
-คําแปลออย
างไม
เป�นทางการ- 
พิธีสาร 4 

ว�าดวยสิทธิการทําการบินเชื่อมจุดระหว�างจุดต�างๆ ภายในอาณาเขตแห�งรัฐสมาชิกอาเซียนใดๆ 

รัฐบาลแห
งบรูไนดารุสซาลาม ราขอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (สปป.ลาว) มาเลเซีย สาธารณรัฐแห
งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐฟ/ลิปป/นส0 สาธารณรัฐสิงคโปร0 
ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งเป�นรัฐสมาชิกแห
งสมาคมประชาชาติแห
งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต5 (อาเซียน) (ซึ่งต
อไปน้ีจะเรียกโดยรวมว
า “ภาคีคู
สัญญาทั้งหลาย” หรือเรียกแต
ละรัฐว
า “ภาคี
คู
สัญญา”) 

ระลึกถึง ความตกลงพหุภาคีอาเซียนว
าด5วยการเป/ดเสรีอย
างเต็มที่ของบริการขนส
งผู5โดยสารทางอากาศ ซึ่งลงนาม
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 (ค.ศ. ๒๐๑๐) ณ กรุงบันดาร0เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม รวมทั้ง
ภาคผนวก และการอนุวัติพิธีสารเพื่อให5สัตยาบันของความตกลงน้ัน (ซ่ึงต
อไปน้ีจะเรียกว
า “ความตกลง”) 

ตระหนักถึง วรรคที่ 3 ข5อบท 1 แห
งกรอบความตกลงว
าด5วยการยกระดับความร
วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน      
ลงนามเม่ือวันที่ 28 มกราคม 2535 (ค.ศ. ๑๙๙๒) ณ สิงคโปร0 ที่ว
า ในการดําเนินการข5อตกลงทางเศรษฐกิจ 
ประเทศสมาชิก 2 ประเทศหรือมากกว
าน้ัน อาจดําเนินการตามความตกลงดังกล
าวได5ก
อน หากรัฐสมาชิกอ่ืนๆ  
ยังไม
พร5อมที่จะดําเนินการตามข5อตกลงเหล
าน้ี และ 

ปรารถนา ที่จะขจัดข5อจํากัดในเรื่องการบริการเดินอากาศ 

ไดตกลงกันดังต�อไปน้ี 

ขอ 1 

คําจํากัดความ 

เพื่อความมุ
งประสงค0ของพิธีสารฉบับน้ี “สิทธิการทําการบินเช่ือมจุด” หมายถึง สิทธิของสายการบินที่กําหนดของ
คู
ภาคีคู
สัญญาแต
ละฝLาย ในการให5บริการจุด 2 จุดหรือมากกว
าน้ันในประเทศคู
ภาคีอีกประเทศหน่ึงในเส5นทางการบิน
เดียวกัน และต5องเป�นเส5นทางเช่ือมต
อจากการเดินทางระหว
างประเทศเท
าน้ัน  

ขอ 2 

สิทธิการทําการบินเชื่อมจุด 

1. สายการบินที่ กําหนดสายหน่ึงหรือหลายสายของภาคีคู
 สัญญาแต
ละฝLายได5รับอนุญาตให5ใช5สิทธิ 
ทําการบินเช่ือมจุด โดยมีเง่ือนไขว
า จะต5องไม
ดําเนินบริการด5วยสิทธิกาโบทาจ (Cabotage) เพื่อความ
ชัดเจน“สิทธิการทําการบินแบบกาโบทาจ” ให5รวมถึงการให5บริการขนส
งทางอากาศในเส5นทาง
ภายในประเทศโดยสายการบินที่กําหนดของภาคีคู
สัญญาน้ัน 
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2. นอกเหนือจากการดําเนินการหรือการทําการบินในเส5นทางที่ระบุ (หน่ึงเส5นทางหรือหลายเส5นทาง) ในการ
ทําการบินเช่ือมจุด สายการบินที่กําหนดสายหน่ึงหรือหลายสายของภาคีคู
สัญญาแต
ละฝLายจะได5รับ
อนุญาตในการให5บริการในจุดอ่ืนๆ ณ ท
าอากาศยานนานาชาติภายในอาณาเขตของภาคีคู
สัญญาอีกฝLาย
นอกเหนือจากจุดที่ระบุไว5ในส
วนที่ 1 ของภาคผนวก 1 ของความตกลง เพื่อความชัดเจน ข5อ 2 ของ
ภาคผนวก 1 ของความตกลงจะนําไปใช5บังคับกับการใช5สิทธิการทําการบินเช่ือมจุดด5วย 

3. สําหรับอินโดนีเซีย สิทธิการทําการบินเช่ือมจุดจะถูกนําไปใช5ระหว
าง 5 จุด ได5แก
 จาการ0ตา เดนปาซาร0 
มาคัสซาร0 เมดาน และสุราบายา 

ขอ 3 

ความจุและความถ่ี 

จะไม
มีการจํากัดความจุ ความถ่ี และแบบอากาศยานในส
วนที่เก่ียวข5องกับการบริการที่ตกลงกันไว5ภายใต5พิธีสารน้ี 
ซึ่งใช5สิทธิการทําการบินเช่ือมจุดตามที่ได5ระบุไว5ในข5อ 2 ของพิธีสารน้ี 

 

      ขอ 4 

ขอบทสุดทาย 

1. พิธีสารน้ีจะได5รับการเก็บรักษาไว5กับเลขาธิการอาเซียน ผู5ซ่ึงจะส
งมอบสําเนาที่รับรองแล5วให5แก
ภาคี
คู
สัญญาแต
ละฝLายทันที 

2. พิธีสารน้ีจะต5องมีการให5สัตยาบันหรือการยอมรับจากภาคีคู
สัญญาทั้งหลาย ซึ่งการสัตยาบันสารหรือ 
การให5การยอมรับจะได5รับการเก็บรักษาไว5กับเลขาธิการอาเซียน ผู5ซึ่งจะแจ5งภาคีคู
สัญญาแต
ละฝLายถึงการ
เก็บรักษาน้ัน 

3. โดยไม
คํานึงถึง วรรค 2 ของข5อ 16 ในความตกลง พิธีสารน้ีจะมีผลบังคับใช5ในวันที่ภาคีคู
สัญญาลําดับที่ 
๓ ย่ืนสัตยาบันสา สาร หรือการให5การยอมรับแก
เลขาธิการอาเซียน และจะมีผลบังคับใช5เฉพาะภาคีที่ได5
ให5สัตยาบันและหรือให5การยอมรับแล5วเท
าน้ัน สําหรับคู
ภาคีคู
สัญญาที่ยื่นสัตยาบันสารหรือให5การยอมรับ
ภายหลังจากวันที่พิธีสารน้ีมีผลบังคับใช5ไปแล5ว ให5พิธีสารน้ีมีผลบังคับใช5กับคู
ภาคีคู
สัญญาน้ันในวันที่ยื่น
สัตยาบันสารและการตอบรับน้ัน 

4. พิธีสารน้ีจะได5รับการบรรจุเป�นพิธีสาร 4 ในภาคผนวก 2 ของความตกลงซึ่งจะได5รับการแก5ไขตาม 
วรรค 2 ของข5อ 16 ในความตกลง ซึ่งมีข5อความดังน้ี 
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ภาคผนวก 2 

การอนุวัติพิธีสารเพื่อใหสัตยาบัน 

การอนุวัติพิธีสารเพื่อให5สัตยาบันดังต
อไปน้ีจะเป�นส
วนสําคัญของความตกลงน้ี 

ก) พิธีสาร 1 สิทธิรับขนส
งการจราจรเสรีภาพที่ 3 และ 4 โดยไม
จํากัดระหว
างเมืองใดๆ ในอาเซียน 
ข) พิธีสาร 2 สิทธิรับขนส
งการจราจรเสรีภาพที่ 5 โดยไม
จํากัดระหว
างเมืองใดๆ ในอาเซียน 
ค) พิธีสาร 3 สิทธิการทําการบินโดยใช5ช่ือเที่ยวบินร
วมกันระหว
างจุดต
างๆ ภายในอาณาเขตแห
งรัฐ  

                สมาชิกอาเซียนใดๆ 
ง) พิธีสาร 4 สิทธิการทําการบินเช่ือมจุดระหว
างจุดต
างๆ ภายในอาณาเขตแห
งรัฐสมาชิกอาเซียนใดๆ 

 
เพื่อเป4นพยานแก�การน้ี ผู5ลงนามข5างท5ายน้ีซึ่งได5รับมอบอํานาจโดยถูกต5องจากรัฐบาลของตน ได5ลงนามในพิธีสารน้ี 
 
ทําข้ึน ณ [เมือง] , [ประเทศ], เมื่อ [วัน] ของ [เดือน] ในปZ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. ๒ ๐๑๘) ในต5นฉบับเป�นภาษาอังกฤษ 
 

ในนามรัฐบาลแห
งบรูไนดารุสซาลาม 
 
 

(ช่ือในอักษรตัวหนาและตัวใหญ�) 
รัฐมนตรีว
าการกระทรวงส่ือสาร 

 
ในนามรัฐบาลแห
งราชอาณาจักรกัมพูชา 

 
 

(ช่ือในอักษรตัวหนาและตัวใหญ�) 
รัฐมนตรีช
วยว
าการสํานักงานเลขาธิการการบินพลเรือนกัมพูชา 

 
ในนามรัฐบาลแห
งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

 
 

(ช่ือในอักษรตัวหนาและตัวใหญ�) 
รัฐมนตรีว
าการกระทรวงคมนาคม 
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ในนามรัฐบาลแห
งสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
 

(ช่ือในอักษรตัวหนาและตัวใหญ�) 
รัฐมนตรีว
าการกระทรวงโยธาธิการและการขนส
ง 

 
 

ในนามรัฐบาลแห
งมาเลเซีย 
 
 

(ช่ือในอักษรตัวหนาและตัวใหญ�) 
รัฐมนตรีว
าการกระทรวงคมนาคม 

 
ในนามรัฐบาลแห
งสาธารณรัฐแห
งสหภาพเมียนมา 

 
 
 

(ช่ือในอักษรตัวหนาและตัวใหญ�) 
รัฐมนตรีว
าการกระทรวงคมนาคมและการส่ือสาร 

 
ในนามรัฐบาลแห
งสาธารณรัฐฟ/ลิปป/นส0 

 
 
 

 (ชื่อในอักษรตัวหนาและตัวใหญ�) 
รัฐมนตรีว
าการกระทรวงคมนาคม 

 
ในนามรัฐบาลแห
งสาธารณรัฐสิงคโปร0 

 
 
 

(ช่ือในอักษรตัวหนาและตัวใหญ�) 
รัฐมนตรีว
าการกระทรวงคมนาคม 
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ในนามรัฐบาลแห
งราชอาณาจักรไทย 

 
 
 

(ช่ือในอักษรตัวหนาและตัวใหญ�) 
รัฐมนตรีว
าการกระทรวงคมนาคม 

 
ในนามรัฐบาลแห
งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

 
 
 

(ช่ือในอักษรตัวหนาและตัวใหญ�) 
รัฐมนตรีว
าการกระทรวงคมนาคม 

 
 
 
 
  
 
 

 
 


