เรื่องวินิจฉัยที่ ๒/๒๕๖๔
การวินิจฉัยของคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒
ตามมาตรา ๒๐ (๙) กรณีการให้บริการ Data Link ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
ข้อหารือของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
๑. บริ ษั ท วิ ท ยุ ก ารบิ น แห่ ง ประเทศไทย จ ากั ด (บวท.) ได้ ข อให้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พิจารณาให้ความเห็นว่า การให้ บริการเครือข่ายสื่ อสารข้อมูล
สายการบิ น Data Link - Airline Operational Communication (AOC) (บริ ก าร Data Link) เข้ า ข่ า ย
เป็นโครงการร่วมลงทุนตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ
ปี ๒๕๖๒) หรือไม่
๒. บวท. ได้ ร่ ว มกั บ ARINC Incorporated (ARINC) ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า เริ่ ม ต้ น
การให้บริการ Data Link ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นบริการเครือข่ายสื่อสารระหว่างนักบินและพนักงานประจา
ภาคพื้นดินของสายการบิน ซึ่งจัดเป็นบริการทางเลือกด้วยการเพิ่มช่องทางการสื่อสารเพื่ออานวยความสะดวก
ให้กับลูกค้าสายการบิน ซึ่งในขณะนั้น บวท. เห็นว่า เมื่อพิจารณาตามเงื่อนไขของ พ.ร.บ. ร่วมงานฯ ปี ๒๕๓๕ แล้ว
การให้บริการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เนื่องจากมีเงินลงทุนหรือมีทรัพย์สิน
น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท
๓. ต่ อมา บวท. และ ARINC ได้ร่ว มกันจั ดทาสั ญญา Agreement for Operation of
GLOBALink/Asia VHF Air - Ground Data Link Stations at Sites in Asia and Asia Pacific เพื่อขยาย
การบริการให้ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก โดยกาหนดรายละเอียดของการดาเนินงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการให้ บ ริ ก าร Data Link โดยสั ญ ญามี ผ ลบั ง คั บ ใช้ วั น ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ถึ ง วั น ที่
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 ได้หารือ เพื่อขอคาแนะนาจาก สคร. และเจ้ าหน้าที่ สคร.
ในขณะนั้นได้มีข้อแนะนาว่า เนื่องจาก บวท. เคยมีหนังสือตอบ สคร. ตามข้อ ๒ ว่า ไม่มีโครงการที่เข้าข่ายต้อง
ปฏิบั ติ ตาม พ.ร.บ. ร่วมงานฯ ปี ๒๕๓๕ จึ งไม่เป็นกรณีตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๗๒ แห่ ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ
ปี ๒๕๕๖ และไม่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖

/๕. การให้ ...

-๒๕. การให้ บ ริ การ Data Link ตามเงื่ อนไขสั ญ ญาระหว่ าง บวท. กั บ ARINC จะสิ้ นสุ ด
ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ดังนั้ น บวท. จึงอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการจัดทาสัญญาฉบับใหม่
ร่ว มกับ ARINC เพื่อร่ว มให้ บริ การ Data Link อย่างต่อเนื่อง และพร้อมรองรับบริการใหม่ในสถานการณ์
อุตสาหกรรมการบินที่เปลี่ยนไป ซึ่งจะต้องพิจารณาว่าการให้บริการ Data Link เข้าข่ายต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ หรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อดาเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในลาดับต่อไป
มติคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
คณะกรรมการนโยบายการร่ว มลงทุ นระหว่ า งรั ฐ และเอกชนได้ พิ จารณาวิ นิจฉั ยกรณี
ที่มีปัญหาเกี่ยวกับกรณีการให้บริการ Data Link ของ บวท. โดยมีความเห็นว่า โครงการที่ต้องดาเนินการตาม
พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ต้องเป็นโครงการลงทุนของรัฐในกิจการที่หน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดหน่วยงาน
หนึ่งหรือหลายหน่วยงานรวมกันมีหน้าที่และอานาจต้องทาตามกฎหมายหรือกฎ หรือที่มีหน้าที่และอานาจต้อง
ทาตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งตามนิยามคาว่า “โครงการ” และต้องมีการร่วมลงทุนกับเอกชนไม่ว่าโดยวิ ธีใด
หรือมอบให้เอกชนลงทุนแต่ฝ่ายเดียว โดยวิธีการอนุญาต หรือให้สัมปทาน หรือให้สิทธิไม่ว่าในลักษณะใด
ตามนิยามคาว่า “ร่วมลงทุน” โดยต้องเป็นกิจการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะตามที่กาหนด
ในมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ รวมถึงกิจการเกี่ยวเนื่องที่จาเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของการดาเนิน กิจการดังกล่าวตามที่คณะกรรมการนโยบายฯ ประกาศกาหนด โดยเมื่อพิจารณาลั กษณะ
ของบริ ก าร Data Link ตามข้ อ ชี้ แ จงของ บวท. แล้ ว อาจพิ จ ารณาได้ ว่ า บริ ก าร Data Link ไม่ เ ข้ า ข่ า ย
เป็นกิจการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ ตามมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ มาตรา ๗ (๓) ซึ่งได้มีการประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน
๒๕๖๒ ไม่ได้กาหนดให้บริการ Data Link ตามข้อหารือของ บวท. เป็นกิจการเกี่ยวเนื่องที่จาเป็นเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการดาเนินกิจการท่าอากาศยานและการขนส่งทางอากาศแต่อย่างใด บริการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่าย
ต้องดาเนินการตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ทั้งนี้ บวท. จะต้องดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
กฎ หรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป

