
 

 

เรื่องวินิจฉัยที่ ๒/๒๕๖๔ 
 

การวินิจฉัยของคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒  

ตามมาตรา ๒๐ (๙) กรณีการให้บริการ Data Link ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔  

  

 
ข้อหารือของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 

๑.  บริ ษัท  วิทยุ การบินแห่ งประ เทศไทย จ ากั ด  (บวท. )  ได้ ขอให้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พิจารณาให้ความเห็นว่า การให้บริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล 
สายการบิน Data Link - Airline Operational Communication (AOC) (บริการ Data Link) เข้าข่าย 
เป็นโครงการร่วมลงทุนตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ  
ปี ๒๕๖๒) หรือไม่  

๒. บวท. ได้ร่วมกับ ARINC Incorporated (ARINC) ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มต้น 
การให้บริการ Data Link ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นบริการเครือข่ายสื่อสารระหว่างนักบินและพนักงานประจ า
ภาคพ้ืนดินของสายการบิน ซึ่งจัดเป็นบริการทางเลือกด้วยการเพ่ิมช่องทางการสื่อสารเพ่ืออ านวยความสะดวก 
ให้กับลูกค้าสายการบิน ซึ่งในขณะนั้น บวท. เห็นว่า เมื่อพิจารณาตามเงื่อนไขของ พ.ร.บ. ร่วมงานฯ ปี ๒๕๓๕ แล้ว  
การให้บริการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เนื่องจากมีเงินลงทุนหรือมีทรัพย์สิน
น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท  

๓. ต่อมา บวท. และ ARINC ได้ร่วมกันจัดท าสัญญา Agreement for Operation of 
GLOBALink/Asia VHF Air - Ground Data Link Stations at Sites in Asia and Asia Pacific เพ่ือขยาย 
การบริการให้ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก โดยก าหนดรายละเอียดของการด าเนินงาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการ Data Link โดยสัญญามีผลบังคับใช้วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่  
๒๙ กันยายน ๒๕๖๕  

๔. เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖) จึงมีประเด็นว่าการให้บริการ Data Link อาจเข้าข่ายต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.  
ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ หรือไม่ โดย บวท. ระบุว่า ได้หารือเพ่ือขอค าแนะน าจาก สคร. และเจ้าหน้าที่ สคร.  
ในขณะนั้นได้มีข้อแนะน าว่า เนื่องจาก บวท. เคยมีหนังสือตอบ สคร. ตามข้อ ๒ ว่า ไม่มีโครงการที่เข้าข่ายต้อง 
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ร่วมงานฯ ปี ๒๕๓๕ จึงไม่เป็นกรณีตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๗๒ แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ  
ปี ๒๕๕๖ และไม่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 
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๕. การให้บริการ Data Link ตามเงื่อนไขสัญญาระหว่าง บวท. กับ ARINC จะสิ้นสุด 

ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ดังนั้น บวท. จึงอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการจัดท าสัญญาฉบับใหม่
ร่วมกับ ARINC เพ่ือร่วมให้บริการ Data Link อย่างต่อเนื่อง และพร้อมรองรับบริการใหม่ในสถานการณ์
อุตสาหกรรมการบินที่เปลี่ยนไป ซึ่งจะต้องพิจารณาว่าการให้บริการ Data Link เข้าข่ายต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ หรือไม่ ทั้งนี้ เพ่ือด าเนินการตามข้ันตอนที่เก่ียวข้องในล าดับต่อไป 

 

มติคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
 คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนได้พิจารณาวินิจฉัยกรณี 
ที่มีปัญหาเกี่ยวกับกรณีการให้บริการ Data Link ของ บวท. โดยมีความเห็นว่า โครงการที่ต้องด าเนินการตาม  
พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ต้องเป็นโครงการลงทุนของรัฐในกิจการที่หน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดหน่วยงาน
หนึ่งหรือหลายหน่วยงานรวมกันมีหน้าที่และอ านาจต้องท าตามกฎหมายหรือกฎ หรือที่มีหน้าที่และอ านาจต้อง
ท าตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งตามนิยามค าว่า “โครงการ” และต้องมีการร่วมลงทุนกับเอกชนไม่ว่าโดยวิธีใด 
หรือมอบให้เอกชนลงทุนแต่ฝ่ายเดียว โดยวิธีการอนุญาต หรือให้สัมปทาน หรือให้สิทธิไม่ว่าในลักษณะใด  
ตามนิยามค าว่า “ร่วมลงทุน” โดยต้องเป็นกิจการเก่ียวกับโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะตามที่ก าหนด
ในมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ รวมถึงกิจการเกี่ยวเนื่องที่จ าเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของการด าเนินกิจการดังกล่าวตามที่คณะกรรมการนโยบายฯ ประกาศก าหนด โดยเมื่อพิจารณาลักษณะ  
ของบริการ Data Link ตามข้อชี้แจงของ บวท. แล้วอาจพิจารณาได้ว่า บริการ Data Link ไม่เข้าข่าย 
เป็นกิจการเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ ตามมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ 
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ มาตรา ๗ (๓) ซึ่งได้มีการประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน 
๒๕๖๒ ไม่ได้ก าหนดให้บริการ Data Link ตามข้อหารือของ บวท. เป็นกิจการเกี่ยวเนื่องที่จ าเป็นเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการด าเนินกิจการท่าอากาศยานและการขนส่งทางอากาศแต่อย่างใด บริการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่าย
ต้องด าเนินการตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ทั้งนี้ บวท. จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎ หรือระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

 
 

    
 


