
เร่ืองเสร็จที่ ๔๐๙/๒๕๔๖ 

 
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เร่ือง  การบังคับใชพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงาน 
หรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(กรณีโครงการจัดตั้งรานคาปลอดอากร ณ สนามบินสุวรรณภูมิ)   
   

 
บริษัททาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ไดมีหนังสือ ที่ ทอท. ๒๑๗/๒๕๔๖ 

ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๖ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา  คณะรัฐมนตรี
ไดเห็นชอบและอนุมัติเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๕ เก่ียวกับการแปลงสภาพการทาอากาศยาน
แหงประเทศไทยเปนบริษัททาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) ใหเปนไปตามผลการ
ประชุมคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๓/๒๕๔๕ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายปอง
พล อดิเรกสาร) ประธานคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจเสนอทั้ง ๖ ขอ  โดย ๑ ใน ๖ ขอ 
เปนประเด็นเชิงนโยบายการโอนกิจการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ สิทธิ หนี้ ความรับผิดและ
สินทรัพย รวมทั้งพนักงานของบริษัททาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม จํากัด (บทม.) มาเปน
ของ ทอท. เมื่อทาอากาศยานสุวรรณภูมิสรางเสร็จกอนการเปดใหบริการ (ประมาณป ๒๕๔๘) 
และใหดําเนินการยุบเลิก บทม. อันมีผลทําให ทอท. เปนผูบริหารทาอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อ
กอสรางแลวเสร็จ   

ดังนั้น เพ่ือเปนการเตรียมการบริหารทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่กําหนดจะ
กอสรางแลวเสร็จและเปดใหบริการในป ๒๕๔๘  ทอท. ซึ่งเปนผูมีสิทธิในการบริหารจัดการ
กิจกรรมตาง ๆ ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จึงมีนโยบายจะใหเอกชนเขารวมงานรานคาปลอด
อากร ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  แตเนื่องจากตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการให
เอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ มิไดกําหนดหลักการประเมิน
มูลคาการลงทุนไว เพียงแตระบุวา “โครงการ หมายความวา  การลงทุนในกิจการของรัฐ และการ
ลงทุนนั้นมีวงเงินหรือทรัพยสินตั้งแตหนึ่งพันลานบาทขึ้นไป หรือตามวงเงินหรือทรัพยสินที่
กําหนดเพิ่มขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา” อีกทั้งยังไมมีคําวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องมูลคาการลงทุน ทอท. 
จึงขอหารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นขอกฎหมาย ดังนี้ 

๑. วงเงินหรือทรัพยสินตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชน
เขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีความหมายอยางไร 

๒. การประเมินมูลคาการลงทุนของโครงการมีวิธีการประเมินอยางไร 
๓. กิจการรานคาปลอดอากร (duty free shop) เปนกิจการที่ผูประกอบการ

จะตองลงทุนในทรัพยสินหมุนเวียนเปนสวนใหญหรือประมาณรอยละ ๙๐ เปนการลงทุนซื้อสินคา
                                          

สงพรอมหนังสือ ท่ี นร ๐๙๐๑/๐๕๖๑ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน  ๒๕๔๖ ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



 ๒

มาคงคลังเพ่ือรอการจําหนาย  ดังนั้น ในการประเมินมูลคาของการลงทุนของโครงการรานคา
ปลอดอากร ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จะประเมินจากการลงทุนในทรัพยสินหมุนเวียน ที่เปน
ตนทุนขายเฉพาะสวนที่ตองจัดหาไวสําหรับคงคลัง รวมถึงการลงทุนในเรื่องของที่ดิน อาคารและ
อุปกรณที่เก่ียวของ ถูกตองหรือไม อยางไร 

ตอมา ทอท. ไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทอท. ๒๐๐๗/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม 
๒๕๔๖ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ช้ีแจงรายละเอียดของโครงการรานคาปลอดอากร ณ 
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิเพ่ิมเติม สรุปความไดวา  ในปจจุบัน ทอท. ใหสิทธิแกเอกชนเปน
ผูดําเนินการใหบริการรานคาปลอดอากรในเขตทาอากาศยานสากลระหวางประเทศที่ ทอท. 
รับผิดชอบทั้ง ๕ ทาอากาศยาน อันไดแก ทาอากาศยานกรุงเทพ ทาอากาศยานเชียงใหม ทา
อากาศยานเชียงราย ทาอากาศยานหาดใหญ และทาอากาศยานภูเก็ต โดยมีกําหนดระยะเวลา
ประมาณ ๓-๕ ป  

เพ่ือเปนการเตรียมการบริหารทาอากาศยานสุวรรณภูมิที่กําหนดจะกอสรางแลว
เสร็จและเปดใหบริการในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๘ ตามนโยบายของรัฐบาล  ทอท. จะตอง
พิจารณาดําเนินการคัดเลือกเอกชนเขารวมงานรานคาปลอดอากร ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
พรอมทั้งมีเวลาเพียงพอที่เอกชนสามารถดําเนินการตกแตงสถานที่ พรอมจัดหาสินคาเพ่ือการขาย
ใหแลวเสร็จกอนทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปดใหบริการ  โดยเอกชนผูไดรับการคัดเลือกใหเปน
ผูประกอบการรานคาปลอดอากร ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จะตองดําเนินการใหเปนไปตาม
ประกาศกรมศุลกากรเกี่ยวกับคลังสินคาทัณฑบนประเภทรานคาปลอดอากร  และในโครงการ
ดังกลาวจะตองมีการลงทุน ดังนี้ 

๑. คลังสินคาทัณฑบนเพื่อขายหรือพ้ืนที่รานคาปลอดอากรที่ตั้งอยูภายในอาคาร
ผูโดยสารณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  ประกอบดวยรานคาปลอดอากรภายในสวนของผูโดยสาร
ขาเขาและรานคาปลอดอากรภายในสวนของผูโดยสารขาออก 

๒. คลังสินคาทัณฑบนกลางเปนคลังที่ใชสําหรับเก็บของหรือสินคากอนที่จะขน
ยายนําไปแสดงและขายในรานคาปลอดอากร  

๓. การลงทุนปรับปรุงตกแตงในพื้นที่รานคาปลอดอากรใหสวยงามทันสมัย
สามารถดึงดูดใจผูโดยสารใหมาใชบริการ 

๔. การลงทุนจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณตาง ๆ ตลอดจนจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมภายในที่ดี เชน มีระบบบัญชีและการควบคุม
รับจายสินคาและสินคาคงเหลือ ตามแบบที่กรมศุลกากรกําหนด และสามารถเชื่อมโยงขอมูล
ระหวางคลังสินคาทัณฑบนกลางกับคลังสินคาทัณฑบนเพื่อขายและจุดสงมอบสินคา ณ ทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ และมีการใชเครื่องบันทึกการรับเงิน (cash register) ตามหลักเกณฑที่
กรมสรรพากรกําหนด รวมทั้งมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ด ี

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ไดพิจารณาขอหารือดังกลาวโดยมีผูแทน

สํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) ผูแทน



 ๓

กระทรวงการคลัง (สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและกรมศุลกากร) ผูแทนกระทรวง
คมนาคม (สํานักงานปลัดกระทรวง) และผูแทนบริษัททาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) เปนผู
ช้ีแจงขอเท็จจริงแลว มีความเห็นวา  กรณีขอหารือมีประเด็นที่จะตองวินิจฉัยวา  ในการประเมิน
มูลคาของการลงทุนโครงการรานคาปลอดอากร ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามบทนิยาม 
“โครงการ” ในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ จะประเมินจากการลงทุนในทรัพยสินหมุนเวียนที่เปนตนทุนขาย
เฉพาะสวนที่ตองจัดหาไวสําหรับคงคลัง รวมกับการลงทุนในเรื่องของที่ดิน อาคารและอุปกรณที่
เก่ียวของดวยหรือไม   

โดยที่คณะกรรมการกฤษฎีกาไดเคยวางแนวคําวินิจฉัยเกี่ยวกับวงเงินหรือ
ทรัพยสินตามบทนิยาม “โครงการ”๑ ในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขา
รวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐฯ ไววา หมายความถึง  วงเงินหรือทรัพยสินของการลงทุน
ในกิจการของรัฐในสวนของรัฐและในสวนของเอกชนที่เขามารวมลงทุนในโครงการซึ่งจะทําให
โครงการนั้นบรรลุผล๒ และสามารถดําเนินกิจการนั้นใหคงอยูได เชน มูลคาของที่ดิน อาคาร หรือ
ทรัพยสินในการดําเนินโครงการเปนตน  โดยตองพิจารณามูลคาของการลงทุนที่แทจริงทั้งหมด
ตลอดทั้งโครงการ โดยไมแยกเปนรายสัญญาหรือเฉพาะคูสัญญารายใดรายหนึ่งในโครงการ
เทานั้น๓  และจะตองพิจารณาขอเท็จจริงเปนรายโครงการและตลอดระยะเวลาของโครงการ๔ 

ดังนั้น การประเมินมูลคาการลงทุนของโครงการรานคาปลอดอากร ณ สนามบิน
สุวรรณภูมิ ตามบทนิยาม “โครงการ” ในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขา
รวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐฯ ตามขอหารือนั้น เห็นวา ในการที่จะดําเนินการโครงการ
ใดนั้นจะตองมีการศึกษาและวิเคราะหโครงการเบื้องตนโดยตองประมาณการวา ในการลงทุน

                                          
๑ มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี ้

ฯลฯ    ฯลฯ 

  “โครงการ” หมายความวา การลงทุนในกิจการของรัฐ และการลงทุนนั้นมีวงเงินหรือ
ทรัพยสินตั้งแตหนึ่งพันลานบาทขึ้นไปหรือตามวงเงินหรือทรัพยสินที่กําหนดเพิ่มขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๒ บันทึก เรื่อง การใหเอกชนเชา ลงทุน บริหารและประกอบการทาเทียบเรือ A ๓ ในทาเรือ

แหลมฉบัง ของการทาเรือแหงประเทศไทย สงพรอมหนังสือถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๖๐๑/

๑๐๘๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ (เรื่องเสร็จที่ ๗๘๖/๒๕๔๑)  
๓ บันทึก เรื่อง  การใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการโทรศัพทสาธารณะ สง

พรอมหนังสือถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๖๐๑/๐๘๑ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๑ (เรื่องเสร็จที่ 
๔๗/๒๕๔๑) และบันทึก เรื่อง การวาจางบริษัทเอกชนเพื่อดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองคูคต 
จังหวัดปทุมธานี สงพรอมหนังสือถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนมาก ท่ี นร ๐๖๐๑/๑๑๓๕ ลงวันที่ ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๒ (เรื่องเสร็จที่ ๖๒๐/๒๕๔๓)  

๔ บันทึก เรื่อง  การจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ (กรณีโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณกรม
ปศุสัตว) สงพรอมหนังสือถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๖๐๑/๑๑๓๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๓ (เรื่องเสร็จที่๓๙/๒๕๔๒)  



 ๔

ดังกลาวตลอดระยะเวลาของโครงการ มีสวนของรัฐและสวนของเอกชนที่เขามารวมลงทุนที่แทจริง
อันจะทําใหโครงการนั้นบรรลุผล จําเปนตองมีวงเงินหรือทรัพยสินเทาใดเปนสําคัญ   

เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ในสวนของการลงทุนของเอกชนนั้น ผูประกอบการ
รานคาปลอดอากร ณ สนามบินสุวรรณภูมิจะตองลงทุนตางๆ ในโครงการ เชน การปรับปรุง
ตกแตงรานคาจัดหาเครื่องมือเคร่ืองใชและอุปกรณ ระบบคอมพิวเตอร รวมทั้งการลงทุนซื้อสินคา
เพ่ือการจําหนาย โดยการดําเนินการลงทุนรานคาปลอดอากรแตกตางจากการลงทุนในการ
ประกอบกิจการในกรณีอ่ืนๆ เพราะลักษณะของการประกอบกิจการจะตองลงทุนซื้อสินคาเพ่ือมา
จําหนายอันเปนการลงทุนในทรัพยสินหมุนเวียนเปนสวนใหญหรือประมาณรอยละ ๙๐ ของการ
ลงทุนทั้งหมด  สินคาสวนที่ตองจัดหาไวสําหรับคงคลังจึงเปนสวนหนึ่งของกิจการรานคาปลอด
อากรที่จะตองจัดใหมีและเปนสาระสําคัญอันจะทําใหโครงการดังกลาวบรรลุผล  การประเมิน
มูลคาของการลงทุนของโครงการจึงตองนํามูลคาของการลงทุนทั้งหมดของเอกชนมารวมคํานวณ
กับสวนของรัฐที่เขามารวมลงทุน โดยนํามูลคาของการลงทุนในการซื้อสินคาคงคลังเพ่ือการ
จําหนายมารวมเขากับมูลคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณที่เก่ียวของดวย  และเมื่อการลงทุน
โครงการดังกลาวเปนการลงทุนที่จะตองใชพ้ืนที่ของบริษัททาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ที่
เปนรัฐวิสาหกิจ โครงการนี้จึงเปนการลงทุนในกิจการของรัฐตามบทนิยาม “กิจการของรัฐ”๕ ใน
มาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐฯ  
ดังนั้น หากโครงการมีวงเงินหรือทรัพยสินตั้งแตหนึ่งพันลานบาทขึ้นไปหรือตามวงเงินหรือ
ทรัพยสินที่กําหนดเพิ่มขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา ก็จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยการให
เอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
 

ลงช่ือ     พรทิพย  จาละ 
(นางสาวพรทิพย จาละ) 

รองเลขาธิการฯ 
รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

                                          
๕ มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี้ 

ฯลฯ    ฯลฯ 
  “กิจการของรัฐ” หมายความวา กิจการที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ 

หรือราชการสวนทองถ่ินหนวยใดหนวยหนึ่งหรือหลายหนวยรวมกัน ซึ่งมีอํานาจหนาท่ีตองทําตามกฎหมายหรือ
กิจการที่จะตองใชทรัพยากรธรรมชาติ หรือทรัพยสินของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือ
ราชการสวนทองถ่ินหนวยใดหนวยหนึ่งหรือหลายหนวยรวมกัน 

ฯลฯ    ฯลฯ 



 ๕

มิถุนายน ๒๕๔๖ 


