอบของคณะกรรมการดังนี้๔๒ 

 ประธานของ Putrajaya Corporation ซึ่งทําหนาที่ทั้งประธานกรรมการ 
และ Chief Executive Officer ของ Putrajaya Corporation ดวย๔๓ 

 รองประธานกรรมการซึ่งแตงตั้งโดยประธานกรรมการจากขาราชการของ
รัฐบาลกลางที่เปนกรรมการ 

 ผูแทนของรัฐบาลกลาง จํานวน ๓ คน ซึ่งเปนขาราชการของรัฐบาลกลาง
(Federal Government)๔๔ 

 กรรมการซึ่งมาจากภาคเอกชน จํานวน ๒ คน๔๕ 
 ผูแทนของรัฐบาลของรัฐ Selangor จํานวน ๒ คน๔๖ 

 
ในการดําเนินงานของคณะกรรมการนั้น Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕ 

กําหนดใหคณะกรรมการจะตองประชุมทุก ๒ เดือน และกําหนดใหมี Secretary ซึ่งแตงตั้งจากผู
ที่เปนผูพิพากษาหรือทนาย๔๗ โดย Secretary จะตองเขารวมการประชุมของคณะกรรมการทุก

                                                 
๓๙ Section ๑๔(๕) ของ Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕ (Act ๕๓๖) 
๔๐ Section ๑๔(๖) ของ Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕ (Act ๕๓๖) 
๔๑ Section ๕ ของ Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕ (Act ๕๓๖) 
๔๒ Section ๕ ของ Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕ (Act ๕๓๖) 
๔๓ Tan Sri Dato’ Seri Azizan Zaiul Abidin ไดรับแตงตั้งจากรัฐมนตรีผูรับผิดชอบโครงการ Putrajaya ใหเปนประธาน
ของ Putrajaya Corporation  โดยในปจจุบัน Tan Sri Dato’ Seri Azizan Zaiul Abidin ดํารงตําแหนงประธานของ 
Petroliam Nasional Berhad (Petronas) ซึ่งเปนผูถือหุนใหญใน Putrajaya Holdings และ ประธานของ Malaysia 
Airlines (MAS) อีกดวย 
๔๔ ผูแทนจากรัฐบาลกลางที่เปนกรรมการใน Putrajaya Corporation ประกอบไปดวยผูแทน Ministry of Public Works, 
Ministry of Finance และ Economic Planning Unit 
๔๕ กรรมการซึ่งมาจากภาคเอกชนในปจจุบันไดแก Y.Bhg. Tan Sri Datuk Hj Mustapha Kamal Abu Baker จาก 
MKN Holdings Sdn Bhd. และ Y.Bhg. Datuk Khoo Eng Choo จาก PriceWaterhouse Cooper 
๔๖ การกําหนดใหมีผูแทนของรัฐบาล Selangor เขารวมเปนกรรมการในคณะกรรมการบริหาร Putrajaya Corporation นั้น 
เปนผลจากการเจรจาทําขอตกลงเพื่อใหไดมาซึ่งพื้นที่เมือง Putrajaya ระหวางรัฐบาลกลาง (Federal Government) และ
รัฐบาลของรัฐ Selangor 
๔๗ Section ๖ ของ Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕ (Act ๕๓๖) โดยนายปจจุบันไดแตงตั้งให Puan Hanipah binti 
Farikullah เปน Corporate Secretary ของ Putrajaya Corporation 
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ครั้งแมวาจะไมมีอํานาจในการออกเสียงลงคะแนนก็ตาม๔๘  รายงานการประชุมของคณะกรรมการ
จะตองไดรับการรับรองและสามารถใชเปนหลักฐานในชั้นศาลไดโดยไมตองนําสืบเพิ่มเติมแต
อยางใด๔๙ 
 
  ในการดําเนินงานของคณะกรรมการของ Putrajaya Corporation ในฐานะที่เปน
ผูบริหารในระดับนโยบายนั้น คณะกรรมการ โดยไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรี มีอํานาจตามกฎหมาย 
Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕ ในการออกกฎระเบียบใดๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงานของ 
Putrajaya Corporation๕๐  อยางไรก็ดี Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕ ไดระบุไวอยาง
ชัดเจนใหคณะกรรมการจะตองดําเนินการออกกฎหรือระเบียบอยางนอยในเรื่องดังตอไปนี้๕๑  

 การกํากับดูแลการพัฒนาที่ดินของเมืองใหม Putrajaya เพ่ือใหการ
พัฒนาดําเนินไปไดอยางเปนขั้นเปนตอน (Orderly Development) 

 กําหนดวิธีการสําหรับการลงนามในเอกสาร ตั๋วเงิน และเคร่ืองมือ
ทางการเงินตางๆ แทนคณะกรรมการ 

 กําหนดความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ของ Putrajaya 
Corporation 

 กําหนดคาธรรมเนียมในเรื่องตางๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
 กําหนดขั้นตอนการออก การโอน การซื้อคืน หรือกิจกรรมอื่นใดที่
เก่ียวกับหุน หุนกู และพันธบัตรของ Putrajaya Corporation 

 กําหนดการใชอํานาจและการปฏิบัติหนาที่ของ Putrajaya Corporation 
ตามที่กําหนดไวใน Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕ 

 
๖.๒ การกํากับดูแลการดําเนินงานของ Putrajaya Corporation 

 
  ภายใตบทบัญญัติของ Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕ นั้น รัฐมนตรี 
(Minister) ของรัฐบาลกลาง (Federal Government) ที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบการพัฒนา
เมือง Putrajaya จะเปนผูกํากับดูแลการดําเนินงานของ Putrajaya Corporation ในระดับ
นโยบาย โดยการกํากับดูแลจะกระทําผานกลไกทางกฎหมายดังตอไปนี ้

 รัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งกรรมการสวนใหญของคณะกรรมการของ 
Putrajaya Corporation โดยเฉพาะอยางย่ิงการแตงตั้งประธาน
คณะกรรมการซึ่งทําหนาที่ Chief Executive Officer ของ Putrajaya 
Corporation อีกหนาที่หนึ่งดวย 

 รัฐมนตรีมีอํานาจอนุมัติการตั้ง การขยาย หรือการสงเสริมการตั้งหรือ
การขยายบริษัทหรือหนวยงานยอยของ Putrajaya Corporation  

                                                 
๔๘ Regulation ๔(๔) ของ First Schedule ของ Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕ (Act ๕๓๖) 
๔๙ Regulation ๘(๒) ของ First Schedule ของ Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕ (Act ๕๓๖) 
๕๐ Section ๓๓(๑) ของ Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕ (Act ๕๓๖) 
๕๑ Section ๓๓(๒) ของ Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕ (Act ๕๓๖) 
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การดําเนินกิจกรรมในทางการคา หรือการศึกษาถึงการพัฒนาเมือง 
Putrajaya ของ Putrajaya Corporation๕๒ 

 รัฐมนตรีมี อํานาจอนุมัติดวยการประกาศในราชกิจจานุ เบกษา 
(Gazette) ใหตั้งบริษัทขึ้นเพื่อดําเนินการ กํากับ บริหารโครงการใดๆ 
ตามที่ไดกําหนดไวในแผนใหญ (Master Plan) ในการพัฒนาเมือง 
Putrajaya หรือตามอํานาจหนาที่ของ Putrajaya Corporation๕๓ 

 รัฐมนตรีมีอํานาจอนุมัติการแปรรูป การโอน การมอบหมายกิจกรรมที่
เปนหนาที่ของ Putrajaya Corporation หรือการโอนหรือจําหนาย
ทรัพยสิน๕๔ 

 รัฐมนตรีมีอํานาจขอให Putrajaya Corporation สงรายงาน บัญชี 
หลักฐานทางการเงิน หรือขอมูลใดๆ ที่เก่ียวของกับทรัพยสินหรือ
กิจกรรมของ Putrajaya Corporation๕๕ 

 รัฐมนตรีมีอํานาจในการอนุมัติงบประมาณรายจายและงบการเงินของ 
Putrajaya Corporation๕๖ 

 รัฐมนตรีมีอํานาจในการอนุมัติการกูยืมเงิน การออกพันธบัตร หุนกู 
หรือการทํา Floating Charge ของ Putrajaya Corporation๕๗ 

 รัฐมนตรีมีอํานาจการนําทรัพยสินของ Putrajaya Corporation ไป
ลงทุนในลักษณะตางๆ๕๘ 

 รัฐมนตรีมี อํานาจอนุมัติการออกกฎหรือระเบียบของ Putrajaya 
Corporation ในสวนที่เก่ียวของกับเง่ือนไขการจาง วินัยและการ
ปฏิบัติงาน การตั้งองคกรเพื่อดําเนินการสอบสวนทางวินัย และ 
การตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณทางวินัยของเจาหนาที่๕๙  

 
  ๖.๓ การเงินของ Putrajaya Corporation 
 
  เพ่ือให Putrajaya Corporation มีทุนในการดําเนินงาน กฎหมาย Perbadanan 
Putrajaya ๑๙๙๕ จึงกําหนดใหมีกองทุน (Fund) ข้ึนกองทุนหนึ่งสําหรับการดําเนินงานและการ
ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายของ Putrajaya Corporation๖๐   โดยกฎหมายดังกลาวไดกําหนดไว
                                                 
๕๒ Section ๔(๒)(f) ของ Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕ (Act ๕๓๖) 
๕๓ Section ๒๙ ของ Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕ (Act ๕๓๖) 
๕๔ Section ๔(๒)(i) ของ Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕ (Act ๕๓๖) 
๕๕ Section ๑๒(๑) ของ Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕ (Act ๕๓๖) 
๕๖ Section ๒๑ ของ Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕ (Act ๕๓๖) 
๕๗ Section ๒๖ ของ Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕ (Act ๕๓๖) 
๕๘ Section ๒๗ ของ Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕ (Act ๕๓๖) 
๕๙ Section ๑๗ ของ Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕ (Act ๕๓๖) 
๖๐ Section ๒๐ ของ Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕ (Act ๕๓๖) 
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อยางชัดเจนให Putrajaya Corporation มีหนาที่ในการดูแลและบริหารเงินในกองทุนใหสมดุล
ระหวางรายรับและรายจาย ทั้งนี้ ภายใตการกํากับดูแลของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ๖๑ 
 
  กองทุนของ Putrajaya ประกอบไปดวย๖๒ 

 เ งินที่ เ กิดจากการปฏิบัติหน าที่ ในฐานะองคกรทอง ถ่ิน  (Local 
Authority) 

 เงินที่รัฐสภาจัดสรรใหเปนครั้งคราว 
 เงินที่เกิดจากจากการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดๆ ที่ใชเงินจาก
กองทุน 

 เงินที่เกิดจากจากทรัพยสิน การลงทุน การจํานองหรือรับจํานอง การ
ออกหรือซื้อหุนกู การค้ําประกันหรือกูยืม 

 เงินที่ Putrajaya Corporation กูยืมเพื่อการชําระหนี้ ขอผูกพันทาง
การเงิน หรือเพ่ือการปฏิบัติหนาที่ 

 เงินหรือทรัพยสินที่จะตองชําระใหแก Putrajaya Corporation ตาม
อํานาจหนาที่ของ Putrajaya Corporation 

 
สําหรับการจายเงินออกจากกองทุนนั้น Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕ 

กําหนดใหรัฐมนตรีผูรับผิดชอบโครงการพัฒนาเมือง Putrajaya มีอํานาจกําหนดวงเงินการจายใน
แตละปที่ Putrajaya Corporation จะสามารถสั่งจายได๖๓ โดย Putrajaya Corporation จะตอง
เสนอประมาณการรายจายของปถัดไปใหรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนกันยายนของทุกปตาม
แบบที่รัฐมนตรีกําหนด๖๔  แตในระหวางป หากมีรายจายที่เกินกวาที่ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีแลว 
Putrajaya Corporation อาจขอใหรัฐมนตรีอนุมัติวงเงินจายเพิ่มเติมได๖๕ 
 
  นอกจากใหฝายบริหารเปนผูควบคุมการจายเงินจากกองทุนโดยผานรัฐมนตรีที่
รับผิดชอบแลว เพ่ือเปนการปองกันการใชจายเงินโดยมิชอบ (Misuse of Fund) Perbadanan 
Putrajaya Act ๑๙๙๕ ยังไดกําหนดหลักเกณฑสําหรับการจายเงินของ Putrajaya Corporation 
จากกองทุนไว ดังนี้ 

 ตองเปนการจายเงินเพื่อชําระรายจายที่ชอบดวยกฎหมายของ 
Putrajaya Corporation ซึ่งรวมถึง คาธรรมเนียมสําหรับการสํารวจ
และบริการดานกฎหมาย (Survey and Legal Fee) คาบริการและ
คาธรรมเนียมอื่นๆ คาจาง เบี้ยประชุม บําเน็จ บํานาญและ
คาตอบแทนอื่นสําหรับเจาหนาที่ของ Putrajaya Corporation 

                                                 
๖๑ Section ๒๑ ของ Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕ (Act ๕๓๖) 
๖๒ Section ๒๐(๒) ของ Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕ (Act ๕๓๖) 
๖๓ Section ๒๓(๑) ของ Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕ (Act ๕๓๖) 
๖๔ Section ๒๓(๒) ของ Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕ (Act ๕๓๖) 
๖๕ Section ๒๓(๓) ของ Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕ (Act ๕๓๖) 
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 ตองเปนการจายเงินเพื่อชําระคาใชจาย ตนทุน และรายจายอื่น
เก่ียวกับทรัพยสินที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่หรือใชอํานาจตาม
กฎหมายของ Putrajaya Corporation 

 ตองเปนการจายเงินเพื่อซื้อหรือเชาโรงงาน อุปกรณ เครื่องจักร หรือ
วัสดุอ่ืน หรือเปนการจายเงินเพื่อใหไดมาซึ่งที่ดินหรือส่ิงกอสราง 
หรือเปนการจ ายเงินเพื่ อการดํ า เนินงานอันเปนหนาที่ ของ 
Putrajaya Corporation 

 ตองเปนการจายเงินเพื่อชําระหนี้เงินกูหรือดอกเบี้ยของเงินกูที่ไดกู
ตามกฎหมาย Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕ 

 ตองเปนการจายเงินเพื่อชําระคาใชจายในการอนุวัติกฎหมาย 
Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕  

 
จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว จะเห็นไดวา Putrajaya Corporation 

แมวาจะมีการบริหารจัดการที่คลองตัวอันเปนผลจากการนําระบบการบริหารสมัยใหมของ
ภาคเอกชนมาปรับใชก็ตาม  แตการดําเนินกิจกรรมใดๆ ของ Putrajaya Corporation ยังคงอยู
ภายใตการกํากับดูแลของฝายบริหารอยูตลอดเวลา 
 
  ๖.๔ บุคคลากรของ Putrajaya Corporation 
 
  เพ่ือใหการทํางานของ Putrajaya Corporation เปนไปดวยความรวดเร็วและมี
ความคลองตัว Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕ จึงไดมิไดกําหนดใหมีการโอนขาราชการจาก
หนวยงานใดเขามาเปนพนักงานของ Putrajaya Corporation แตใหอํานาจคณะกรรมการบริหาร
ในการที่จะกําหนดตําแหนงพนักงานเจาหนาที่ของ Putrajaya Corporation ตามจํานวนที่
เหมาะสมแกการปฏิบัติหนาที่ที่ ระบุไว ในกฎหมาย  โดยคณะกรรมการของ  Putrajaya 
Corporation สามารถที่จะกําหนดลักษณะงานและเงินตอบแทนไดเอง๖๖ 
 
  อยางไรก็ดี แมวา Putrajaya Corporation จะเปนองคกรที่มีลักษณะบริหาร
คลายคลึงกับบริษัทของภาคเอกชนก็ตาม แตโดยที่ Putrajaya Corporation เปนองคกรที่ตั้งข้ึน
ตามกฎหมายและเปนองคกรที่มีการใชอํานาจรัฐ ดังจะเห็นไดจากการที่ Perbadanan Putrajaya 
Act ๑๙๙๕ กําหนดให Putrajaya Corporation ทําหนาที่องคกรทองถ่ิน (Local Authority) 
แทนรัฐบาลทองถ่ิน (Local Government) เพ่ือบริหารจัดการเมืองใหม Putrajaya โดยอํานาจ
ดังกลาวรวมถึงอํานาจในการอนุมัติ การอนุญาต หรือการหามมิใหผูที่อยูในเขตพื้นที่เมือง 
Putrajaya กระทําการ จึงเห็นไดวาพนักงงานและเจาหนาที่ของ Putrajaya Corporation มิไดมี
ฐานะเชนเดียวกับพนักงงานของบริษัทเอกชน เนื่องจากพนักงานและเจาหนาที่ของ Putrajaya 

                                                 
๖๖ Section ๑๕(๑) ของ Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕ (Act ๕๓๖) 
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Corporation มีอํานาจในการออกคําส่ังทางปกครองบังคับใชในเขตพื้นที่และในเรื่องที่ตนไดรับ
มอบหมายได๖๗ 
 
  ดวยเหตุดังกลาวขางตน Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕ จึงไดกําหนด
คุณสมบัติเฉพาะของผูที่จะเปนพนักงานหรือเจาหนาที่ (Officer or Servant) ของ Putrajaya 
Corporation ไวตางหากวาจะตองไมเปนผูถือหุนหรือมีผลประโยชนรวมกับคูสัญญาของ 
Putrajaya Corporation ทั้งนี้ คูสมรสของบุคคลดังกลาวก็ตองไมมีหุนหรือผลประโยชนใน
คูสัญญาดังกลาวดวยเชนกัน๖๘ 
 
  นอกจากการกําหนดคุณสมบัติของผูที่จะเปนพนักงานหรือเจาหนาที่ของ 
Putrajaya Corporation ไวแลว Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕ ยังใหอํานาจ Putrajaya 
Corporation ในการออกกฎ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบโครงการเมืองใหม 
Putrajaya กําหนดวิธีการทํางานและวินัยของพนักงานที่อาจแตกตางจากวินัยของขาราชการหรือ
เจาหนาที่ของทางราชการอื่นๆ ได รวมทั้งใหอํานาจ Putrajaya Corporation จัดตั้งหนวยงาน
สอบสวนทางวินัยและคณะกรรมการอุทธรณทางวินัยเพื่อตรวจสอบการทํางานของพนักงาน
เจาหนาที่อีกช้ันหนึ่งซึ่งวิธีการสอบสวนหรืออุทธรณอาจแตกตางจากของทางราชการดวยก็ได๖๙ 
 
  แมวาจะมีการใหอํานาจ Putrajaya Corporation ในการกําหนดระบบสอบสวน
และอุทธรณทางวินัยพนักงานหรือเจาหนาที่ไวแลวก็ตาม แตในกรณีที่ 

 พนักงานหรือเจาหนาที่ซึ่งมีหนาที่โดยตรงละเลยที่จะเรียกเก็บเงินที่เปน
ของ Putrajaya Corporation 

 พนักงงานหรือเจาหนาที่ที่มีหนาที่รับผิดชอบในการจายเงินจากกองทุน
ไดจายเงินโดยไมสมควรหรือไมไดรับอนุมัติอยางถูกตอง 

 พนักงานหรือเจาหนาที่ที่มีหนาที่รับผิดชอบ ละเลยหรือประมาทในการ
ปฏิบัติหนาที่ จนเปนเหตุให เ กิดความเสียหายแกทรัพย สินของ 
Putrajaya Corporation 

 พนักงานหรือเจาหนาที่การเงินละเลยในการจัดทําบัญชีใหถูกตอง 
 พนักงานหรือเจาหนาที่ที่มีหนาที่รับผิดชอบละเลยที่จะจายเงินหรือ
จายเงินลาชาใหแกบุคคลภายนอกตามสัญญาหรือขอตกลงระหวาง
บุคคลภายนอกนั้นกับ Putrajaya Corporation 

 

                                                 
๖๗ ตัวอยางเชน Local Government Act ๑๙๗๖ Putrajaya (Performance of Function) (Modification to 
Application) (Amendment) (Notification) ๑๙๙๙ ไดแกไขใหเจาหนาที่ของ Putrajaya Corporation เปนผูมีอํานาจ
ตามกฎหมาย Local Government Act ๑๙๗๖ 
๖๘ Section ๑๕(๒) ของ Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕ (Act ๕๓๖) นอกจากนี้ Putrajaya ยังอาจที่จะกําหนด
เง่ือนไขหรือคุณสมบัติอื่นๆ ของผูที่จะเปนลูกจางหรือเจาหนาที่ของ Putrajaya Corporation ดวยก็ได 
๖๙ Section ๑๖ และ ๑๗ ของ Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕ (Act ๕๓๖) 
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Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕ ไดมีบทบัญญัติยกเวนกฎหมายทั่วไป เร่ือง  
ความรับผิดของลูกจาง โดยกําหนดใหคณะกรรมการ Putrajaya มีอํานาจโดยตรงที่จะเรียกให
พนักงานหรือเจาหนาที่ดังกลาวชี้แจงถึงสาเหตุที่ทําใหละเลยหรือเกิดขอผิดพลาดขึ้น หาก
คณะกรรมการของ Putrajaya ไมไดรับการชี้แจงจนเปนที่พอใจภายใน ๑๔ วันแลว กฎหมายให
อํานาจคณะกรรมการที่จะกําหนดและเรียกเก็บเงินเพิ่ม (Surcharge) จากพนักงานหรือเจาหนาที่
ผูนั้น๗๐  ทั้งนี้ เงินเพิ่มดังกลาวจะจะตองไมเกินจํานวนเงินที่พนักงานหรือเจาหนาที่ผูนั้นตองเรียก
เก็บ คาเสียหายของทรัพยสิน หรือคาเสียหายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น แตในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ไมได
จัดทําบัญชีใหถูกตองหรือจายเงินใหบุคคลภายนอกที่เปนคูสัญญาลาชาอันไมสามารถคํานวณ
คาเสียหายเปนตัวเงินไดนั้น คณะกรรมการของ Putrajaya Corporation มีอํานาจตามกฎหมายที่
จะกําหนดเงินเพิ่มที่จะเรียกเก็บเทาใดก็ได๗๑ 
 
  ในกรณีที่พนักงานหรือเจาหนาที่ไมยินยอมชําระเงินเพิ่มตามที่คณะกรรมการของ 
Putrajaya Corporation กําหนด บุคคลดังกลาวจะอยูในฐานะลูกหนี้ของ Putrajaya 
Corporation คณะกรรมการมีอํานาจที่จะหักเงินเพิ่มที่ตองชําระจากเดือนหรือเงินบํานาญของ
บุคคลดังกลาวเปนรายเดือนหรือฟองตอศาลเพื่อเรียกเก็บเงินเพิ่มก็ได๗๒  
 
  จากบทบัญญัติของ Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕ ดังกลาวทําใหเขาใจได
วาเปนการกําหนดเพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ของ Putrajaya Corporation ใชความระมัดระวังใน
การปฏิบัติหนาที่เนื่องจากหากละเลยหรือปฏิบัติหนาที่ลาชาแลว แมวาความเสียหายจะยังไมแจง
ชัดและไมสามารถคิดเปนจํานวนเงินไดก็ตาม แตก็จะมีผลกระทบโดยตรงตอบุคคลดังกลาวทาง
การเงิน 
 
  ๖.๕  การปฏิบัติหนาที่ของ Putrajaya Corporation ในฐานะ Local 
Authority 
 
  โดยที่กฎหมาย Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕ ไดกําหนดให Putrajaya 
Corporation ทําหนาที่องคกรปกครองทองถ่ินในพื้นที่เมืองใหม Putrajaya๗๓ ในขณะที่รัฐบาล 
Selangor ในขณะนั้นเปนองคกรปกครองทองถ่ินตามกฎหมายตางๆ ที่ใชบังคับอยู รัฐบาลของ 
Selangor จึงไดออกฎหมาย Selangor Enactment No. ๑ of ๑๙๙๕ และกฎหมายอื่นๆ อีก
หลายฉบับเพื่ออนุวัติการใหเปนไปตาม Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕ โดยโอนอํานาจใน
การควบคุม อนุมัติ อนุญาต หรือมีคําส่ังหามตามกฎหมายตางๆ ใหไปเปนของคณะกรรมการหรอื
                                                 
๗๐ Section ๑๘(๑) ของ Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕ (Act ๕๓๖) 
๗๑ Section ๑๘(๑) ของ Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕ (Act ๕๓๖) 
๗๒ Section ๑๘(๔) ของ Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕ (Act ๕๓๖) 
 
๗๓ Section ๔(a) ของ Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕ (Act ๕๓๖) 
“(๑) The functions of the Perbadanan shall be – 
 (a) to perform all functions of a local government in the Kawasan Perbadanan Putrajaya…..” 
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พนักงานเจาหนาที่ Putrajaya Corporation ซึ่งจากการตรวจสอบพบวามีการแกไขกฎหมาย
หลักๆ ดังตอไปนี ้

(ก) Local Government Act ๑๙๗๖ 

(ข) Town and Country Planning Act ๑๙๗๖ 

(ค) Street, Drainage and Building Act ๑๙๗๔ 

(ง) Road Transport Act ๑๙๘๗ 

(จ) National Land Code ๑๙๖๕ 

(ฉ) Housing Developers (Control and Licensing) Act ๑๙๖๖ 
 

กฎหมายเหลานี้ไดรับการแกไขจากรัฐบาลกลาง (Federal Government) และ
รัฐบาลของรัฐ Selangor ซึ่งโดยสวนใหญเปนแกไขในประเด็นการโอนอํานาจใหอํานาจพนักงาน
เจาหนาที่ของ Putrajaya Corporation ออกใบอนุญาตการประกอบธุรกิจประเภทตางๆ และให
อํานาจรัฐมนตรีผูรับผิดชอบการพัฒนาเมืองใหมหรือคณะกรรมการของ Putrajaya Corporation 
แลวแตกรณี ออกกฎหมายลูกบท (By-Laws) กําหนดรายละเอียดการควบคุมธุรกิจประเภท
ตางๆ ในพื้นที่เมือง Putrajaya๗๔ นอกจากนี้ยังคงมีการแกไขใหอํานาจ Putrajaya Corporation 
ในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการดําเนินการตางๆ ดวย๗๕ 
 
  แมวาจะมีการแกไขกฎหมายเพื่อให Putrajaya Corporation มีอํานาจบริหาร
จัดการพื้นที่เมือง Putrajaya แทนองคกรปกครองทองถ่ินเดิมก็ตาม แตจากการตรวจสอบไม
พบวามีการถายโอนอํานาจในการรักษาความสงบเรียบรอยในพื้นที่เมือง Putrajaya ใหแก 
Putrajaya Corporation แตอยางใด นอกจากนี้ยังพบวารัฐบาลกลาง (Federal Government) 
ยังคงเปนผูจัดสรรงบประมาณในการจัดสรางสถานีตํารวจและสถานีดับเพลิงอยู ดวยเหตุดังกลาว
จึงสรุปไดวารัฐบาลกลาง (Federal Government) ยังคงเปนผูรักษาความสงบเรียบรอยในเขต
เมือง Putrajaya สวน Putrajaya Corporation เปนแตผูบริหารจัดการในฐานะองคกรปกครอง
ทองถ่ินโดยมิไดมีอํานาจเบ็ดเสร็จเปนอิสระจากรัฐบาลกลางแตอยางใด  
 
๗. สถานการณในปจจุบันของเมืองใหม Putrajaya 
 
  จากการตรวจสอบพบวา เมืองใหม Putrajaya ไดรับการประกาศเปนเมืองหลวง
ของฝายบริหาร (Administrative Capital) ตั้งแตวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๒ และในปจจุบันไดมี
การยายหนวยงานราชการของรัฐบาลกลาง โดยเฉพาะอยางย่ิง Office of the Prime Minister 
                                                 
๗๔ ตัวอยางเชนกรณีของสุสาน ไดมีการแกไข Section ๙๘ ของ Local Government Act ๑๙๗๖ ใหคณะกรรมการของ 
Putrajaya Corporation ออกกฎหมายลูกบท (By-Law) กําหนดรายละเอียดของสถานที่และวิธีการฝงศพไดโดยตรง 
๗๕ นอกจากอํานาจในการออกหรือเพิกถอนใบอนุญาตแลว ยังมีการแกกฎหมายตางๆ ใหอํานาจ Putrajaya Corporation ใน
การ 
บริหารจัดการพื้นที่เมือง Putrajaya ในดานตางๆ ดวย เชน อํานาจในการตัดตนไม ตั้งชื่อถนนและสถานที่สาธารณะ ควบคุม
การจราจร เปนตน (โปรดดู Local Government Act ๑๙๗๖) 
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จาก Kuala Lumpur ไปที่ Putrajaya บางแลว โดยมีเปาหมายที่จะยายหนวงงานของรัฐบาลกลาง
ไปที่ Putrajaya ทั้งหมดภายในป ๒๕๔๘ 
 
  Putrajaya Holdings ซึ่งเปนบริษัทที่รับผิดชอบการกอสรางเมือง Putrajaya ได
ประกาศวาไดดําเนินการกอสรางทันตามกําหนดเวลา โดยไดดําเนินการกอสรางตามที่กําหนดไวใน
ระยะที่ ๑ เรียบรอยแลว และขณะนี้กําลังอยูระหวางการดําเนินการพัฒนาในระยะที่ ๒ ซึ่งเปนการ
กอนสรางเขตพ้ืนที่การคาและที่พักอาศัยที่สําหรับจําหนายหรือใหบุคคลทั่วไปเชา๗๖ 
 
  แมวา Putrajaya Holdings จะแถลงวาการดําเนินโครงการเมืองใหม Putrajaya 
เปนไปตามกําหนดระยะเวลาก็ตาม๗๗ แตมีผูตั้งขอสังเกตวาขอมูลที่ Putrajaya Holdings 
เผยแพรนั้นอาจเปนขอมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเปนจริง เนื่องจากมีวิศวกรของ Putrajaya 
Holdings ไดใหขอมูลวาโครงสรางพ้ืนฐานที่จําเปนของ Putrajaya โดยเฉพาะอยางย่ิงระบบรถไฟ 
Light Rail ยังไมเสร็จสมบูรณแมวาจะลวงเลยกําหนดระยะเวลาแลวก็ตาม นอกจากนี้ ยังไมมีการ
ดําเนินการกอสรางรถไฟความเร็วสูงเช่ือมโยงระหวางเมือง Putrajaya และ Kuala Lumpur 
International Airport ตามที่ระบุในแผนใหญ (Master Plan) สําหรับการพัฒนาเมือง 
Putrajaya๗๘ 
 
  สําหรับดานประชากรของ Putrajaya ในปจจุบันนั้น Putrajaya Holdings อางวา
มีผูยายเขามาในเมือง Putrajaya เปนจํานวนมากกวา ๓๐,๐๐๐ คนแลว และมีเปาหมายที่จะเพิ่ม
จํานวนประชากรถึง ๓๐๐,๐๐๐ คนภายในป ๒๕๕๓ ซึ่งเปนปที่ส้ินสุดโครงการ๗๙ แมวาจะมี
รายงานถึงการตอตานของกลุมขาราชการของรัฐบาลกลางบางกลุมและสถานทูตของหลายประเทศ
ที่ไมตองการโยกยายจาก Kuala Lumpur ไปเมือง Putrajaya ก็ตาม๘๐ 
 
  แมวารัฐบาลมาเลเซียและหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการเมืองใหม Putrajaya 
จะแถลงวาโครงการนี้ประสบความสําเร็จอยางสูงทามกลางเสียงวิพากษวิจารณของกลุมการเมือง
ของประเทศมาเลเซียหลายกลุมก็ตาม  แตปจจุบันยังอาจเร็วเกินไปที่จะตัดสินความสําเร็จของ
โครงการเมืองใหม Putrajaya  ทั้งนี้ เนื่องจากโครงการเมืองใหม Putrajaya นั้นเปนโครงการที่ใช
โครงสรางพ้ืนฐานเปนเครื่องนําการพัฒนา (Infrastructure-Led Base) มีผลใหโครงการนี้ตองใช
เงินทุนสูง ดังนั้น การที่จะตัดสินความสําเร็จของ Putrajaya จึงควรพิจารณาความสามารถของ
เมือง Putrajaya ในการดึงดูดการลงทุนจากภาคธุรกิจทั้งในและตางประเทศ และประสิทธิภาพ
                                                 
๗๖ ขอมูลจาก www.pjholds.com.my เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖  
๗๗ Putrajaya Business, Issue I, January ๒๐๐๓ 
๗๘ Lorien Holland, Far Eastern Economic Review, ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๔ 
๗๙ ขอมูลจาก www.pjholds.com.my เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖  
๘๐ Lorien Holland, Far Eastern Economic Review, ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๔  มีรายงานวา แมวาจะมีการจัดสรรที่ดินใน
พื้นที่บางเขตของ Putrajaya สําหรับเปนที่ตั้งสถานทูตและที่พักของเจาหนาที่สถานทูตและมีการประชาสัมพันธเปนระยะเวลา
หนึ่งแลวก็ตาม แตยังไมปรากฎวามีสถานทูตใดแสดงความประสงคที่จะยายเขาไปตั้งที่เมือง Putrajaya  นอกจากนี้ สถานทูก
เกาหลีใตไดมีการสรางและตกแตงสถานทูตใหมในบริเวณ Downtown ของเมือง Kuala Lumpur 
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ของ Putrajaya Corporation ในการบริหารจัดการเมืองในระยะยาวภายใตแรงกดดันของความ
ตองการของผูที่รวมลงทุนในโครงการนี้ที่ตองการไดรับเงินลงทุนคืน 
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ลําดับเหตุการณสําคัญเกี่ยวกับ Putrajaya 
   

 
๒๕๒๘   นายกรัฐมนตรี Dr. Mahathir Mohammad ประกาศแนวคดิที่จะแยก 

สวนราชการของรัฐบาลกลาง (Federal Government) ออกไปจาก 
Kuala Lumpur ไปตั้งเปนศนูยราชการ (Federal Government 
Administrative Centre) ตางหาก 
 

๒ มิถุนายน ๒๕๓๖ คณะรัฐมนตรมีีมติเลือกเมือง Prang Besar ในรัฐ Selangor เปน
สถานที่กอสรางเมืองศูนยราชการแหงใหม 

 
ธันวาคม ๒๕๓๖ รัฐบาลมาเลเซยีไดมอบหมายให Town and Country Planning 

Department และ Public Works Department จัดทําแผนงานใหญ
(Master Plan) สําหรับการพัฒนาเมืองศูนยราชการ 

 
๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๓๗ คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัตแิผนงานหลัก (Master Plan) สําหรับการ 

พัฒนาเมืองใหมเพ่ือเปนเมืองหลวงของฝายบริหารภายใตแนวคดิ 
เมืองสีเขียวอัจฉริยะ (Intelligence Garden City) 

 
๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๗ คณะรัฐมนตรมีีมติใหเปลี่ยนชื่อเมือง Prang Besar เปน Putrajaya 

เพ่ือเปนเกียรติแกนายกรัฐมนตรีคนแรกของมาเลเซีย คือ Tunku 
Abdul Rahman Putra Al-Haj 

 
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๓๘ รัฐบาลกลาง (Federal Government) และรัฐบาลของรัฐ Selangor  

รวมกันลงนามในขอตกลงยกที่ดินบริเวณเมือง Putrajaya ใหเปนเขต
ปกครองของรัฐบาลกลาง 

 
๓๐ สิงหาคม ๒๕๓๘ จัดตั้ง Putrajaya Holding Sdn. Bhd. เพ่ืทําหนาที่พัฒนาพ้ืนที่เมือง 

Putrajaya และระดมทุนสาํหรับการดําเนนิการกอสราง (Project 
Developer and Financier) 

 
๑ มีนาคม ๒๕๓๙ จัดตั้ง Perbadanan Putrajaya (Putrajaya Corporation) ข้ึนตาม

กฎหมาย Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕ เพ่ือเปนบริหารจดัการ
พ้ืนที่เมือง Putrajaya และทําหนาทีแ่ทนองคกรทองถ่ิน (Local 
Authorities) 



รายงานการศึกษา เร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับการสรางเมืองศูนยราชกาของมาเลเซียและออสเตรเลยี ๒๔ 
 โดยฝายพัฒนากฎหมาย สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (พฤศจกิายน ๒๕๔๖)  www.lawreform.go.th  
   

๑๐ กันยายน ๒๕๓๙ Dr. Mahathir Mohammad นายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย เปนประธาน
ในพิธีเปดการกอสรางเมือง Putrajaya ในสวนที่เปนอาคารสํานักงาน
ของรัฐบาลกลาง (Government Precinct) 

 
๘ ตุลาคม ๒๕๔๐ Dr. Mahathir Mohammad นายกรัฐมนตรีของมาเลเซียทําพิธีเปด

เมือง Putrajaya อยางเปนทางการที่ Putra World Trade Centre 

 
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๒ National Security Division และ Implementation Coordination 

Unit ในสังกัดของ Prime Minister’s Department ยายไปปฏบิัติงาน
ในอาคารสํานกังานของนายกรัฐมนตรี (Prime Minister’s Office 
Complex) ในเมือง Putrajaya เปนหนวยงานแรก 

 
๔ มิถุนายน ๒๕๔๒ รัฐบาลประกาศให Putrajaya เปนเมืองหลวงของฝายบริหาร 

(Administrative Capital) แทน Kuala Lumpur 
 
๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ ยายสํานักงานนายกรัฐมนตรี (Prime Minister Office) ไปยังเมือง  

Putrajaya โดย Dr. Mahathir Mohammad ไดยายไปปฏิบตัิหนาที่ 
ในสํานักงานแหงใหมดวย 

 
๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๒ ประชุมคณะรัฐมนตรีที่เมือง Putrajaya เปนครั้งแรก 
 
๒๕๔๓ การกอสรางระยะที่ ๑ แลวเสร็จ 
 
๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๓ คณะรัฐมนตรมีีมติใหประกาศให Putrajaya เปนเขตปกครองของ

รัฐบาลกลาง (Federal Territory) 
 
๗ พ.ย. ๒๕๔๓ Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah ในนามของรัฐบาลกลาง  

และ The Regent of Selangor Raja Idris Shah ผูแทนของรัฐบาล 
Selangor ไดลงนามทําความตกลงกําหนดให Putrajaya เปน Federal 
Territory 

 
๑ ก.พ. ๒๕๔๔ รัฐบาลมาเลเซยีประกาศอยางเปนทางการใหเมือง Putrajaya เปนเขต 

ปกครองของรัฐบาลกลาง (Federal Territory) 

 
๒๕๔๘ กําหนดเสร็จสิน้การกอสรางระยะที่ ๒ 
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๒๕๔๘ หนวยราชการของรัฐบาลกลางทุกกระทรวงจะยายไปปฏบิัติงานท่ีเมือง 
Putrajaya 

 
๒๕๕๓ กําหนดเสร็จสิน้โครงการ โดยมีเปาหมายวาจะมีประชากรอยูอาศัย

ภายในเมือง Putrajaya ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ คน และมีนักทองเที่ยว
ประมาณ ๗๕๐,๐๐๐ คนตอป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษา เร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับการสรางเมืองศูนยราชกาของมาเลเซียและออสเตรเลยี ๒๖ 
 โดยฝายพัฒนากฎหมาย สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (พฤศจกิายน ๒๕๔๖)  www.lawreform.go.th  
   

ขอมูลพื้นฐานของเมือง Putrajaya๘๑ 
   

 
 
ช่ือทางการ   Putrajaya, the Federal Government New 

Administration Centre 
 
ลักษณะของเมือง  เมืองสีเขียวอัจฉริยะ (Intelligent Garden City) 
 
งบประมาณ   M$ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ หรือ ๒๑๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท๘๒ 
 
ผูถือหุน    Petroliam Nasional Berhad (Petronos) -๔๐% 

    Khazanah Nasional Berhad๘๓ – ๔๐% 
    Kumpulan Wang Amanah Negara – ๒๐% 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  Perbadanan Putrajaya 

ตามกฎหมาย   (จัดตั้งข้ึน ณ วันที่ ๑ มนีาคม ๒๕๓๙) 
 
ผูดําเนินการพัฒนา  Putrajaya Holding Sdn. Bhd. 

    (จัดตั้งข้ึน ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๓๘) 
 
ผูบริหารโครงการ  Kuala Lumpur City Centre Berhad (KLCCB) 
 
ตําแหนงที่ตั้ง   Sepang District – Selangor 

    ตั้งอยูหางจากดานใตของ Kuala Lumpur เมืองหลวงของ 
ประเทศมาเลเซีย ประมาณ ๒๕ กิโลเมตร 
ตั้งอยูหางจากดานเหนือ Kuala Lumpur International  
Airport ประมาณ  
๒๐ กิโลเมตร 
ตั้งอยูหางจาก Cyberjaya ประมาณ ๕ กิโลเมตร 

 
ประเภทของสิทธิใ์นที่ดิน กรรมสิทธิ์ (Freehold) 
 
พื้นที่    พ้ืนที่รวม จํานวน ๒๘,๖๓๒ ไร 
    ที่ดินที่สามารถใชได จํานวน ๒๔,๙๗๒ ไร 
                                                 
๘๑ ขอมูลจาก http://www.pjholds.com.my เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ 
๘๒ ประมาณการงบประมาณโครงการโดย Far Eastern Economic Review, Vol. ๑๕๘, No. ๓๑, หนา ๓๖, วันที่ ๓ 
สิงหาคม ๒๕๓๘ 
๘๓ องคกรของรัฐบาลกลางที่ใชในการลงทุน (State’s arm for investment) 
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    ทะเลสาบและพื้นที่ที่มีน้ําทวมถึง จํานวน ๓,๖๖๐ ไร 
 
การใชประโยชนที่ดิน  สวนราชการ - ๕.๓๐% 

    การคา – ๒.๙๐% 
    ที่พักอาศัย – ๒๕.๘๐% 
    ดานวัฒนธรรม ๐.๒๐% 
    สาธารณูประการ ๑๐.๑๐% 
    โครงสรางพ้ืนฐานของเมือง – ๑๘.๘๐% 
    สวนสาธารณะและทะเลสาบ – ๓๗.๕%    
 
ระบบคมนาคม   ภายในเมือง - รถไฟ Light Rail รถโดยสารประจําทาง และ 

รถรับจางสาธารณะ 
ระหวางเมือง - รถไฟระหวางเมือง (Commuter Rail Service) 
ทางดวนเชื่อมระหวางดานเหนือและดานใตของเมือง  ทางหลวง 
Damansara Puchong ทางหลวง Kuala Lumpur 
International Airport และทางหลวง Kuala Lumpur-
Seremban 

 
จํานวนประชากร  ปจจุบนัมีจํานวน ๓๕,๐๐๐ คน (เปาหมาย ๓๓๐,๐๐๐ คนใน 

ป ๒๕๕๓) 
 
ที่พักอาศัย   เปาหมาย ๖๗,๐๐๐ หนวย ประกอบไปดวย บานพักเดีย่ว  

บานแฝด บานแถว คอนโดมีเนียม อาคารพักอาศัยใหเชา  
และบานราคาถูก –โดยที่พัก ๕๒% สรางสําหรับขาราชการ  
และ ๔๘% สรางสําหรับภาคเอกชน 

 
ชวงการพัฒนา   ระยะที่ ๑a: พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๑ กอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

    ระยะที่ ๑b: พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๓ กอสรางอาคารราชการ 
ระยะที่ ๒:   พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๕๓ กอสรางอาคารสําหรับ 

   ใหภาคเอกชนซื้อหรือเชา 
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ขอมูลพื้นฐานของประเทศมาเลเซีย 

   
 
ความเปนมาของ ประเทศมาเลเซียไดกอตั้งข้ึนในป พ.ศ. ๒๕๐๖ โดยการรวมตัว 
ประเทศมาเลเซีย ของประเทศอดีตอาณานิคมของอังกฤษในมลายูอันไดแก  
 มาลายู สิงคโปร ซาบาล และซาราวัก ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๐๘  
 สิงคโปรไดแยกตัวออกจากมาเลเซีย 
 
ประชากร   ๒๓,๐๙๒,๙๔๐ คน (กรกฎาคม ๒๕๔๖) 
 
กลุมเชื้อชาติ  ชาวมาเลและชนพื้นเมือง ๕๘% ชาวจีน ๒๔% ชาวอินเดีย  

๘% อ่ืน ๆ ๑๐% (พ.ศ. ๒๕๔๓) 
  

ภาษาราชการ    ภาษามลาย ู
 
รัฐบาล    ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย 
    เปนประมุข (Constitutional Monarchy) 
 
การปกครอง ระบบสหพันธรัฐ แบงออกเปน ๑๓ มลรัฐ และ ๔ เขตปกครอง

ของสหพันธรัฐ (Federal Territories) อันไดแก Kuala 
Lumpur, Labuan, Persekutuan และ Putrajaya 

 
เมืองหลวง   Kuala Lumpur โดยมี Putrajaya เปนเมืองหลวงของฝาย 

บริหาร 
 
วันประกาศเอกราช ไดรับเอกราชจากอังกฤษเมือ่วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ 
 
รัฐธรรมนูญ ประกาศใชเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ และแกไข

เพ่ิมเติมเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๖ 
 
ระบบกฎหมาย   ระบบกฎหมายคอมมอนลอว โดยไดรับอทิธิพลจากกฎหมาย 

อังกฤษ 
 
องคกรบริหาร Tuanku SYED SIRAJUDDIN Ibni Almarhum Tuanku 

Syed Putra Jamalullail, the Raja of Perlis เปนประมุข
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สูงสุด (Paramount Ruler) ของประเทศ (ดํารงตาํแหนงตั้งแต 
๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔) และ Dato Seri Abdullahbin 
Ahmad Badawi เปนนายกรัฐมนตรี (ดาํรงตําแหนงตัง้แต ๓๑ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖)  
สมาชิกรัฐสภาโดยความยินยอมของประมุขสูงสุด (Paramount 
Ruler) แตงตัง้คณะรัฐมนตรี 
 

องคกรนิติบัญญัติ ใชระบบ ๒ สภา 
สภาสูง (Dewan Negara) มีสมาชิกทั้งหมด ๖๙ คน เปน
สมาชิกที่ไดรับการแตงตั้งจากประมุขสูงสุดจํานวน ๔๓ คน และ
เปนสมาชิกไดรับการแตงตั้งจากฝายนติิบญัญัตจิํานวน ๒๖ คน  
สภาผูแทนราษฎร (Dewan Rakyat) ประกอบไปดวยสมาชิก 
๑๙๓ คนที่มาจากการเลือกตั้ง โดยมีวาระการดํารงตาํแหนง
คราวละ ๕ ป  

   
องคกรตุลาการ ศาลสหพันธรัฐ (Federal Court) โดยประมุขสูงสุดเปน 

ผูแตงตั้งผูพิพากษาตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอแนะ 
 
ภาพรวมของเศรษฐกิจ ในป พ.ศ.๒๕๑๔ ประเทศมาเลเซียเปนประเทศที่มีเศรษฐกิจ

ระดับปานกลาง แตเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ ไดมกีารเปลี่ยนแปลง
โครงสรางทางเศรษฐกิจจากประเทศผูผลติและสงออกวัตถุดบิ
เปนประเทศทีม่ีเศรษฐกิจหลายรูปแบบ (Multi-Sector 
Economy)  
แมวาประเทศมาเลเซียจะไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยในป พ.ศ. ๒๕๔๐ อันเปนผลจากวิกฤติทางการเงินของ
อาเซีย แตมาเลเซียยังคงรักษาระดับเงินทนุสํารองระหวาง
ประเทศและอตัราแลกเปลี่ยนเงินไวได  
สถานะทางเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซียในปจจบุันยังข้ึนอยู
กับเศรษฐกิจของประเทศญีปุ่นและประเทศสหรัฐอเมริกา 
เนื่องจากทั้งสองประเทศดังกลาวเปนตลาดที่ใหญที่สุดสาํหรับ
มาเลเซีย 

 
ทรัพยากรธรรมชาติ  ดีบุก น้ํามนั วสัดจุากไม ทองแดง เหล็ก กาชธรรมชาติ  

แรอลูมิเนียม 
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การจัดสรรทีด่ิน   พ้ืนที่เพาะปลูก ๕.๕๔% 

         พ้ืนที่ปา ๑๗.๖๑% 
                   พ้ืนที่อ่ืน ๆ ๗๖.๘๕% 
  
ผลิตภัณฑมวล   ๒๑๐ ลานเหรยีญสหรัฐ (ป พ.ศ.๒๕๔๕) 
รวมของประเทศ   
(GDP) 
 
อัตราการเจริญเติบโตทาง ๔.๒% (ประมาณการเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๕) 
เศรษฐกิจของประเทศ 
(GDP)   
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กฎหมายที่เกีย่วของกับเมือง Putrajaya 
   

 
Housing Developers (Control and Licensing) Act ๑๙๖๖ 
 
Local Government Act ๑๙๗๖ (Act ๑๗๑) 
 
National Land Code ๑๙๖๕ 
 
Perbadanan Putrajaya Act ๑๙๙๕ (Act ๕๓๖) 
 
Putrajaya (Performance of Functions) Enactment (Selangor Enactment No. ๑) ๑๙๙๕ 
 
Road Transport Act ๑๙๘๗ 
 
Street Drainage and Building Act ๑๙๗๔ 
 
Town and Country Planning Act ๑๙๖๗ 
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สวนที่ ๒ 
 

ออสเตรเลีย (Canberra) 
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เมืองศูนยราชการแคนเบอรา (Canberra) ๘๔ 

   
 

๑. ความนํา 

  ประเทศออสเตรเลียเปนประเทศเครือจักรภพอังกฤษที่มีสมเด็จพระนางเจา    
อลิธซาเบธ ที่ ๒ เปนประมุข (โดยมีผูวาการรัฐเปนผูกระทําการแทน) ออสเตรเลียปกครองดวย
ระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐที่มีทั้งรัฐบาลกลางและรัฐบาลของรัฐตางๆ๘๕ โดยรัฐบาล
กลางของออสเตรเลียมีนายกรัฐมนตรีเปนหัวหนาฝายบริหาร  ในสวนของฝายนิติบัญญัตินั้นจะ
ประกอบดวย ๒ สภา ไดแก สภาสูง (The Senate) ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด ๗๖ คน๘๖  และสภา
ผูแทนราษฎร (The House of Representatives) ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด ๑๕๐ คน๘๗ และมีศาลสูง 
(High Court) เปนองคกรที่ทําหนาที่ตุลาการ๘๘ 
 
๒. การกําหนดเขตเมืองหลวง (Australian Capital Territory) 

  หลังจากที่ประเทศออสเตรเลียไดเปลี่ยนระบบการปกครองมาเปนแบบ
สหพันธรัฐ (Federal System of Government) ในป ค.ศ. ๑๙๐๑ ความคิดเกี่ยวกับการ
คัดเลือกที่ตั้งของเมืองหลวงแหงชาติ (National Capital) และทําเนียบรัฐบาล (Seat of 
Government) ก็เกิดขึ้น โดยในหมวด VII ขอ ๑๒๕๘๙ แหงรัฐธรรมนูญออสเตรเลีย (The 
Commonwealth of Australia Constitution Act, ๑๙๐๐๙๐) ไดกําหนดใหมีการจัดตั้งทําเนียบ
รัฐบาล (the Seat of Government) ข้ึน ณ ที่แหงใดแหงหนึ่งในรัฐนิวเซาทเวลส (New South 

                                                 
๘๔ นางสาวชนนันท ศรีทองสุข  นางสาวฐานัญญา หนุมาศ  นางสาวพัชรี ไชยเรืองกิตติ  นางสาววารีรัตน รัตนวิบูลยสม และ
นายวรา เหงพุม  นิติกรฝายพัฒนากฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๘๕ ประกอบดวย ๖ รัฐและ ๒ เขตปกครองตนเอง ไดแก New South Wales, Queensland, South Australia, 
Tasmania, Victoria, Western Australia, Australian Capital Territory และ Northern Territory 

๘๖ เปนสมาชิกที่มาจาก ๖ รัฐๆ ละ ๑๒ คน และมาจากเขตปกครองตนเอง ๒ เขตๆ ละ ๒ คน 
๘๗ เปนสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งมีจํานวนไมนอยกวา ๕ คนจากแตละรัฐ/เขต 
๘๘ ผูวาการรัฐเปนผูแตงตั้งหัวหนาผูพิพากษาและผูพิพากษาอื่นอีกจํานวน ๖ คน 
๘๙ ในหมวด VII, Article ๑๒๕ ของ The Commonwealth of Australia Constitution Act ๑๙๐๐ บัญญัติวา       
    “The seat of Government of the Commonwealth shall be determined by the Parliament, and shall be 
within territory which shall have been granted to or acquired by the Commonwealth, and shall be 
vested in and belong to the Commonwealth, and shall be in the State of New South Wales, and be 
distant not less than one hundred miles from Sydney. 
    Such territory shall contain an area of not less than one hundred square miles, and such portion 

thereof as shall consist of Crown lands shall be granted to the Commonwealth without any payment 
therefor. The Parliament shall sit at Melbourne until it meets at the seat of Government.”  

๙๐ The Commonwealth of Australia Constitution Act ๑๙๐๐ is an Act of the Parliament of the United 
Kingdom at Westminster, ๙th July, ๑๙๐๐ 
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Wales) โดยที่ตั้งดังกลาวตองอยูหางจากเมืองซิดนีย (Sydney) ไมนอยกวา ๑๐๐ ไมล มีเนื้อที่ไม
นอยกวา ๑๐๐ ตารางไมล และรัฐตองไดมาโดยไมเสียคาใชจาย  

  การคัดเลือกที่ตั้งของเมืองหลวงแหงชาติและทําเนียบรัฐบาลจึงเร่ิมตนข้ึนในป
ตอมา โดยวุฒิสมาชิกและสมาชิกรัฐสภา (Federal Parliament) ไดกําหนดใหมีการตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเพ่ือทําหนาที่ในการพิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม ซึ่ง
คณะกรรมการไดพิจารณาและเสนอชื่อเมืองหลายแหง เชน Albury, Tumut และ Orange แต
รัฐสภาไมเห็นดวย โดยมีความเห็นแตกออกเปน ๒ ฝาย คือ สภาผูแทนราษฎรเห็นวาเมือง Tumut 
มีความเหมาะสม แตวุฒิสภากลับเสนอวาเมือง Bombala นาจะเหมาะสมกวา จึงทําใหตองมีการ
พิจารณาเลือกเมืองอ่ืนอีก จนตอมาไดมีการพิจารณาและเสนอชื่อเมือง Dalgety ซึ่งอยูทางตอนใต
ของรัฐนิวเซาทเวลสใหเปนที่ตั้งของเมืองหลวงแหงชาติ ซึ่งรัฐสภาก็เห็นชอบ จึงไดพิจารณาผาน
รางกฎหมายกําหนดใหตั้งทําเนียบรัฐบาลขึ้นที่เมือง Dalgety ในป ค.ศ. ๑๙๐๔ แตถึงกระนั้นก็ไม
ยังเปนที่ยุติวาเมือง Dalgety จะเปนที่ตั้งของเมืองหลวงแหงใหมอยางแนนอน เนื่องจากรัฐบาล
แหงรัฐนิวเซาทเวลส (NSW state government) เห็นวาเมืองดังกลาวมีพ้ืนที่ใหญเกินกวาที่
รัฐธรรมนูญกําหนดไวถึงเกาเทา จึงไดแสดงความไมเห็นดวยอยางชัดเจน และไดมีความพยายาม
ที่จะพิจารณาและเสนอพื้นที่แหงใหมตอไปอีก  
 
  จนกระทั่งในป ค.ศ. ๑๙๐๘ ก็เปนที่ยุติวาเมืองหลวงแหงใหมควรจะตั้งอยูใน
เขตเมืองแคนเบอรา (Yass-Canberrra district) เพราะนอกจากจะเปนเมืองที่มีความสวยงามทาง
สภาพภูมิศาสตรแลว ยังมีแหลงทรัพยากรน้ําที่มีความอุดมสมบูรณ (ซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญที่สุด) 
อีกดวย ดังนั้น รัฐสภาจึงไดยกเลิกกฎหมายกําหนดใหตั้งทําเนียบรัฐบาลขึ้นที่เมือง Dalgety และ
ออกพระราชบัญญัติจัดตั้งทําเนียบรัฐบาลขึ้นที่เมืองแคนเบอราแทน๙๑ โดยกําหนดใหพ้ืนที่ที่จะตก
เปนของรัฐเพื่อทําการจัดตั้งทําเนียบรัฐบาลตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา ๙๐๐ ตารางไมลและเขาถึงทะเล
ไดโดยสะดวกดวย๙๒ โดยในการสํารวจวาพ้ืนที่ใดมีความเหมาะสมที่จะจัดตั้งทําเนียบรัฐบาลนั้น 
กฎหมายไดใหอํานาจแกรัฐมนตรีในการสั่งการใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเขาไปทําการสํารวจที่ดินในเขต
ดังกลาวได ไมวาที่ดินดังกลาวจะเปนที่ดินราชพัสด ุ(Crown land) หรือไม  
 
  ทั้งนี้ การสํารวจดังกลาวตองไมกอใหเกิดความเสียหายแกที่ดินหรือส่ิงอ่ืนใด  
เวนแตกรณีจําเปนเทานั้น๙๓  นอกจากนี้ ยังไดมีการออกพระราชบัญญัติวาดวยการยอมรับให
                                                 
๙๑ ใน Section ๓ (Determination of Seat of Government) แหง Seat of Government Act ๑๙๐๘ บัญญัติวา      

“It is hereby determined that the Seat of Government of the Commonwealth shall be in the 
district of Yass-Canberra in the State of New South Wales.”  

๙๒ ใน Section ๔ (Area of Federal Territory) แหง Seat of Government Act ๑๙๐๘ บัญญัติวา  
        “The territory to be granted to or acquired by the Commonwealth for the Seat of Government shall 

contain an area not less than nine hundred square miles, and have access to the sea.” 
๙๓ ใน Section ๕ (Power of entry for purpose of survey) แหง Seat of Government Act ๑๙๐๘ บัญญัติวา 
        “(๑) Any person thereto authorized in writing by the Minister may, for the purposes of any survey 

of land with a view to ascertaining the territory proper to be granted to or acquired by the 
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จัดตั้งทําเนียบรัฐบาลในป ค.ศ. ๑๙๐๙ (Seat of Government Acceptance Act ๑๙๐๙ 
(แกไขเพิ่มเติมโดย Seat of Government Acceptance Act ๑๙๒๒)) ซึ่งเปนพระราชบัญญัติ   
ที่ตราข้ึนระหวางรัฐบาลแหงเครือรัฐและรัฐบาลแหงรัฐนิวเซาทเวลสเพ่ือกําหนดเขตพื้นที่      
เมืองหลวงและพ้ืนที่จัดตั้งทําเนียบรัฐบาล รวมทั้งกําหนดเขตอํานาจการบังคับใชกฎหมายของรัฐ
นิวเซาทเวลสดวย 
 
  อนึ่ง แมในกฎหมายจะกําหนดอาณาเขตเมืองหลวงแหงชาติไว แตก็ไมไดบัญญัติ
เก่ียวกับประเภทและการไดมาของที่ดินไวอยางชัดเจน และแมตามรัฐธรรมนูญจะกําหนดไววาที่ตั้ง
ของเขตเมืองหลวงแหงชาตินั้นจะตองประกอบไปดวยที่ดินที่เปนที่ราชพัสดุ (Crown Lands) 
เปนสวนใหญก็ตาม แตในขอเท็จจริงปรากฏวากอนที่จะมีการประกาศกําหนดใหที่ดินใดเปนเขต
เมืองหลวงแหงชาตินั้น ประชาชนไดเขาไปอาศัยอยูและตั้งถ่ินฐาน รวมทั้งไดประกอบอาชีพทําไร
และฟารมเลี้ยงสัตวในที่ดินบางสวนแลว จึงพอจะสันนิษฐานไดวาการไดมาของที่ดินดังกลาวได
กระทําตามหลักกฎหมายทั่วไปโดยการเวนคืนที่ดินหรือการเจรจาซื้อขาย 
 
๓. การออกแบบและกอสราง 

  เมื่อไดกําหนดใหแคนเบอราเปนที่ตั้งของเมืองหลวงแหงชาติอยางแนนอนแลว 
รัฐบาลจึงไดเปดใหมีการแขงขันการออกแบบสรางผังเมือง (The Federal Capital Design 
Competition) ในราวกลางป ค.ศ. ๑๙๑๑ โดยการแขงขันดังกลาวจัดไดวาเปนการแขงขันระดับ
นานาชาติ (International competition) เพราะไดมีการประชาสัมพันธการแขงขันออกแบบสราง
เมืองไปทั่วโลก อยางไรก็ดี เนื่องจากในขณะนั้น ออสเตรเลียเปนประเทศใหมในอีกซีกโลกหนึ่งที่
ไมคอยเปนที่รูจักนักของประเทศที่เจริญแลว   จึงไดมีการจัดแสดงแบบโครงรางขนาดใหญ 
(Scale models) ของที่ตั้ง (แคนเบอรา) ไวที่เมืองลอนดอน สถานฑูตอังกฤษ และสถานกงสุลใน
ประเทศตางๆ เชน ในกรุงเบอรลิน (Berlin) ชิคาโก ปารีส นิวยอรก วอชิงตัน เคปทาวน (Cape 
Town) เปนตน รวมทั้งไดมีการสงขอมูลและรายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับสภาพและลักษณะของทีต่ัง้
ใหแกผูเขาแขงขันที่ไมไดอยูในประเทศออสเตรเลียดวย 

  การแขงขันการออกแบบสรางผังเมืองใชเวลาประมาณ ๑ ป รัฐบาลก็พิจารณา
คัดเลือกใหแบบของสถาปนิกชาวอเมริกัน (Mr. Walter Burley Griffin) ไดรับรางวัลชนะเลิศ 
ซึ่งแมในชวงแรกจะมีการวิพากษวิจารณวาเปนแบบที่ดูฟุมเฟอยจนเกินไป แตเสียงสวนใหญก็เห็น
วาแบบดังกลาวมีความเหมาะสมในหลายประการ เชน มีลักษณะของความเปนหนึ่งโดยการนํา

                                                                                                                                            
Commonwealth for the seat of government, enter upon and remain on any lands whether Crown 
lands of the State of New South Wales or not, and do thereon all things for the purposes of the 
survey, and shall do no more damages than is necessary. 

           (๒) The Commonwealth shall, out of moneys appropriated for the purpose, make compensation 
for any damage done to the property of any person in the exercise of powers conferred by this 
section.” 
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ลักษณะเดนทางธรรมชาติมาทําใหเปนจุดเดนของเมือง แผนการสรางทะเลสาบตรงใจกลางเมือง 
แผนการสรางถนนอยางเปนระบบโดยเฉพาะในบริเวณรอบๆ สวนที่อยูอาศัย เปนตน  

  ตอมาในป ค.ศ. ๑๙๑๓ รัฐบาลจึงไดพิจารณากําหนดใหใชช่ือ “แคนเบอรา” 
เปนชื่อเมืองหลวงอยางเปนทางการ และเร่ิมตนการกอสรางเมืองตามแบบของสถาปนิกชาว
อเมริกันในปเดียวกัน โดยรัฐบาลไดเชิญให Mr. Griffin มาเปนผูอํานวยการกอสรางเมืองหลวง 
(the Federal Capital Director of Design and Construction) แตทั้งนี้ การดําเนินงานกอสราง
ก็มีปญหาและอุปสรรคมากมายทั้งจากความขัดแยงระหวางสถาปนิกชาวอเมริกันและเจาหนาที่ 
รวมทั้งปญหาจากสงครามโลกครั้งที่ ๑ ซึ่งออสเตรเลียเขาไปมีสวนรวมดวย จึงทําใหมีปญหาการ
ขาดเงินทุนที่จะทําการกอสรางเมืองตอไป การสรางเมืองในชวงเวลาดังกลาวจึงมีความคืบหนา
เพียงเล็กนอยเทานั้น อยางไรก็ดี หลังจากสงครามโลกครั้งที่ ๑ ส้ินสุดลง รัฐบาลไดออกประกาศ
อยางชัดเจนวา หลังจากมีการเลือกตั้งทั่วไปในป ค.ศ. ๑๙๒๖ รัฐสภาจะตองเปดประชุมที่      
แคนเบอรา ซึ่งเทากับวารัฐบาลไดกําหนดวันแลวเสร็จ (Deadline) ของการสรางเมืองแคนเบอรา
ไวอยางชัดเจน 

  อยางไรก็ดี การสรางเมืองก็ไมแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด (ในชวงเวลานั้น   
มีเพียงสถานที่ตั้งรัฐสภาชั่วคราว (Provisional Parliament House) และเสนทางรถไฟที่เช่ือมตอ
ระหวางเมืองแคนเบอราและเมืองนิวเซาทเวลสเทานั้นที่กอสรางแลวเสร็จ) โดยปญหาและอุปสรรค
ใหญที่เกิดขึ้นอีกระลอกหนึ่งในระหวางป ค.ศ. ๑๙๓๐ - ๑๙๕๖ คือ ปญหา Wall Street (stock 
market) Crash ที่เกิดขึ้นในป ค.ศ. ๑๙๒๙ และปญหาสงครามโลกครั้งที่ ๒ ซึ่งมีผลกระทบอยาง
รุนแรงดานการเงินของออสเตรเลีย ทําใหการกอสรางเมืองเกิดภาวะการชะงักงันข้ึนอีกครั้งหนึ่ง 
จนกระทั่งส้ินสุดสงครามโลกครั้งที่ ๒ ในสมัยของรัฐบาล Robert Menzies ก็ไดมีการตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง มีช่ือวา “National Capital Development Commission 
(NCDC)” เพ่ือทําหนาที่ในการจัดทําแผนการพัฒนาเมืองหลวง ควบคุมและสานตอการกอสราง
เมืองแคนเบอราในฐานะที่เปนที่ตั้งของทําเนียบรัฐบาล รวมทั้งส่ิงกอสรางตางๆ เชน ศูนยราชการ
ตางๆ โรงเรียน สวนสาธารณะ โรงพยาบาล และถนนหนทางตางๆ ฯลฯ ใหแลวเสร็จตอไป  

  การดําเนินการกอสรางเมืองแคนเบอราไดดําเนินไปอยางตอเนื่อง และทยอย
กอสรางเสร็จไปหลายพื้นที่ จนในที่สุดสถานที่ตั้งรัฐสภาถาวรแหงใหมก็ไดแลวเสร็จและเปดใชอยางเปน
ทางการในป ค.ศ. ๑๙๘๘ (รวมระยะเวลากอสรางประมาณ ๗๕ ป) และในปเดียวกันก็ไดมีการ
ยกเลิกคณะกรรมการ NCDC และแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหม (National Capital Planning 
Authority) ข้ึนแทน โดยคณะกรรมการดังกลาวจะทําหนาที่ในการบริหารจัดการเขตเมืองหลวง
แหงชาติอยางเปนทางการ รวมทั้งจัดตั้งสภานิติบัญญัติแหงเขตเมืองหลวงแหงชาติ (ACT 
Legislative Assembly) และรัฐบาลประจําเขต (Territory Government) ข้ึนดวย 
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๔. การบริหารจัดการ 

  ก. การบริหารจัดการทั่วไป 
 
  หลังจากที่การกอสรางเขตเมืองหลวงแหงชาติ (ACT) ไดเสร็จสมบูรณในป ค.ศ. 
๑๙๘๘ รัฐบาลไดออกพระราชบัญญัติ Australian Capital Territory (Self-Government) Act 
๑๙๘๘ เพ่ือกําหนดใหเขตเมืองหลวงดังกลาวเปนเขตปกครองตนเอง โดยในการบริหารจัดการ
ภารกิจดานตางๆ เปนการทั่วไปนั้น จะมีองคกรหลักที่ทําหนาที่บริหารจัดการดังกลาว ๓ องคกร
ดังตอไปนี้ 
  ๑. สภานิติบัญญัติ (Legislative Assembly) ซึ่งจัดตั้งข้ึนตามมาตรา ๘๙๔ 
ประกอบดวยจํานวนสมาชิกทั้งหมด ๑๗ คน (ปจจุบันเปนสภานิติบัญญัติชุดที่ ๕) สภานิติบัญญัติ
มีหนาที่ในการพิจารณาออกกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยและการบริหารบานเมืองที่ดีของ
เขตเมืองหลวงแหงชาติ๙๕แต ทั้งนี้กฎหมายดังกลาวตองไมเก่ียวของกับเรื่องดังตอไปนี้๙๖ การไดมา
ซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินตางๆ บทบัญญัติซึ่งเก่ียวกับการดําเนินงานดานความสงบเรียบรอยของ
เจาหนาที่ตํารวจซึ่งออกโดยสํานักงานตํารวจแหงสหพันธรัฐ (Australian Federal Police) 
การทหาร การผลิตเงิน เร่ืองใดๆ ที่เก่ียวกับนิติบุคคล องคกรธุรกิจที่มีคนกลุมเล็กเปนเจาของ
หลักทรัพย นิติบุคคลตางชาติ การเขาถือหุนในนิติบุคคล เปนตน 
 
                                                 
๙๔ Section ๘ (Legislative Assembly) บัญญัติวา 
           “(๑) There shall be a Legislative Assembly for the Australian Capital Territory. 
             (๒) Subject to subsection (๓), the Assembly shall consist of ๑๗ members. 
            (๓) The regulations may fix a different number of members for the purpose of subsection (๒), 

but regulations shall not be made for that purpose except in accordance with a resolution passed by 
the Assembly.” 

๙๕ Section ๒๒ บัญญัติวา  
           “(๑) Subject to this Part and Part VA, the Assembly has power to make laws for the peace, order 

and good government of the Territory. 
            (๒) The power to make laws extends to the power to make laws with respect to the exercise of 

powers by the Executive.” 
๙๖ Section ๒๓  (Matters excluded from power to make laws) 
           “(1) Subject to this section, the Assembly has no power to make laws with respect to: 
                  (a) the acquisition of property otherwise than on just terms; 
                  (c) the provision by the Australian Federal Police of police services in relation to the 
Territory; 
                  (d) the raising or maintaining of any naval, military or air force; 
                  (e) the coining of money; 
                  (g) the classification of materials for the purposes of censorship; or 
                  (h) the matters that are the subject of the laws in force in the Territory relating to: 
                        (i) companies; 
                        (ii) close corporations; 
                        (iii) foreign companies; 
                        (iv) the acquisition of shares in bodies corporate; and 
                        (v) the regulation of the securities industry and the futures industry. 

etc.   etc. 
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  ๒. ฝายบริหาร (Australian Capital Territory Executive) ซึ่งจัดตั้งข้ึนตาม
มาตรา ๓๖๙๗มีหนาที่ในการควบคุมดูแลและบริหารจัดการภารกิจตางๆ ที่อยูภายในเขตเมือง
หลวงแหงชาติใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ (ซึ่งรวมถึงการออกกฎหมาย กฎ 
ระเบียบตางๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินภารกิจตามที่ปรากฏในบัญชี ๔ ทายพระราชบัญญัติฯ เชน 
การธนาคาร การบริการสาธารณะ การอุตสาหกรรมตางๆ การบริหารจัดการเกีย่วกบัอสงัหาริมทรพัย
และส่ิงปลูกสรางตางๆ การพลังงาน การศึกษา การใหบริการดานสวัสดิการตางๆ ฯลฯ) รวมทั้ง
ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด๙๘  
  ๓. ฝายตุลาการ (The Judiciary) ซึ่งองคกรที่มีหนาที่ในการพิจารณาและ
พิพากษาคดีจะประกอบไปดวย ศาลสูง (Supreme Court) ศาลช้ันตน (Magistrate Court) 
และคณะตุลาการประจําเขต (ACT Tribunal) โดยศาลสูงไดจัดตั้งข้ึนตามมาตรา ๓๙๙ ประกอบ
กับมาตรา ๒๐๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติศาลสูง ๑๙๓๓ (Supreme Court Act ๑๙๓๓) และถือวา
เปนศาลที่มีอํานาจสูงสุดในเขตเมืองหลวงแหงชาติ มีอํานาจทั้งพิจารณาคดีช้ันตนและพิจารณา
อุทธรณ สวน ACT Magistrate Court จะมีหนาที่พิจารณาคดีแพง คดีความผิดเล็กนอย รวมไป
ถึงคดีอาญาที่อยูภายในขอบอํานาจดวย นอกเหนือจากอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีแลว ยัง
มีอํานาจในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบอาชีพขายทอดตลาด คาของเกา และโรงรับจํานํา
อีกดวย 
 
 
 

                                                 
๙๗ Section ๓๖ บัญญัติวา 
     “There shall be an Australian Capital Territory Executive” 
๙๘ Section ๓๗ บัญญัติวา 
     “The Executive has the responsibility of: 
              (a) governing the Territory with respect to matters specified in Schedule ๔; 
              (b) executing and maintaining enactments and subordinate laws; 
              (c) exercising such other powers as are vested in the Executive by or under a law in force in 

the Territory or an agreement or arrangement between the Territory and the Commonwealth, a State 
or another Territory; and 

             (d) exercising prerogatives of the Crown so far as they relate to the Executive’s responsibility 
mentioned in paragraph (a), (b) or (c).  

๙๙ Section ๓ (Constitution and jurisdiction of the Supreme Court establishment)  
         (๑) There shall be a Supreme Court of the Territory which shall be known as the Supreme Court 

of the Australian Capital Territory.  
        (๒) The court shall be a superior court of record.  
       (๓) The court shall consist of the Chief Justice and the other judges. 
๑๐๐ Section ๒๐ (Jurisdiction and powers of Supreme Court) 
       (๑) The court has the following jurisdiction: 
             (a) all original and appellate jurisdiction that is necessary to administer justice in the Territory; 
            (b) jurisdiction conferred by a Commonwealth Act or a law of the Territory. 
      (๒) Unless it is required to do so by or under a Commonwealth Act or a law of the Territory, the 
court is not bound to exercise its powers if it has concurrent jurisdiction with another court or tribunal.  
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ข. การบริหารจัดการที่ดินและการจัดทําผังเมือง 

  แมวาเขตเมืองหลวงแหงชาติจะถือเปนเขตปกครองตนเอง และมีรัฐบาลและ
องคกรที่ทําหนาที่บริหารปกครองแยกออกตางหากจากรัฐบาลแหงเครือรัฐก็ตาม แตที่ดินและ
พ้ืนที่ตาง ๆ ภายในเขตเมืองหลวงแหงชาติก็ยังคงถือเปนกรรมสิทธิ์ของรัฐบาลอยู  ดังนั้น การ
บริหารจัดการที่ดินภายในเขตเมืองหลวงแหงชาติของหนวยงานและองคกรตาง ๆ จึงดําเนินการ
ในฐานะเปนการกระทําแทนรัฐบาลอยูนั่นเอง โดยการบริหารจัดการที่ดินในเขตเมืองหลวง
แหงชาติจะกระทําภายใต Australian Capital Territory (Planning and Land Management) 
Act ๑๙๘๘ ซึ่งกําหนดบุคคลและองคกรที่มีหนาที่เก่ียวกับการบริหารจัดการที่ดินภายในเขตเมือง
หลวงแหงชาติ ไดแก รัฐมนตรีซึ่งไดรับแตงตั้งตามมาตรา ๔๑๑๐๑ แหง Australian Capital 
Territory (Self-Government) Act ๑๙๘๘ และฝายบริหาร โดยรัฐมนตรีจะมีอํานาจในการ
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษาของเครือรัฐ (Commonwealth Gazette) ใหพ้ืนที่ใดพื้นที่
หนึ่งในเขตเมืองหลวงแหงชาติเปนที่ดินของรัฐ (National Land) แมวาจะไดมีการมอบอํานาจใน
การบริหารจัดการที่ดินใหแกองคกรหรือนิติบุคคลใดก็ตาม ที่ดินดังกลาวก็ยังถือเปนที่ดินของรัฐ
อยู  สําหรับพื้นที่ใดที่ไมไดมีการประกาศไวใหถือเปนที่ดินของเขตเมืองหลวงแหงชาติ (Territory 
Land) และอยูภายใตการบริหารจัดการโดยฝายบริหารซึ่งกระทําการในนามของรัฐบาล โดยฝาย
บริหารมีหนาที่ในกําหนดนโยบาย หลักเกณฑและวิธีการในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย
ตางๆ บนที่ดินขององคกรหรือนิติบุคคลตางๆ รวมถึงการจัดการและใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติที่อยูภายในเขตเมืองหลวงแหงชาติดวย 
 
  นอกจากนี้กฎหมายดังกลาวยังไดกําหนดใหมีหนวยงานที่ทําหนาที่ในการจัดทํา
แผนและผังเมืองในเขตเมืองหลวงแหงชาติ ๒ หนวยงาน คือ National Capital Authority 
(NCA) และ Territory Planning Authority ซึ่งหนวยงานทั้งสองแหงดังกลาวจะมีหนาที่ในการ
ควบคุมดูแลและพิจารณาใหมีการดําเนินการกอสรางสถานที่ตางๆ การปรับปรุง การขยาย การขุด
เจาะ และการรื้อถอนสิ่งกอสรางตางๆ รวมทั้งการจัดสภาพทิวทัศนและส่ิงแวดลอมในทุก ๆ พ้ืนที่
ที่อยูภายในบริเวณเขตความรับผิดชอบของตนใหเปนไปดวยความเรียบรอยและเปนไปตามแผนการ
จัดการและระบบผังเมืองที่วางไว ดังนี้ 
 
 
 
                                                 
๑๐๑ Section ๔๑ (Ministers for the Territory) 
    (1) The Chief Minister must appoint Ministers for the Territory from among the members of the    

Assembly. 
    (2) The number of Ministers is to be as provided by enactment. 
          (2A) Until provision is made, the number of Ministers is not to exceed 5. 
    (3) A Minister may be dismissed from office at any time by a person holding office as Chief Minister   

at that time. 
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  (๑) การจัดแผนและผังเมืองโดย National Capital Authority  
   National Capital Authority (เดิมใชช่ือวา National Capital Planning 

Authority) มีหนาที่ในการจัดทําแผนและผังเมืองของที่ดิน (National Capital Plan) ภายใน
บริเวณเขตเมืองหลวง (National Capital) รวมทั้งการทบทวนแผนฯ การดําเนินงานในเขตพื้นที่
ระบุเฉพาะที่กําหนดไวในแผนใหสําเร็จลุลวงไมวางานนั้นจะอยูในความรับผิดชอบของหนวยงาน
หรือองคกรของรัฐอื่นหรือไม การสนับสนุนและประชาสัมพันธเมืองแคนเบอราใหเปนที่รูจักใน
ฐานะเมืองหลวงแหงชาติ และการใหบริการปรึกษาดานการวางแผนและการจัดทําผังเมืองใหแก
บุคคลใดหรือองคกรอื่นใดไมวาในประเทศหรือนอกประเทศ เปนตน  โดยในการดําเนินงานของ 
NCA นั้น รัฐมนตรีอาจใหคําแนะนําหรือกําหนดแนวทางในการปฏิบัติหนาที่แก NCA ก็ได 
   การกําหนดใหมีการจัดทําแผนและผังเมืองสําหรับที่ดินที่อยูในเขตเมือง
หลวงนั้นเพื่อทําใหการจัดการที่ดินในเขตเมืองแคนเบอราและเขตเมืองหลวงทั้งหมดเปนไปอยาง
มีระเบียบแบบแผนและพัฒนาอยางเปนระบบสอดคลองกับความเปนเมืองหลวงของชาติ  โดย
แผนฯดังกลาวตองประกอบขอมูลดังตอไปนี้ 

• พ้ืนที่ (areas) ที่มีสภาพลักษณะพิเศษของเมืองหลวงที่จะกําหนดให
เปนพื้นที่ระบุเฉพาะ (Designated areas)  

• หลักการและนโยบายในการปรับปรุงและบํารุงรักษาเมืองหลวงใหมี
สภาพสวยงามควบคูไปกับการพัฒนาเมืองหลวง 

• นโยบายทั่วไปที่จะนําไปใชปฏิบัติภายในเขตเมืองหลวงแหงชาติ
ทั้งหมด โดยเฉพาะนโยบายเกี่ยวกับการใชประโยชนจากที่ดิน 
รวมถึงการจัดทําเสนทางคมนาคมภายในเขตพื้นที่เมืองหลวง
แหงชาติ 

• รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทําแผนฯ การออกแบบ และรูปแบบการ
พัฒนาพื้นที่ระบุเฉพาะ  

• ขอกําหนดพิเศษ (special requirement) เพ่ือการพัฒนาพื้นที่อ่ืน
นอกจากพื้นที่ระบุเฉพาะ 

 
สําหรับขั้นตอนในการจัดทําแผนฯ นั้น เนื่องจากการจัดทําแผนฯจะมี

ผลกระทบตอการครอบครองและการใชประโยชนในที่ดินของประชาชนดวย จึงจําเปนที่จะตอง
ไดรับการพิจารณากลั่นกรองจากฝายที่เก่ียวของหลายฝายดวยกัน โดยนอกจากจะรับฟงความเห็น
ของ Territory Planning Authority แลว ยังตองเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับรางแผนฯดังกลาวดวย เมื่อไดจัดทํารางแผนฯเปนที่ยุติแลว NCA ตองรายงานและสงราง
แผนฯดังกลาวตอรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ และเมื่อรัฐมนตรีใหความเห็นชอบและ
ประกาศใชในราชกิจจานุเบกษาของเครือรัฐแลว ก็ใหสงแผนฯดังกลาวตอรัฐสภาเพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบตอไป 
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  (๒) การจัดทําแผนและผังเมืองโดย Territory Planning Authority  
   Territory Planning Authority เปนหนวยงานที่จัดตั้งข้ึนโดยสภานิติ
บัญญัติเพ่ือทําหนาที่ในการจัดทําแผนและผังเมืองของที่ดินในพื้นที่อ่ืนนอกเหนือจากที่ดินใน
บริเวณพื้นที่ระบุเฉพาะ โดยแผนและผังเมืองดังกลาวนอกจากจะตองมีนโยบายที่สอดรับกับ
แผนการบริหารจัดการที่ดินของ NCA แลว ยังตองมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอมที่ดี
อันเปนการสงเสริมใหประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเมืองหลวงแหงชาติมีความเปนอยูภายใต
ทัศนียภาพและสิ่งแวดลอมที่สวยงาม รมรื่น และปลอดภัยดวย 
   ในการจัดทําแผนและผังเมืองของที่ดินนั้น ข้ันตอนการดําเนินการจะสั้น
กวาคลายกับการจัดทําแผนบริหารจัดการที่ดินของ NCA กลาวคือ Territory Planning 
Authority เพียงนําแผนฯออกเผยแพรและเปดใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนฯ
ดังกลาว เมื่อไดขอสรุปแลวก็ใหปรึกษาหารือกับ NCA หลังจากนั้นจึงเสนอรายงานพรอมแจงผล
การปรึกษาหารือดังกลาวตอฝายบริหารตอไป 
 
๕. การจัดทําผังเมืองในเขตเมืองหลวง (National Capital Plan) 

  ตามที่หนึ่งในนักสํารวจพื้นที่สรางเปนเมืองหลวงไดเคยกลาวไววา เมืองหลวง
ตองเปนเมืองที่อยูในตําแหนงทางภูมิศาสตรที่ดีและมีภูมิประเทศที่สวยงาม๑๐๒การจัดทําผังเมือง
หลวงจึงตองดําเนินการอยางละเอียดรอบคอบและสอดคลองกับสภาพและลักษณะทางภูมิศาสตร
ดวย โดยการจัดทําผังเมืองตองคํานึงถึงวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

• เพ่ือสงเสริมและผลักดันบทบาทของแคนเบอราในฐานะที่เปนเมืองหลวง
แหงชาติใหเปนที่รูจัก  

• เพ่ือพัฒนาและยกระดับพื้นที่สวนกลางซึ่งประกอบดวยที่ตั้งเขตศูนย
ราชการตางๆ สถานฑูต และสถาบันและองคกรภายในประเทศอื่นๆ ใน
ฐานะที่เปนหัวใจสําคัญของเมืองหลวง 

• เพ่ือจัดสรางระบบคมนาคมและเสนทางการเดินรถตางๆ อยางเปนระบบ 
• เพ่ือสงวนและบํารุงรักษาสถานที่สําคัญตางๆ ใหคงอยูในสภาพที่

สวยงามควบคูไปกับการพัฒนา ฯลฯ 
 
NCA ไดจัดทําผังเมืองของเขตเมืองหลวง โดยแบงลักษณะการจัดวางผังเมือง

ออกเปน ๔ เขต ดังนี้ 
 
  (๑) เขตรัฐสภา (Parliamentary Zone)  

                                                 
๑๐๒ Mr. Hugh Mahon, นักสํารวจพื้นที่สรางเมืองหลวงไดเคยกลาววา “the Federal Capital should be a beautiful 
city, occupying a commanding position, with extensive views and embracing distinctive features which 
will lend themselves to the evolution of a design worthy of the object, not only for the present but for 
all time.” 
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  ผังเมืองในเขตนี้จะอยูในบริเวณติดกับ Lake Burley Griffin ซึ่งถือวาเปนเขตที่
มีความสําคัญที่สุดเนื่องจากจะเปนศูนยรวมของสถานที่ราชการสําคัญตางๆ เชน รัฐสภา ทําเนียบ
รัฐบาล ศาล สถานฑูต องคกรในประเทศ องคการระหวางประเทศ และสวนราชการอื่นๆ อีกทั้งยัง
มีหนวยงานอื่นๆ ที่ตั้งอยูภายในเขตนี้ เชน สนามบินแคนเบอรา (Canberra Airport) 
มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล สถาบันการศึกษาทหาร เปนตน ทั้งนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานและการ
ประสานงานระหวางสวนราชการตางๆ เปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 
  (๒) เขตเมืองตางๆ  (Urban Areas) 
  เปนการปรับปรุงและพัฒนาเขตเมืองตางๆ ที่ตั้งอยูกอนแลว และสรางเขต
เมืองข้ึนใหมเพ่ือรองรับการพัฒนาของประเทศในอนาคต โดยแตละเขตเมืองจะประกอบไปดวย
แหลงธุรกิจ สํานักงานบริษัท หางราน สวนสาธารณะ และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ รวมทั้ง
สถานประกอบอุตสาหกรรมตางๆ ดวย (ตั้งอยูบริเวณรอบๆ ของพื้นที่) 
 
  (๓) เขตพ้ืนที่โลงกวาง (Broadacre Areas) 
  เปนเขตที่กําหนดไวสําหรับการสรางที่ตั้งที่ตองมีการใชพ้ืนที่ขนาดใหญ เชน 
สนามบินนานาชาติแคนเบอรา (Canberra International Airport) ที่ตั้งทําการเกษตร 
(Agriculture) การทําไรสวนระยะสั้น (Intensive Farming) ศูนยวิจัยทางวิทยาศาสตร 
(Scientific Research Establishment) สถานที่ตั้งกองคาราวาน (Caravan Park) สถานที่
นันทนาการกลางแจง (Outdoor Recreation Facility) เปนตน 
 
  (๔) เขตชนบท (Rural Areas)  
  พ้ืนที่สวนใหญในเขตนี้จะเปนพื้นที่ที่ใชในการประกอบกิจกรรมทางการเกษตร
แบบระยะยาวและยั่งยืน (long term sustainable basis) พ้ืนที่ปา สถานที่พักผอนหยอนใจตาม
ธรรมชาติ เปนตน 

  นอกจากในผังเมืองดังกลาวจะระบุเขตที่ตั้งตางๆ แลว ยังไดระบุเก่ียวกับ
โครงสรางอ่ืนๆ ที่จะตองดําเนินการจัดสราง และจัดวางใหสอดคลองกับเขตผังเมืองที่วางไวดวย 
ไดแก 

- การจัดทําถนนสายหลักและถนนเชื่อมเมืองตางๆ (Main Avenues and 
Approach Routes) : การจัดวางและจัดสรางถนนตองกระทําอยางรอบคอบ ถูกตองและแมนยํา 
เพ่ือใหแคนเบอรามีระบบคมนาคมที่เปนระบบ การเดินทางมีความสะดวก รวดเร็ว และสามารถ
เช่ือมตอไปยังเมืองตางๆ ไดโดยสะดวก 

- การกําหนดที่ตั้งของกิจกรรมทางธุรกิจภายในเขตเมือง (Employment 
Location) : การขอจัดตั้งบริษัทหรือสํานักงานภายในบริเวณศูนยกลางของเมือง (town centres) 
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นั้นสามารถกระทําได (โดยหลีกเล่ียงการจัดตั้งในเขตที่เปนใจกลางเมืองโดยแท (Civic) ทั้งนี้ 
เพ่ือปองกันมิใหเกิดปญหาความแออัดและปญหาการจราจร 

- การจัดระบบคมนาคม (Transport) : การจัดระบบคมนาคมโดยรวมตอง
ประกอบดวย การจัดระบบการเชื่อมโยงถนนสายตางๆ การจัดสถานที่จอดรถ และการจัดระบบ
ขนสงสาธารณะ โดยทั้งสามระบบดังกลาวตองมีความเชื่อมโยงและพัฒนาไปในทิศทางที่
สอดคลองกัน 

- การจัดระบบทัศนียภาพของเมืองหลวง (National Capital Open Space 
System (NCOSS)) : เปนระบบการดูแลและบํารุงรักษาทัศนียภาพ ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ตางๆ ใหอยูในสภาพที่ดีและสวยงามตอไป ซึ่งรวมไปถึงการสงวนและบํารุงรักษาโบราณสถาน
ตางๆ ดวย 

- การจัดโครงสรางภายในตางๆ (Infrastucture) : หมายความรวมไปถึงการ
จัดระบบสาธารณูปโภคตางๆ เชน การไฟฟา การประปา การบํารุงรักษาแหลงน้ํา การจัดทําระบบ
บําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะ ระบบพลังงานตางๆ รวมทั้งการจัดทําระบบการสื่อสารและ
โทรคมนาคมดวย 
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