
พิธีสารแก
ไขบันทึกความเข
าใจระหว�างรฐับาลแห�งอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ว�าด
วยการขยายเส
นทางบิน 

รัฐบาลแห	งอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ในท่ีนี้ต	อไปจะเรียกว	า ผู#ร	วมเป$นภาคีซ่ึงได#เข#าร	วมกันจัดต้ังเขต
สามเหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (ไอเอ็มที-จีที)  

ระลึกถึงบันทึกความเข#าใจระหว	างรัฐบาลแห	งอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ว	าด#วยการขยายเส#นทางบิน ซ่ึงต	อไปนี้
จะเรียกว	า บันทึกความเข#าใจว	าด#วยการเชื่อมโยงทางอากาศ ลงนามและมีผลใช#บังคับเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 
2538 เพ่ือส	งเสริมและเพ่ิมพูนการค#า การลงทุน การพาณิชย< การท	องเท่ียวและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ระหว	างอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย โดยผ	านการขยายและเพ่ิมประสิทธิภาพการให#บริการเดินอากาศ 

ระลึกถึงการประชุมระดับรัฐมนตรี เขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย ครั้งท่ี 23 ท่ีจังหวัด 
บังกาเบอลีตุง ประเทศอินโดนีเซีย เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2560 ซ่ึงได#ตกลงกันขยายความเชื่อมโยงทาง
อากาศภายในภูมิภาคเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย 

ตระหนักถึงความสําคัญท่ีจะขยายและส	งเสริมการให#บริการทางอากาศในเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ และเพ่ือ
พัฒนากลไกดังกล	าว 

ปรารถนาท่ีจะแก#ไขบันทึกความเข#าใจว	าด#วยการเชื่อมโยงทางอากาศ เพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของการให#บริการ
เดินอากาศภายในเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย 

โดยไม	ขัดต	อความตกลงท่ีมีอยู	 กฎหมายภายใน นโยบายและกฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกัน ผู#ร	วมภาคีได#ตกลงกัน 
ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข
อบท 1 

จุดต	างๆ ของเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทยท่ีกําหนดไว#ในใบพิกัด ก. (จุดท่ีกําหนด) ในบันทึก
ความเข#าใจว	าด#วยการเชื่อมโยงทางอากาศจะถูกแทนท่ี ดังนี้  

ผู
ร�วมภาค ี จุดต�างๆ 

อินโดนีเซีย เมดาน 

 บันดาอาเจะห< 

 ปาดัง สีลันกิต 

 ตันจังปานดัง 

มาเลเซีย ปEนัง 

 อะลอร<สตาร< 

 ไอโป 

 โกตาบารู 

 ลังกาวี 

 มะละกา 

 สุบัง  
(อนุญาตเฉพาะเครื่องบินใบพัด เนื่องจากข#อจํากัดด#าน
ท	าอากาศยาน) 

ไทย หาดใหญ	 

 ปGตตานี 

 นราธิวาส 

 ตรัง 

 นครศรีธรรมราช 

 สุราษฎร<ธานี 

 

 

 

 

 

 



ข
อบท 2 

(1)  ข#อ 6.2.1 จะแก#ไขและแทนท่ีด#วยข#อความดังต	อไปนี้ 

จะต#องดําเนินการตามแผนความร	วมมือโดยทันที เพ่ือจัดให#มีการเชื่อมเส#นทางบินและการดําเนิน
บริการเดินอากาศ (ประจําและไม	ประจํา) เพ่ือเชื่อมจุดในเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ โดยมีสิทธิการจราจร
เสรีภาพท่ีสาม สี่ และห#าอย	างเต็มท่ีโดยไม	มีข#อจํากัดใดๆ ในเรื่องความจุ ความถ่ี และแบบอากาศยาน 

 
(2) ข#อความต	อไปนี้จะเป$นข#อ 4 ภายใต#ข#อ 6.2 ของบันทึกความเข#าใจว	าด#วยการเชื่อมโยงทางอากาศ 

 6.2.4 สายการบินท่ีกําหนดสายหนึ่งหรือหลายการบินของผู#ร	วมภาคีจะได#รับอนุญาตให#ดําเนินบริการ
ด# วยสิ ทธิ กา ร ทํ ากา ร บิน โดย ใช# ชื่ อ เ ท่ี ย ว บินร	 ว ม กันสํ าห รั บ เส# นทา งภาย ในประ เทศ ในฐ านะ 
สายการบินผู# ทําการตลาดสายหนึ่งหรือหลายสาย โดยมีเง่ือนไขว	า จะต#องไม	ดําเนินบริการด#วยสิทธิ 
กาโบตาจ (Cabotage) เพ่ือหลีกเลี่ยงข#อสงสัยคําว	า กาโบตาจ (Cabotage) ในประโยคดังกล	าวให#รวมถึงการขาย
บริการทางอากาศในเส#นทางภายในประเทศโดยสายการบินผู#ทําการตลาดสายหนึ่งหรือหลายสายของผู#ร	วม
ภาคีนั้น ในการดําเนินการหรือการใช#สิทธิการทําการบินโดยใช#ชื่อเท่ียวบินร	วมกันในเส#นทางท่ีระบุ สายการบิน
ท่ีกําหนดสายหนึ่งหรือหลายสายของผู#ร	วมภาคีแต	ละฝQายอาจทําการตลาดและการขายจุดอ่ืนใดภายในอาณาเขต
ของผู#ร	วมภาคีอ่ืน นอกเหนือจากจุดท่ีระบุไว#ในใบพิกัด ก. ของบันทึกความเข#าใจว	าด#วยการเชื่อมโยงทาง
อากาศ เส#นทางภายในประเทศซ่ึงเป$นสิทธิการทําการบินโดยใช#ชื่อเท่ียวบินร	วมกัน จะดําเนินการโดยสายการบิน
ท่ีกําหนดจากผู#ร	วมภาคีเหล	านั้น เพ่ือไม	ให#เกิดข#อสงสัย ใบพิกัด ก. ของบันทึกความเข#าใจว	าด#วยการเชื่อมโยง
ทางอากาศ จะใช#บังคับในการใช#สิทธิการทําการบินโดยใช#ชื่อเท่ียวบินร	วมกันสําหรับเส#นทางภายในประเทศ 
 6.2.5 รับทราบคํานิยามของคําว	าการทําการบินโดยใช#ชื่อเท่ียวบินร	วมกันสําหรับเส#นทาง
ภายในประเทศ คือ ข#อตกลงการทําการบินโดยใช#ชื่อเท่ียวบินร	วมกันท่ีสายการบินผู#ทําการตลาดจะใช#
หมายเลขเท่ียวบินของตนเองกับสายการบินท่ีบินเส#นทางภายในประเทศท่ีทําการรับขนช	วงเส#นทาง
ภายในประเทศ และจะสามารถทําการบินได#เฉพาะเส#นทางท่ีเชื่อมต	อมาจากเส#นทางบินระหว	างประเทศ 

ข
อบท 3 

ข#อความต	อไปนี้จะแทนท่ีข#อ 7 ของบันทึกความเข#าใจว	าด#วยการเชื่อมโยงทางอากาศ 

3.1 ผู#ร	วมภาคีแต	ละฝQายจะมีสิทธิในการกําหนดสายการบินได#หลายสายการบินตามท่ีปรารถนา เพ่ือ
ดําเนินการตามบริการท่ีได#ตกลงโดยเป$นไปตามบันทึกความเข#าใจว	าด#วยการเชื่อมโยงทางอากาศฉบับนี้ และมี
สิทธิเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการกําหนดดังกล	าว ท้ังนี้ การกําหนดเช	นว	านั้นจะแจ#งเป$นลายลักษณ<อักษรผ	าน
ทางศูนย<ประสานงานความร	วมมืออนุภูมิภาคแผนงานเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ผู#ซ่ึงจะแจ#งผู#ร	วมภาคีท้ังหมด
ตามลําดับ 



3.2 เม่ือได#รับแจ#งการกําหนดสายการบินเช	นว	านั้น และคําขอจากสายการบินท่ีกําหนด ในรูปแบบและ
วิธีการท่ีระบุไว#สําหรับการขออนุญาตดําเนินการและอนุญาตทางเทคนิค ผู#ร	วมภาคีแต	ละฝQายจะให#การอนุญาต
ท่ีเหมาะสม ด#วยข้ันตอนท่ีมีความล	าช#าน#อยท่ีสุด โดยมีเง่ือนไขว	า 
 ก)  กรรมสิทธิ์ส	วนสาระสําคัญและการควบคุมอันแท#จริงของสายการบินจะตกอยู	แก	ผู#ร	วมภาคีซ่ึงเป$น
ผู#กําหนดสายการบิน คนชาติของผู#ร	วมภาคีนั้นหรือท้ังสองกรณี หรือ 
 ข) ภาคีซ่ึงเป$นผู#กําหนดสายการบินดําเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
การบินซ่ึงกําหนดโดยองค<การการบินพลเรือนระหว	างประเทศ และ 
 ค) สายการบินท่ีกําหนดนั้นจะมีคุณสมบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว#ภายใต#กฎหมาย ระเบียบและ
ข#อบังคับท่ีใช#อยู	เป$นปกติในการดําเนินบริการเดินอากาศระหว	างประเทศโดยผู#ร	วมภาคีคู	สัญญาท่ีพิจารณาคําขอ 

3.3 ผู#ร	วมภาคีท่ีให#สิทธิอนุญาตดําเนินการตามข#อความ 3.2 ของข#อบทนี้จะต#องแจ#งการดําเนินการแก	
ศูนย<ประสานงานความร	วมมืออนุภูมิภาคแผนงานเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ผู#ซ่ึงจะแจ#งผู#ร	วมภาคีท้ังหมด
ตามลําดับ 

ข
อบท 4 

การปรับปรุง เปล่ียนแปลง และแก
ไข 

บันทึกความเข#าใจว	าด#วยการเชื่อมโยงทางอากาศจะแก#ไขโดย 

4.1 ผู#ร	วมภาคีฝQายใดฝQายหนึ่งอาจเขียนร#องขอปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก#ไขบันทึกความเข#าใจฉบับนี้
ท้ังหมดหรือบางส	วน 

4.2 การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก#ไขใดๆ ท่ีตกลงกัน โดยผู#ร	วมภาคี จะต#องจัดทําเป$นลายลักษณ<
อักษรและจะเป$นส	วนหนึ่งของบันทึกความเข#าใจฉบับนี้ 

4.3 การแก#ไขเช	นว	านั้น หากเป$นท่ีตกลงระหว	างผู#ร	วมภาคีทุกฝQายแล#วจะมีผลใช#บังคับระหว	างภาคีท่ีได#
แจ#งผลการดําเนินกระบวนการภายในประเทศแล#วเสร็จครบ 2 ประเทศแล#ว ผ	านช	องทางทางการทูต 

ข
อบท 5 

การมีผลใช
บังคับ 

5.1 พิธีสารฉบับนี้จะมีผลใช#บังคับระหว	างภาคีท่ีได#แจ#งผลการดําเนินกระบวนการภายในประเทศแล#วเสร็จ
ครบ 2 ประเทศแล#ว ผ	านช	องทางทางการทูต 

 

 

 



ข
อบท 6 

การนําไปใช
 

6. พิธีสารฉบับนี้จะแก#ไขและเป$นส	วนหนึ่งของบันทึกความเข#าใจระหว	างรฐับาลแห	งอินโดนเีซีย มาเลเซีย 
และไทย ว	าด#วยการขยายเส#นทางบิน ลงนามเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2538 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
 
เพ่ือเป$นพยานแก	การนี้ ผู#ลงนามท#ายนี้ซ่ึงได#รับมอบอํานาจโดยควรจากรัฐบาลของตนได#ลงนามพิธีสารแก#ไข
บันทึกความเข#าใจระหว	างรัฐบาลแห	งอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ว	าด#วยการขยายเส#นทางบินฉบับนี้ 

ทํา ณ .................. เม่ือ ........... 2561 

 

 

สําหรับรัฐบาลแห�งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
รัฐมนตรีว	าการกระทรวงคมนาคม 

 
 
 
 

สําหรับรัฐบาลแห�งมาเลเซีย 
รัฐมนตรีว	าการกระทรวงคมนาคม 

 
 
 
 

สําหรับรัฐบาลแห�งราชอาณาจักรไทย 
รัฐมนตรีว	าการกระทรวงคมนาคม 

 
 

 


