พิธีสารแกไขบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย วาดวยการขยายเสนทางบิน
รัฐบาลแหงอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ในที่นี้ตอไปจะเรียกวา ผู#รวมเป$นภาคีซึ่งได#เข#ารวมกันจัดตั้งเขต
สามเหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (ไอเอ็มที-จีที)
ระลึกถึงบันทึกความเข#าใจระหวางรัฐบาลแหงอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย วาด#วยการขยายเส#นทางบิน ซึ่งตอไปนี้
จะเรียกวา บันทึกความเข#าใจวาด#วยการเชื่อมโยงทางอากาศ ลงนามและมีผลใช#บังคับเมื่อวันที่ 10 เมษายน
2538 เพื่อสงเสริมและเพิ่มพูนการค#า การลงทุน การพาณิชย< การทองเที่ยวและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ระหวางอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย โดยผานการขยายและเพิ่มประสิทธิภาพการให#บริการเดินอากาศ
ระลึกถึงการประชุมระดับรัฐมนตรี เขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย ครั้งที่ 23 ที่จังหวัด
บังกาเบอลีตุง ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ซึ่งได#ตกลงกันขยายความเชื่อมโยงทาง
อากาศภายในภูมิภาคเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย
ตระหนักถึงความสําคัญที่จะขยายและสงเสริมการให#บริการทางอากาศในเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ และเพื่อ
พัฒนากลไกดังกลาว
ปรารถนาที่จะแก#ไขบันทึกความเข#าใจวาด#วยการเชื่อมโยงทางอากาศ เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของการให#บริการ
เดินอากาศภายในเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย
โดยไมขัดตอความตกลงที่มีอยู กฎหมายภายใน นโยบายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน ผู#รวมภาคีได#ตกลงกัน
ดังนี้

ขอบท 1
จุดตางๆ ของเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทยที่กําหนดไว#ในใบพิกัด ก. (จุดที่กําหนด) ในบันทึก
ความเข#าใจวาด#วยการเชื่อมโยงทางอากาศจะถูกแทนที่ ดังนี้
ผูรวมภาคี

จุดตางๆ

อินโดนีเซีย

เมดาน
บันดาอาเจะห<
ปาดัง สีลันกิต
ตันจังปานดัง

มาเลเซีย

ปEนัง
อะลอร<สตาร<
ไอโป
โกตาบารู
ลังกาวี
มะละกา

ไทย

สุบัง
(อนุญาตเฉพาะเครื่องบินใบพัด เนื่องจากข#อจํากัดด#าน
ทาอากาศยาน)
หาดใหญ
ปGตตานี
นราธิวาส
ตรัง
นครศรีธรรมราช
สุราษฎร<ธานี

ขอบท 2
(1)

ข#อ 6.2.1 จะแก#ไขและแทนที่ด#วยข#อความดังตอไปนี้

จะต#องดําเนินการตามแผนความรวมมือโดยทันที เพื่อจัดให#มีการเชื่อมเส#นทางบินและการดําเนิน
บริการเดิ นอากาศ (ประจําและไมประจํ า) เพื่ อเชื่อมจุดในเขตสามเหลี่ย มเศรษฐกิ จ โดยมี สิทธิการจราจร
เสรีภาพที่สาม สี่ และห#าอยางเต็มที่โดยไมมีข#อจํากัดใดๆ ในเรื่องความจุ ความถี่ และแบบอากาศยาน
(2)

ข#อความตอไปนี้จะเป$นข#อ 4 ภายใต#ข#อ 6.2 ของบันทึกความเข#าใจวาด#วยการเชื่อมโยงทางอากาศ

6.2.4 สายการบินที่กําหนดสายหนึ่งหรือหลายการบินของผู#รวมภาคีจะได#รับอนุญาตให#ดําเนินบริการ
ด# ว ยสิ ท ธิ ก ารทํ า การบิ น โดยใช# ชื่ อ เที่ ย วบิ น รว มกั น สํ า หรั บ เส# น ทางภายในประเทศ ในฐ านะ
สายการบิ น ผู# ทํ า การตลาดสายหนึ่ ง หรื อ หลายสาย โดยมี เ งื่ อ นไขวา จะต# อ งไมดํ า เนิ น บริ ก ารด# ว ยสิ ท ธิ
กาโบตาจ (Cabotage) เพื่อหลีกเลี่ยงข#อสงสัยคําวา กาโบตาจ (Cabotage) ในประโยคดังกลาวให#รวมถึงการขาย
บริการทางอากาศในเส#นทางภายในประเทศโดยสายการบินผู#ทําการตลาดสายหนึ่งหรือหลายสายของผู#รวม
ภาคีนั้น ในการดําเนินการหรือการใช#สิทธิการทําการบินโดยใช#ชื่อเที่ยวบินรวมกันในเส#นทางที่ระบุ สายการบิน
ที่กําหนดสายหนึ่งหรือหลายสายของผู#รวมภาคีแตละฝQายอาจทําการตลาดและการขายจุดอื่นใดภายในอาณาเขต
ของผู#รวมภาคีอื่น นอกเหนือจากจุดที่ระบุไว#ในใบพิกัด ก. ของบันทึกความเข#าใจวาด#วยการเชื่ อมโยงทาง
อากาศ เส#นทางภายในประเทศซึ่งเป$นสิทธิการทําการบินโดยใช#ชื่อเที่ยวบินรวมกัน จะดําเนินการโดยสายการบิน
ที่กําหนดจากผู#รวมภาคีเหลานั้น เพื่อไมให#เกิดข#อสงสัย ใบพิกัด ก. ของบันทึกความเข#าใจวาด#วยการเชื่อมโยง
ทางอากาศ จะใช#บังคับในการใช#สิทธิการทําการบินโดยใช#ชื่อเที่ยวบินรวมกันสําหรับเส#นทางภายในประเทศ
6.2.5 รั บ ทราบคํ า นิ ย ามของคํ า วาการทํ า การบิ น โดยใช# ชื่ อ เที่ ย วบิ น รวมกั น สํ า หรั บ เส# น ทาง
ภายในประเทศ คื อ ข# อ ตกลงการทํ า การบิ น โดยใช# ชื่ อเที่ ย วบิ น รวมกั น ที่ ส ายการบิ น ผู# ทํ า การตลาดจะใช#
หมายเลขเที่ ย วบิ น ของตนเองกั บ สายการบิ น ที่ บิ น เส# น ทางภายในประเทศที่ ทํ า การรั บ ขนชวงเส# น ทาง
ภายในประเทศ และจะสามารถทําการบินได#เฉพาะเส#นทางที่เชื่อมตอมาจากเส#นทางบินระหวางประเทศ
ขอบท 3
ข#อความตอไปนี้จะแทนที่ข#อ 7 ของบันทึกความเข#าใจวาด#วยการเชื่อมโยงทางอากาศ
3.1 ผู#รวมภาคีแตละฝQ ายจะมีสิ ทธิในการกํา หนดสายการบินได#หลายสายการบิ นตามที่ป รารถนา เพื่ อ
ดําเนินการตามบริการที่ได#ตกลงโดยเป$นไปตามบันทึกความเข#าใจวาด#วยการเชื่อมโยงทางอากาศฉบับนี้ และมี
สิทธิเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการกําหนดดังกลาว ทั้งนี้ การกําหนดเชนวานั้นจะแจ#งเป$นลายลักษณ<อักษรผาน
ทางศูนย<ประสานงานความรวมมืออนุภูมิภาคแผนงานเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ผู#ซึ่งจะแจ#งผู#รวมภาคีทั้งหมด
ตามลําดับ

3.2 เมื่อได#รับแจ#งการกําหนดสายการบินเชนวานั้น และคําขอจากสายการบินที่กําหนด ในรูปแบบและ
วิธีการที่ระบุไว#สําหรับการขออนุญาตดําเนินการและอนุญาตทางเทคนิค ผู#รวมภาคีแตละฝQายจะให#การอนุญาต
ที่เหมาะสม ด#วยขั้นตอนที่มีความลาช#าน#อยที่สุด โดยมีเงื่อนไขวา
ก) กรรมสิทธิ์สวนสาระสําคัญและการควบคุมอันแท#จริงของสายการบินจะตกอยูแกผู#รวมภาคีซึ่งเป$น
ผู#กําหนดสายการบิน คนชาติของผู#รวมภาคีนั้นหรือทั้งสองกรณี หรือ
ข) ภาคีซึ่งเป$นผู#กําหนดสายการบินดําเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
การบินซึ่งกําหนดโดยองค<การการบินพลเรือนระหวางประเทศ และ
ค) สายการบิ น ที่ กําหนดนั้ น จะมี คุณสมบัติ ต ามเงื่ อนไขที่ กําหนดไว# ภ ายใต# กฎหมาย ระเบี ย บและ
ข#อบังคับที่ใช#อยูเป$นปกติในการดําเนินบริการเดินอากาศระหวางประเทศโดยผู#รวมภาคีคูสัญญาที่พิจารณาคําขอ
3.3 ผู#รวมภาคีที่ให#สิทธิอนุญาตดําเนินการตามข#อความ 3.2 ของข#อบทนี้จะต#องแจ#งการดําเนินการแก
ศูนย<ประสานงานความรวมมื ออนุภูมิภาคแผนงานเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ผู#ซึ่งจะแจ#งผู#รวมภาคีทั้งหมด
ตามลําดับ
ขอบท 4
การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแกไข
บันทึกความเข#าใจวาด#วยการเชื่อมโยงทางอากาศจะแก#ไขโดย
4.1 ผู#รวมภาคีฝQายใดฝQายหนึ่งอาจเขียนร#องขอปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก#ไขบันทึกความเข#าใจฉบับนี้
ทั้งหมดหรือบางสวน
4.2 การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก#ไขใดๆ ที่ตกลงกัน โดยผู#รวมภาคี จะต#องจัดทําเป$นลายลักษณ<
อักษรและจะเป$นสวนหนึ่งของบันทึกความเข#าใจฉบับนี้
4.3 การแก#ไขเชนวานั้น หากเป$นที่ตกลงระหวางผู#รวมภาคีทุกฝQายแล#วจะมีผลใช#บังคับระหวางภาคีที่ได#
แจ#งผลการดําเนินกระบวนการภายในประเทศแล#วเสร็จครบ 2 ประเทศแล#ว ผานชองทางทางการทูต
ขอบท 5
การมีผลใชบังคับ
5.1 พิธีสารฉบับนี้จะมีผลใช#บังคับระหวางภาคีที่ได#แจ#งผลการดําเนินกระบวนการภายในประเทศแล#วเสร็จ
ครบ 2 ประเทศแล#ว ผานชองทางทางการทูต

ขอบท 6
การนําไปใช
6.
พิธีสารฉบับนี้จะแก#ไขและเป$นสวนหนึ่งของบันทึกความเข#าใจระหวางรัฐบาลแหงอินโดนีเซีย มาเลเซีย
และไทย วาด#วยการขยายเส#นทางบิน ลงนามเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2538 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
เพื่อเป$นพยานแกการนี้ ผู#ลงนามท#ายนี้ซึ่งได#รับมอบอํานาจโดยควรจากรัฐบาลของตนได#ลงนามพิธีสารแก#ไข
บันทึกความเข#าใจระหวางรัฐบาลแหงอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย วาด#วยการขยายเส#นทางบินฉบับนี้
ทํา ณ .................. เมื่อ ........... 2561
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