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พระราชบัญญัติเมืองใหม่ พ.ศ. 2524 (New Town Act 1981)  
และพระราชบัญญัติเมืองใหม่ พ.ศ. 2529 (New Town Act 1986) เมืองใหม่ในอังกฤษและเวลส ์ 

(New Town in England and Wales in General) 

 1. การจัดตั้งเมืองใหม่ (Establishment of New Towns) 
 1.1 การก าหนดที่ตั้งเมืองใหม่ (Designation of Areas) 
  1.1.1 การตั้งพื้นที่ (Designation of Areas) 
  ถ้ารัฐมนตรีรับผิดชอบ (รัฐมนตรีกระทรวงส่ิงแวดล้อมฯ ) เห็นว่าเหมาะสม ภายหลัง
จากการปรึกษาหารือกับหน่วยงานท้องถ่ิน (ส าหรับเรื่อง ‚เมืองใหม่‛ นี้ ‚หน่วยงานท้องถ่ิน ( Local 
authority) หมายถึง การงานการเงินท้องถ่ิน ตามที่ก าหนดใน The Local Government Finance Act 
1992 หน่วยงานต ารวจท้องถ่ินหรือดับเพลิงท้องถ่ินตามที่ก าหนดใน The Government Finance Act 
1988 หน่วยงานปกครองท้องถ่ิน คณะกรรมการท้องถ่ินรูปแบบต่าง ๆ ตามแต่ละท้องถ่ินตามที่
ก าหนดในกฎหมาย)  แล้ว และพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาระดับชาติ
แล้ว ว่าพื้นที่นั้น ๆ เหมาะสม ก็สามารถออกค าส่ังก าหนดพื้นที่เพื่อจัดตั้ง ‚เมืองใหม‛่ ได้ ทั้งในเขต
พื้นที่เมืองปัจจุบัน หรือพื้นที่ชุมชนใด ๆ  
  1.1.2 กระบวนการเบื้องต้น (Preliminary procedure) 
  เมื่อรัฐมนตรีก าหนดพื้นที่ท่ีจะจัดตั้งเมืองใหม่แล้ว จะต้องเตรียมค าส่ัง โดยต้องแสดง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ รวมท้ังแผนที่ แม้ว่าจะไม่ค าบรรยายก็ได้ แต่จะต้องมีค าอธิบายเหตุผล 
ความจ าเป็นและการก าหนดขนาดพื้นที่และสภาพกายภายพื้นที่ท่ีเลือก ก่อนที่จะออกค าส่ัง รัฐมนตรี
จะต้องประกาศเรื่องการก าหนดพื้นที่เมืองใหม่นี้ใน หนังสือราชการ London Gazette และ ใน
หนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน 1 ฉบับหรือมากกว่า ซ่ึงตีพิมพ์จ าหน่ายในพื้นที่ท่ีจะจัดตั้งเมืองใหม่รวมท้ังการ
ตีพิมพ์ประกาศด้วยรูปแบบต่าง ๆ ตามท่ีเห็นว่าเหมาะสม โดยข้อความที่ประกาศประกอบด้วย 
  (1)  อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับพ้ืนที่ที่จะได้ก าหนดจะจัดตั้ง เมืองใหม่ 
  (2)  ประกาศร่างค าส่ังรัฐมนตรี 
  (3)   บอกชื่อสถานที่ต่าง ๆ ท่ีจะปิดประกาศค าส่ังรัฐมนตรี ท่ีประชาชนจะสามารถ
อ่านได้ รวมท้ังแสดงแผนที่ หรือ ค าอธิบาย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งเมืองใหม่พร้อมเหตุผล 
  (4)  ก าหนดเวลา ไม่น้อยกว่า 28 วัน นับจากวันที่ลงตีพิมพ์ในหนังสือราชการ London 
Gazette เพื่อรับฟังค าคัดค้านของประชาชนท้องถ่ินซ่ึงอาจจะมีขึ้น 
  รัฐมนตรีจะต้องปิดประกาศเป็นเวลาไม่น้อยกว่าท่ีก าหนด หลังจากประกาศใน
หนังสือราชการ London Gazette ในสถานที่ท้องถ่ินทุกแห่งและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับค าส่ัง ถ้ามีค า
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ร้องคัดค้าน และเจราจาแล้วยังไม่ยอมถอนค าร้อง จะต้องจัดให้มีการรับฟังความเห็นสาธารณะ 
(Public Local Inquiry) และจะต้องพิจารณาผลที่ได้รับ ก่อนที่รัฐมนตรีจะประกาศค าส่ัง 
  1.1.3 การออกค าส่ัง (Making of order publicity) 
  รัฐมนตรีอาจจะออกค าส่ัง โดยก าหนดเป็นร่างค าส่ัง และอาจจะปรับปรุงขอบเขต
พื้นที่ท่ีก าหนดเป็นพื้นที่โครงการเมืองใหม่ ตามที่มีผู้คัดค้าน เมื่อพิจารณาแล้ว จะต้องน าไปติด
ประกาศตามท้องถ่ิน ถ้ายังมีผู้คัดค้าน จะต้องเขียนเป็นเอกสารไปถึงรัฐมนตรี 
  1.1.4  ผลของค าส่ัง (Validity and date of operation of order)  
  ถ้ามีผู้ได้รับความเดือดร้อนจากค าส่ังนั้น สามารถร้องขอแก้ไขค าส่ัง โดยที่ไม่ถือเป็น
ผลทางกฎหมาย หรือเป็นข้อก าหนดทางกฎหมายเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับค าส่ัง ผู้ร้องอาจจะร้องต่อศาล
ภายใน 6 สัปดาห์ จากวันแรกที่ประกาศค าส่ังถ้ามีการยื่นฟ้องต่อศาลแบบนี้ ศาลอาจจะ (1) ส่ังให้
แขวน ( Pending) ค าส่ัง หรือ การเตรียมการใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ ท้ังโดยทั่วไป และที่
กระทบต่อทรัพย์ สินของผู้ยื่นค าร้องจนกว่าจะเสร็จส้ินกระบวนการตัดสินใจ (2) เพิกถอนค าส่ัง 
(quash) หรือ การเตรียมการใดๆที่จะมีผลกระทบ ต่อทรัพย์สินของผู้ร้องจนกว่าจะเป็นที่ยินยอมและ
สอดคล้องกับกฎ หมายที่เกี่ยวข้องท้ังปวง ในที่สุด การประกาศค าส่ังจะมีผลในการปฏิบัติ หลัง
กระบวนการดังกล่าวข้างต้น 
  1.1.5 การลดขนาดพื้นที่ท่ีก าหนด (Reduction of designated areas) 
  รัฐมนตรี อาจจะออกค าส่ังเพื่อกันพื้นที่บางส่วนออกจากพื้นที่ท่ีก าหนดเป็นโครงการ
เมือง ใหม่ ถ้าภายหลังจากการปรึกษาหารือกับ องค์กรพัฒนาเมืองใหม่ (Development Corporation) 
ที่แต่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเมือใหม่ (New Towns Act 1981) รวมท้ังการหารือกับองค์กร
ปกครองท้องถ่ินที่เกี่ยวข้องในกรณีนี้ จะท าให้พื้นที่ท่ีมีขนาดเล็กลดลง และได้เฉพาะพ้ืนที่ที่เป็นจริง 
  1.1.6 ผลของค าส่ังลดขนาดพื้นที่ดิน (Effect of order for reduction of designated 
area)  
  องค์กรพัฒนาเมืองใหม่ (Development Corporation) จะต้องก าหนดพื้นที่ท่ีท า
โครงการ โดยกันพื้นที่ท่ีไม่อยู่ในเขตที่ออกแบบ และ ไม่เป็นพื้นที่ที่จะใช้เป็นพื้นที่บริการส าหรับ
โครงการเมืองใหม่ องค์กรฯ จะต้องท างานตามก าหนดหน้าที่ขององค์กรฯ ตามทิศทางท่ีก าหนดโดย
รัฐมนตรี การที่องค์กร ก าจัดที่ดินออก จะต้องมีความเป็นธรรม โดยความเห็นชอบของสมาชิก
องค์กรฯ การท างานจะอยู่ในความดูแลของรัฐมนตรีและตามมติของรัฐมนตรี นอกจากนี้ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับองค์กร จะต้องท างานตามความเห็นของรัฐมนตรี 
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 2. องค์กรพัฒนาเมืองใหม่ (Development Corporations) 
 2.1 การจัดตั้งองค์กร และอ านาจหน้าที่โดยทั่วไป (Establishment and General Powers) 
  2.1.1 การจัดตั้งองค์กรพัฒนาเมืองใหม่ (Establishment of Development Corporation) 
  รัฐมนตรีต้องออกค าส่ัง เพื่อการจัดตั้งองค์กรพัฒนาเมืองใหม่ ส าหรับแต่ละเมืองใหม่ 
ที่จัดตั้งขึ้นแต่ละพื้นที่ ( The New Towns Act 1981 s 77(3) (as amended) (orders to be made by 
statutory instrument) and s 1 (as amended) and ss 3(1),80(1) ) องค์กร เป็น บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งที่กล่าว ซ่ึงจะต้องอธิบายความหมายของค าด้วย ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน 
และกรรมการจ านวนหนึ่งไม่เกินที่ก าหนดในกฎหมายและต้องอธิบายด้วยค าส่ังรัฐมนตรี 
พระราชบัญญัติเมืองใหม่ (The New Town Act 1981) ก าหนดว่า ให้องค์กรพัฒนาเมืองใหม่ มี
รูปแบบพิเศษ ท่ีได้รับการยกเว้นภาษีและค่าธรรมเนียมทุกประเภทท้ังโดยทั่วไปและภาษีท้องถ่ิน ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของโครงการเมืองใหม่ องค์กรพัฒนาเมืองใหม่ จัดเป็นองค์กรสาธารณะ
ที่มีการจ ากัดอายุการท างาน และการท างานเหมือนเอกชน ( see Limitation of Actions Vol. 28 para. 
604. The Superannuation Act 1972 , Local Government Vol. 28.)   มีกรอบกฎหมายที่ก าหนดการ
ท างานของเจ้าหน้าที่องค์กร ในการก าหนดองค์กรพัฒนาเมืองใหม่ สามารถด าเนินการได้ในทุก
พื้นที่ท้ังชุมชนเมือง และพื้นที่ชนบทในแคว้นอังกฤษ ยกเว้น การจัดตั้งเมืองใหม่ในพื้นที่ท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ชนบทของแคว้นเวลส์ (The Development Board 
for Rural Wales) (See the Development or Rural Wales Act 1976 s 3(2) (a) and para. 1186 post. 
จะขึ้นอยู่กับการดูแลของคณะกรรมการชุดนี้ 
  2.1.2 วัตถุประสงค์และหน้าที่โดยทั่วไปขององค์กรพัฒนาเมืองใหม่  (Objects and 
general powers of development corporations) 
  วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง องค์กรพัฒนาพิเศษส าหรับเมืองใหม่นี้ เพื่อให้ด าเนินการ
พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาเมืองใหม่ในฐานะตัวแทนของเมืองใหม่นั้น ๆ โดย
กฎหมายก าหนดในองค์กรพัฒนาเมืองใหม่ มีอ านาจในพื้นที่โครงการตนเองคือ  
   (1)  การได้มา (ที่ดินที่จัดหามาเป็นที่ดินที่ก าหนดในโครงการเมืองใหม่นั้น 
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินนั้นโดยตรงก็ตาม) การถือครอง การจัดการ การก าจัด 
ที่ดิน หรือทรัพย์ สินอ่ืนใด 
   (2)  การก่อสร้างอาคาร และการด าเนินการก่อสร้างอ่ืน ๆ  
   (3)  จัดหาบริการสาธารณะที่จ าเป็น เช่น น้ า ไฟฟ้า แก๊ส การระบายน้ า การก าจัด
ขยะ และบริการอ่ืน ๆ  
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   (4)  ด าเนินการธุรกิจใดๆหรือปฏิบัติการใดๆ ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเมือง
ใหม่นั้น 
  องค์กรพัฒนาเมืองใหม่อาจจะ (ก) ด้วยการอนุมัติของรัฐมนตรี ใช้หรือจัดหาทรัพย์สิน
ตัดสินใจเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยเมืองใหม่ หรือโดยหน่วยงานท้องถ่ินที่เกี่ยวข้อง หรือองค์กร
ตามกฎหมาย รวมท้ังค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการได้มาซ่ึงท่ีดิน ( New Town Act 1981 s 4 (4) (a) 
ก าหนดอ านาจการจัดหาท่ีดินขององค์กร ซ่ึงต่อมาจะด าเนินการโดย คณะกรรมาธิการเมืองใหม่ 
(The Commission for the New Town) ที่มีหน้าที่ด าเนินการบริหารโครงการหลังการพัฒนา
โครงการแล้ว (ข) ด้วยการอนุมัติของรัฐมนตรีสามารถใช้จ่ายเงินเพ่ือการสร้างองค์ประกอบสวยงาม
ของเมืองใหม่ (ที่เดียวกัน s4(4) (b) 
  การเปล่ียนแปลงถ่ายโอนระหว่างบุคคลกับองค์กรพัฒนาเมืองใหม่นั้น ไม่ได้ก าหนด
เป็นกฎ หมาย แต่ก าหนดตามวัตถุประสงค์ของการท างานของแต่ละโครงการ และวัตถุประสงค์
เฉพาะ แต่ต้องหลีกเล่ียงไม่ให้เกิดความไม่ชัดเจนใดๆ ท่ีจะเกิดขึ้นการด าเนินการใดๆโดยองค์กร
พัฒนาเมืองใหม่ ยก เว้นการถ่ายโอนดังกล่าว ทุกอย่างจะต้องปฏิบัติตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  2.1.3  อ านาจในการด าเนินการสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกด้านการจราจร (Power to 
operate trolley vehicle services) 
  องค์กรพัฒนาเมืองใหม่อ านาจจะท างานโดยค าส่ังของรัฐมนตรี ให้ด าเนินการจัดการ
สร้างอุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับถนน ยกเว้นทางรถไฟ การคมนาคม การจัดการจราจร ทาง
รถยนต์ เพื่อท าให้เกิดการจัดตั้งด าเนินการเมืองใหม่ ( New Towns Act 1981 s 80 (l) and s 32 (l) )
โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของสาธารณะ และชุมชน รวมท้ัง 
   (1)  หน้าที่ในการก่อสร้างและบ ารุงรักษาทางหลวง จัดหาอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับ
การด าเนินการบริการจราจร 
   (2)  การออกข้อก าหนดกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายและข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
กับการก่อสร้าง และการด าเนินการเกี่ยวกับยานยนต์ หรืออุปกรณ์ส าหรับการบริหาร หรือ การ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ผู้ขับรถ และผู้เกี่ยวข้อง กับรถยนต์ใด ๆ (ที่มาเดียวกับ s 32(2))  
  2.1.4 การก าจัดการอ านาจขององค์กรพัฒนาเมืองใหม่ (Restrictions on powers of 
development corporations)  
  องค์กรพัฒนาเมืองใหม่ ไม่มีอ านาจในการกู้ยืมเงิน ยกเว้นตามที่กฎหมายก าหนด
เฉพาะ (New Towns Act 1981 ss 58-60 (as amended) รัฐมนตรีอาจจะก าหนดทิศทางให้แก่องค์กร
พัฒนาเมืองใหม่ คือ  
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   (1)  จ ากัดอ านาจจากการท างานขององค์กรโดยกฎหมาย 
   (2)  ก าหนดแนวทางการพัฒนา การประสานงานระหว่างองค์กร ก่อนที่จะก าหนด
ทิศทางการท างานขององค์กรพัฒนาเมืองใหม่ รัฐมนตรี 
    (ก) ปรึกษาหารือกับประธานองค์กรพัฒนาเมืองใหม่  
    (ข) ถ้าประธานฯ ไม่สามรถให้การหารือได้ ก็หารือกับรองประธาน เว้นแต่ว่า
จะไม่เป็นที่พึงพอใจ เร่งด่วน หรือ การหารือไม่เป็นที่พอใจ หรือปฏิบัติไม่ได้ 
   การเปล่ียนแปลงถ่ายโอนระหว่าวงบุคคลและองค์กรพัฒนาเมืองใหม่ จะต้อง
ก าหนดโดยกฎหมาย และจะต้องไม่ขัดแย้งกันและไม่ขัดแย้งกับทิศทางท่ีก าหนดโดยรัฐมนตรี 
   ในพระราชบัญญัติเมืองใหม่ (The New Town Planning Act 1981) ก าหนดหน้าที่
ขององค์กรพัฒนาเมืองใหม่ คือ  
    (1) การจัดหาน้ าประปา ไฟฟ้า แก๊ส การระบายน้ า การก าจัดขยะ 
    ( 2) การด าเนินการรถไฟระบบรถไฟขนาดเบา, รถราง หรือรถยนต์ 
   ยกเว้น ภายใต้การด าเนินการขององค์กรที่เกี่ยวข้อง ท่ีก าหนดโดยกฎหมาย หรือที่
ก าหนดโดยกฎหมายในเรื่ององค์กรพัฒนาเมืองใหม่ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 2.2 กฎหมายและการด าเนินการ (Constitution and Proceedings) 
  2.2.1 การตั้งกรรมการและพนักงานในส านักงาน (Appointment of members and 
tenure of office) 
  กรรมการขององค์กรพัฒนาเมืองใหม่ ต้องได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐมนตรี หลังจากการ
ปรึกษาหารือกับหน่วยงานท้องถ่ินต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ตั้งโครงการเมืองใหม่ โดยจะต้องเลือก
บุคคลที่เหมาะสมรวมท้ังเลือกประชาชนในพื้นที่ 1 คน หรือมากกว่า ตามที่เห็นสมควร โดยเป็นผู้ท่ี
มีความรู้เฉพาะด้าน ท่ีเกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ที่จะจัดตั้งเมืองใหม่ (จ านวนคณะกรรมการ ก าหนดใน New 
Town Act 1981 s 3(3), Sch 3 Para 1(1). Para 1093) 
  รัฐมนตรีจะต้องแต่งตั้งกรรมการ 2 คน คือ ประธาน และรองประธาน ขององค์กร
พัฒนาเมืองใหม่ก่อน แล้วจึงเลือกหาแต่งตั้งกรรมการโดยการหารือกับประธานฯ และรองประธาน 
  กรรมการ รวมท้ังประธาน และรองประธานองค์กรพัฒนาเมืองใหม่ อาจจะลาออกจาก
ต าแหน่งโดยการแจ้งเป็นเอกสารต่อรัฐมนตรี ซ่ึงไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการโดยการหารือกับ
ประธานฯ และรองประธาน 

  รัฐมนตรี สามรถปลดกรรมการออกจากต าแหน่ง ถ้ารู้สึกว่า กรรมการขององค์กร
พัฒนาเมืองใหม่คนใด เป็นดังนี้ 
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  (1) ก าลังจะล้มละลาย หรือมีปัญหาด้านการเงิน  
  (2) มีปัญหาสุขภาพร่างกายเจ็บป่วย  
  (3) ขาดการประชุมองค์กรพัฒนาเมืองใหม่ เป็นเวลาต่อเนื่อง ติดต่อกันนานเกินกว่า 3 
เดือน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากองค์กรพัฒนาเมืองใหม่ 
  (4) ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการองค์กรพัฒนาเมืองใหม่  

  2.2.2  การจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration etc.) 
  องค์กรพัฒนาเมืองใหม่ จะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ เช่น ผลประโยชน์ 
ค่าตอบแทน เงินเดือน เป็นต้น โดยการก าหนดอัตราค่าตอบแทนโดยรัฐมนตรี โดยความเห็นด้วย
ของฝ่ายคลัง โดยจะต้องจ่ายให้กับประธาน รองประธาน และกรรมการอย่างเป็นเหตุเป็นผลและ
เสมือนเป็นพนักงานบริษัท แต่รัฐมนตรีมีอ านาจตัดสินใจให้ค่าตอบแทนพิเศษแก่ ประธาน และรอง
ประธาน ก็ได้ เช่น เวลาเกษียณ หรือ เสียชีวิต หรือ ให้เป็นเงินเดือนเพิ่ม หรือเงินให้เปล่าช่วยเหลือ
ได้ (New Towns Act 191 Sch 3 Paras l(l), 8; Transfer of functions (Ministry of the Civil Service 
and Treasury) Order 1981 arts 2(2), 3(5). )  
 3. การได้มาซ่ึงที่ดิน (Acquisition of Land) 
 3.1 อ านาจในการได้มาซ่ึงท่ีดิน (Powers of Acquisition) 
  3.1.1 การได้มาซ่ึงท่ีดินโดยองค์กรพัฒนาเมืองใหม่ (Acquisition of  land by 
development corporations; in general) 
    โดยทั่วไป องค์กรพัฒนาเมืองใหม่อาจจะ  
   (1) รัฐมนตรี 
   (2) โดยการออกค าส่ังขององค์กรพัฒนาเมืองใหม่ ซ่ึงเสนอและรับรองโดย
รัฐมนตรีให้อ านาจแก่องค์กรพัฒนาเมืองใหม่โดยที่ดินที่สามารถน ามาได้คือ 
   (ก)  พื้นที่ท่ีก าหนดอยู่ในโครงการเมืองใหม่ แม้ว่าจะมีการเสนอแผนการใช้ท่ีดิน
บนพื้นที่นั้นหรือไม ่
   (ข)  พื้นที่ติดต่อกับเมืองใหม่ ท่ีองค์กรพัฒนาเมืองใหม่ต้องการเพื่อขยายพื้นที่
โครงการเมืองใหม่ 
   (ค)  พื้นที่ท่ีอาจจะติดต่อหรือไม่ติดต่อกับเมืองใหม่ แต่องค์กรพัฒนาเมืองใหม่
ต้องการพื้นที่เพื่อท าส่ิงก่อสร้างหรือบริการใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเมืองใหม่ (New Towns Act 1981 s 
10 (l); A Compulsory purchase order under s10, when operative, is a local land charge: s 12.) 
  3.1.2  การให้ได้มาซ่ึงท่ีดินเพื่อสร้างทางหลวง (Acquisition of land for highways)  
  เมื่อรัฐมนตรีเห็นว่า ควรจะด าเนินการการก่อสร้าง หรือซ่อมเสริมถนนทางหลวง ดังนี้ 
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  (1) พื้นที่นอกพื้นที่โครงการเมืองใหม่ ซ่ึงเป็นพื้นที่ต่อเนื่อง แลเกี่ยวเนื่องกับการ
พัฒนาโครงการ 
  (2) เพื่อการสร้างทาง เพื่อการเข้าถึงพื้นที่โครงการเมืองใหม่ท่ีก าหนด 
  หน่วยงานทางหลวงท้องถ่ิน จะได้รับการก าหนดให้มีหน้าที่ในการสร้างทาง โดยการ
ออกค าส่ังของหน่วยงานที่ดูแลทางหลวง และเสนอรัฐมนตรีที่ดูแลเมืองใหม่เพื่อการสนับสนุน 
เพื่อให้ได้ที่ดินท าถนนรวมท้ังเขตทาง การก่อสร้าง การพัฒนา และการควบคุมการพัฒนาริมสอง
ข้างถนน และที่ดินที่เกี่ยวเนื่อง (หน่วยงานทางหลวงท้องถ่ิน สามารถด าเนินการโดยการอนุมัติโดย
รัฐมนตรี อาจจะด าเนินการให้ได้มาซ่ึงท่ีดินโดยการบังคับ ตาม The New Town Act 1981 s ll (2) 
and s ll (as amended). A Local land Charge: s 12, see para 1119 post and see land charges.) 
  3.1.3 อ านาจเฉพาะในเรื่องท่ีดิน (Special powers in relation to common land etc.) 

  ถ้ามีพื้นที่บริเวณใดที่องค์กรพัฒนาเมืองใหม่ หรือหน่วยงานท้องถ่ินที่เกี่ยวข้องเห็นว่า 
เหมาะสมในการจัดท าพื้นที่บริหาร พื้นที่โล่งว่าง หรือสวนสาธารณะ ในเมืองใหม่ หน่วยงาน
ท้องถ่ินนั้นก็สามารถบังคับซ้ือที่ดิน หรือแลกเปล่ียนที่ดินโดยต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี และ
การตกลงกับเจ้าของท่ีดิน 
  3.1.4 สิทธิในการเข้าพื้นที่ (Rights of entry) 
  พื้นที่ใดที่องค์กรพัฒนาเมืองใหม่หรือหน่วยงานท้องถ่ิน หรือรัฐมนตรี ได้ก าหนดว่า
จะใช้ในการพัฒนาเมืองใหม่ โดยการบังคับหรือการซ้ือ เจ้าหน้าที่ขององค์กรฯ คือ หน่วยงานประ 
เมินราคา ( The New Town Act 1981 s 80 (1) . ‘Va!uation Office’means the Valuation Office of 
the Inland Revenue Department) หรือ บุคคลผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรี สามารถเข้าไปส า 
รวจและประเมินราคาท่ีดินพื้นที่นั้นได้ในเวลาท่ีเหมาะสม โดยเจ้าหน้าที่ประเมินนั้นจะต้องแสดง
หลักฐานของหน่วยงาน  และอาจต้องแจ้งล่วงหน้าแก่เจ้าของท่ีดินเป็นเวลา 24 ชั่วโมงก่อนทีจะเข้า
ไปส ารวจในที่ดินของชาวบ้าน บุคคลใดขัดขวางการปฏิบัติการส ารวจของเจ้าหน้าที่ จะต้องโทษ
ทางอาญา โดนปรับไม่เกินระดับ 2 ของมาตรฐานค่าปรับ ( The New Town Act 1981 s 73 (4) 
(amended by the Criminal Justice Act 1982 s (46),the standard scale see Criminal Law Vol. 11 (2) 
(Reissue) para 808.) 
 3.2 การด าเนินการ (Procedure) 
  3.2.1 รูปแบบและองค์ประกอบของค าส่ังการบังคับซ้ือ ท่ีสาธารณะ(Form and content 
of compulsory purchase order; publicity) 
  องค์กรพัฒนาเมืองใหม่ หรือ หน่วยงานทางหลวงท้องถ่ิน สามารถที่จะออกค าส่ัง
บังคับซ้ือที่ดินที่ต้องการได้ (Compulsory Purchase Order) โดยอาศัยอ านาจตามบัญญัติใน
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พระราชบัญญัติเมืองใหม่  (The New Town Act 1981) โดยจะต้องก าหนดขอบเขตที่ดินที่จะซ้ือ 
แสดงแผนที่และอธิบายรายละเอียด (Prescribed) (The New Towns Act 1981 ss10(1) ,11(1), Sch 4 
para (1)., means’prescribed  by regulations under the Act: s 80(1) and the New Town 
(Compulsory Purchase of Land) Regulations 1977, Sl 1977/49.) ในกรณีที่แผนที่ขัดแย้งกันกับการ
บรรยาย อาจจะใช้ค าส่งเป็นหลัก หลังจากเสนอค าส่ังต่อรัฐมนตรีแล้ว หน่วยงานผู้จัดหาท่ีดินจะ
ด าเนินการ คือ 
  (1)  ประกาศเขตพื้นที่ท่ีจะบังคับซ้ือ ตามท่ีได้เสนอต่อรัฐมนตรี โดยตะต้องบอก
สถานที่ท่ีปิดประกาศ ส าเนาค าส่ัง แผนที่แสดงรายละเอียดขอบเขตที่ดิน รวมท้ังภาคผนวกแสดง
ข้อมูล บอกก าหนดการประกาศค าส่ังไม่น้อยกว่า 28 วัน นับตั้งแต่วันแรกที่ประกาศค าส่ังในท้องถ่ิน 
  (2)  รัฐมนตรีจะต้องตอบค าถามเจ้าของท่ีดินทุกรายที่เกี่ยวข้องกับเมืองใหม่ กรณีถ้ามี
ค าถามเนื่องมาจากการประกาศค าส่ังดังกล่าว 
  การตีพิมพ์ อาจจะต้องกระท าทันทีหลังจากน าเสนอต่อรัฐมนตรี เพื่อท าให้เกิดความ
เข้าใจต่อผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากค าส่ัง และกรณีที่การด าเนินการไม่เป็นไปตามทิศทางท่ีรัฐมนตรี
ก าหนด (The New Towns Act 1981 Sch 4, para 2(3),) 
  3.2.2 การได้มาซ่ึงท่ีดินโดยรัฐมนตรี (Acquisitions by the Secretary of State) 
  การบังคับซ้ือที่ดิน โดยค าส่ังรัฐมนตรี จะต้องก าหนดขอบเขตพื้นที่ดินที่จะโครงการ
เมืองใหม่โดยการแสดงด้วยแผนที่ อธิบายรายละเอียดที่ดิน ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับแผนที่ รัฐมนตรีจะใช้
การออกค าส่ังโดยการออกร่างค าส่ังจะต้องรีบด าเนินการประกาศ รวมท้ังอาจจะต้องมีหมายแจ้ง
เจ้าของท่ีดินในบางกรณีโดยรัฐมนตรีเป็นผู้ตัดสินใจ (The New Towns Act 1981 Sch 4, para 10,)  
  3.2.3 การด าเนินการเกี่ยวกับการคัดค้าน (Procedure for dealing with objections) 
  กรณีที่มีการคัดค้านไม่เห็นด้วยกับค าส่ังการบังคับซ้ือที่ดิน ให้ด าเนินการตามท่ี
ก าหนด และไม่ถอนคืน เว้นเสียแต่ว่า รัฐมนตรีจะตัดสินใจไม่รับฟังค าคัดค้าน หรือจะปรับปรุง
ค าส่ังใหม่ให้ไม่ขัดแย้งกับการคัดค้านมากนัก ก่อนที่รัฐมนตรีจะตัดสินใจสุดท้าย จะต้องพิจารณาถึง
รากฐานของการคัดค้าน และอาจจะให้ผู้คัดค้านยื่นเหตุผลการคัดค้านต่อรัฐมนตรี ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด (The New Towns Act 1981, compulsory purchase order’see para 1108 note 1 ante.) 
  ถ้ารัฐมนตรีเห็นว่า ค าคัดค้านเป็นเหตุเป็นผลก็อาจจะให้มีการประเมินเพื่อจ่าย
ค่าชดเชย (lbid Sch 4,para 4(4)) ถ้าค าคัดค้านค าส่ังท่ีออกเกี่ยวกับ ที่ดินส าหรับโครงการเมืองใหม่ 
รัฐมนตรีจะด าเนินการต่อไปได้เลย ถ้าพิจารณาเห็นว่า ข้อมูลที่ได้รับนั้นพอเพียงส าหรับการัดสินใจ
หรือ ถ้าเจ้าของท่ีดินยื่นค าคัดค้านภายหลังระยะเวลาท่ีก าหนด รัฐมนตรีตัดสินใจสุดท้ายได้ โดยไม่
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ต้องมีการตรวจสอบอีก แต่ถ้ารัฐมนตรีเห็นว่า ข้อมูลยังไม่พอเพียง ก็อาจจะเรียกข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้
คัดค้านหรือผู้แทนได้แสดงข้อมูลเหตุผลเพิ่มเติม 
  อย่างไรก็ตามถ้า รัฐมนตรีเห็นว่า ประเด็นค าคัดค้านนั้นสมควรตรวจสอบด้วยการไต่
สวนสาธารณะ(  public local inquiry) (lbid: as local inquiries see para 1181 post, and as to public 
local inquiries see para 1350 post.) ก็จะต้องจัดการให้มีการไต่สวนหรือตอบค าถามสาธารณะ
ก่อนที่จะตัดสินใจสุดท้าย (ibid Sch 4, para 46) (a)) 
  3.2.4 กระบวนการบังคับซ้ือที่ดิน (Contemporaneous proceedings)  
  พื้นที่ใดได้รับการก าหนดเป็นพื้นที่ตั้งเมืองใหม่ จ าเป็นที่จะต้องถูกบังคับซ้ือ โดย
ค าส่ังรัฐมนตรี ซ่ึงได้ประกาศให้ทราบทั่วกันแล้ว รัฐมนตรีอ านาจในการด าเนินการบังคับซ้ือที่ดิน
ได้ตามที่กฎหมายก าหนดโดยประกาศค าส่ังดังกล่าว ส่วนหน่วยงานทางหลวงท้องถ่ินก็อาจจะ
ด าเนินการบังคับซ้ือที่ดิน บริเวณที่ก าหนดเป็นถนนในโครงการเมืองใหม่ได้ 
  ในการจัดตั้งเมืองใหม่แต่ละแห่ง จะต้องก าหนดนโยบายการพัฒนาให้เหมาะสม กับ
แต่ละพื้นที่และพื้นที่ต่อเนื่องกับโครงการด้วย สามารถบังคับซ้ือโดยองค์กรพัฒนาเมืองใหม่ 
(Development Corporation) โดยอาศัยอ านาจที่ก าหนดโดย The New Tows Act 1981และ the New 
Towns Compulsory Purchase (Contemporaneous procedure) Regulations 1965 
  3.2.5 การยืนยันโดยรัฐมนตรี (Confirmation by the Secretary of State) 
  วัตถุประสงค์ของกฎหมายก าหนดให้ รัฐมนตรีอาจจะยืนยันค าส่ัง โดยปรับปรุงแก้ไข
หรือจะไม่ปรับปรุงค าส่ังก็ได้ เว้นเสียแต่จะมีคนร้องคัดค้านที่มีเหตุมีผล 
  ถ้าโครงการใดมีการยื่นคัดค้านค าส่ังบังคับซ้ือที่ดินของรัฐมนตรี อาจจะเป็นพื้นที่ตั้ง
โครงการการเมืองใหม่ หรือพื้นที่เกี่ยวข้อง หรือ พื้นที่บริการ หรือ ถนนเข้าสู่โครงการใหม่ ถ้าค าส่ัง
ก าหนดพื้นที่ท้ังหมดหรือพื้นที่บางส่วน 

   (1)  พื้นที่ท่ีต้องการนั้นจะต้องมีการควบคุมการพัฒนา 
   (2)  เจ้าของท่ีดินยินดีที่จะตกลงเข้าร่วมโครงการ โดยก าหนดข้อตกลงกับ
หน่วยงานทางหลวงท้องถ่ิน หรือ รัฐมนตรี เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ 
  แม้ว่า ค าส่ังรัฐมนตรีอาจจะไม่ได้รับการยืนยัน แต่มีผลปฏิบัติได้ตามกฎหมาย 
หลังจากการยืนยันค าส่ัง หน่วยงานผู้จัดหาท่ีดิน จะต้องประกาศสู่สาธารณะในหนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ
หรือ มากกว่า ท่ีตีพิมพ์ในท้องถ่ิน โดยตีพิมพ์ในรูปแบบที่ก าหนด คือ แสดงขอบเขตพื้นที่โครงการ 
อธิบายรายละเอียด และแสดงด้วยแผนที่ปะกอบ ภาคผนวกอธิบายระยะเวลาการปิดประกาศ และ
บอกชื่อสถานที่ท่ีจะปิดประกาศ เรื่องโครงการเมืองใหม่ ในท้องถ่ินที่ประชาชนจะสามารถ
ตรวจสอบได้ เป็นระยะเวลาท่ีพอเหมาะ และให้มีการแจ้งเรื่อง 
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   (ก)  เจ้าของท่ีดิน ท่ีเกี่ยวข้องกับท่ีดินในค าส่ัง ให้ยื่นค าตอบต่อรัฐมนตรีได้ 
หลังจากการประกาศค าส่ังดังกล่าว โดยยื่นประเด็นที่สงสัย และบอกบริเวณพื้นที่ของตนเองด้วย 
   (ข)  บุคคลใดยื่นค าคัดค้านตรงเวลาท่ีก าหนด ให้ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณา 
   (ค)  บุคคลผู้ยื่นค าคัดค้านนี้ รัฐมนตรีอาจจะจ าแนกไว้เป็นกลุ่มหนึ่ง 
  3.2.6 การได้มาซ่ึงท่ีดินสาธารณะ (Acquisition of common land etc.) 
  ค าส่ังบังคับซ้ือที่ดิน มีอ านาจในการซ้ือที่ดินใด ๆ เพื่อเป็นพื้นที่สาธารณะ พื้นที่โล่ง
ว่าง ที่เก็บเชื้อเพลิง และ แปลงท่ีดินจัดสรรเป็นต้น ค าส่ังนี้ เป็นกฎหมายรัฐสภา เว้นแต่รัฐมนตรีจะมี
ความเห็นว่า  
   (1)  ที่ดินนั้นจะสามารถแลกเปล่ียนกับท่ีดินแปลงอ่ืน ๆ ได้ โดยเท่าเทียมกัน หรือ
ได้ประโยชน์เท่ากัน โดยเป็นที่ดินสาธารณะ 
   (2)  ที่ดินนั้น จะต้องใช้ในการขยายถนนหรือทางหลวงปัจจุบัน และเป็นที่ดินที่
แลกกับแปลงอ่ืน ๆ โดยเป็นที่สาธารณะ และจะต้องมีเอกสารสิทธ์ิที่ดินด้วย โดยรัฐมนตรีจะต้อง
แจ้งแก่ต ารวจด้วย เรื่องสิทธ์ิในที่ดิน และอาจจะให้เอกสิทธ์ิ หลังจาก 

    (ก)  เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงสิทธ์ิในที่ดิน 
    (ข)  การจัดการไต่สวนสาธารณะ ในกรณีที่มีการคัดค้าน 
    (ค)  การพิจารณาผู้แทน และการคัดค้าน ถ้ามีการไต่สวนสาธารณะ 

   ทันที่ท่ีมีการก าหนดหน่วยงานผู้จัดหาท่ีดิน จะต้องมีหารประกาศในเอกสาร
ราชการ London Gazette เป็นเวลาต่อเนื่อง 2 สัปดาห์ ในหนังสือพิมพ์ 1 ฉบับหรือมากกว่าท่ีตีพิมพ์
ในท้องถ่ิน เพ่ือเผยแพร่พื้นที่โครงการเมืองใหม่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ (Para 1114) 


