
บันทึกความเขาใจ ระหวาง 
รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย กับ รัฐบาลแหงราชอาณาจักรกัมพูชา 

เร่ือง ความรวมมือทวิภาค ีวาดวยการขจดัการคาเด็กและหญิงและการชวยเหลือเหยื่อของการคามนุษย 
 
รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงราชอาณาจกัรกัมพูชา (ซ่ึงตอไปจะเรยีกวา "ภาค ี

คูสัญญา") 

มุงกระชับความสัมพันธแหงมิตรภาพระหวางทั้งสองประเทศและเพิ่มความรวมมือทวิภาคีในการ 
ปราบปราบการคาเด็กและหญิง 

 ยอมรับวาการคาเด็กและหญงิเปนการละเมดิสิทธิมนุษยชนอยางรายแรงและเปนการเหยยีบย่ํา 
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

 กังวลอยางยิ่งวาการคาเด็กและหญิงมีผลกระทบทางลบตอการพัฒนาดานกายภาพ  จิตใจ  อารมณ 
และศีลธรรมของแตละบุคคล  รวมทั้งสงผลเสียหายตอสายใยและคณุคาของสังคม 

 คํานึงถึงวากลุมและองคกรอาชญากรรมขามชาติมีสวนเกีย่วของอยางแข็งขันในการคาเด็กและหญิง 
และอาชญากรรมขามชาติดังกลาวไมเพยีงแตสงผลกระทบตอประเทศกัมพูชาและประเทศไทยเทานั้น  แตยัง 
กระทบตอทั้งภูมิภาคและประชาคมโลกโดยรวมดวย 

 ยืนยนัวาภาคีคูสัญญามีความวิตกกังวลรวมกันในปญหาการคามนุษยขามชาติดังที่ไดกลาวไวใน 
ปริญญากรุงเทพฯ วาดวยการยายถ่ินฐานแบบไมปกติซ่ึงไดมีการพิจารณากันในการประชุมนานาชาต ิวาดวย 
การโยกยายถ่ินฐานในหวัขอ "มุงสูความรวมมือในระดบัภูมิภาคในเรือ่งการยายถ่ินฐานแบบไมปกติ/การยาย 
ถ่ินฐานแบบไมมีเอกสารเปนหลักฐาน" ซ่ึงจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ระหวางวนัที่ 21-23 เมษายน 2542 และ 
การประชุมระดับรัฐมนตรีเกีย่วกับการลักลอบขนคนเขาเมือง และการคามนุษย ที่บาหลี ระหวางวนัที่ 26-28 
กุมภาพนัธ 2545 

 ระลึกถึงบันทึกการประชุมที่ไดมีการรับรองแลวของการประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวย 
ความรวมมือทวิภาคีระหวางราชอาณาจักรกัมพูชาและราชอาณาจักรไทย คร้ังที่ 3 ที่จังหวัดเสียมเรียบ  
 
ราชอาณาจักรกัมพูชาระหวางวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ 2543 เกีย่วกับการเสรมิสรางความรวมมือใน 
การปราบปรามการคามนุษยขามพรมแดนโดยเฉพาะอยางยิ่งการคาหญงิและเดก็ 

 อางถึงพิธีสารสหประชาชาตวิาดวยการปองกัน ปราบปราม และลงโทษการคามนุษย โดยเฉพาะ
หญิงและเด็ก ซ่ึงเพิ่มเติมอนสัุญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกร 



 ตระหนกัวาการปราบปรามอาชญากรรมคาเด็กและหญิงโดยการรวมมือกันในเรื่องการบังคับใช 
กฎหมายและกระบวนการพิจารณาความอาญาเปนมาตรการหนึ่งที่มปีระสิทธิภาพเพื่อผดุงความยตุิธรรมใน 
การตอตานการคามนุษย 

 ปฏิญาณวาภาคีคูสัญญาจะรวมมือกันอยางจริงจังในการขจัดการคาเดก็และหญิงและคุมครอง1 
เหยื่อการคามนุษย 

 ไดตกลงกนัดังตอไปนี ้

I.  ขอบเขตของบันทึกความเขาใจฉบับนี ้
ขอ 1 
บันทึกความเขาใจฉบับนี้จะใชกับการคาเดก็และหญิงตามที่กําหนดไวในขอ 2 ของบันทึกความเขาใจฉบับนี ้

II.  คําจํากัดความ 
ขอ 2 
เพื่อวัตถุประสงคในการดําเนนิการตามบันทึกความเขาใจฉบับนี้ 
(ก) "การคาเด็กและหญิง" หมายถึงการจัดหา ขนสง ขนยาย ใหที่พัก หรือรับบุคคล โดยการขมขู ใชกําลัง 

หรือการกระทาํอื่นซึ่งมีลักษณะของการขมขืนใจ ลักพาตัว ฉอฉล ใชกลลวง ใชอํานาจในทางมิชอบ 
หรือใชความออนแอไปในทางมิชอบ หรือการใหหรือรับเงินหรือผลประโยชนเพื่อใหไดมาซึ่งความ
ยินยอมจากบคุคลที่มีอํานาจเหนือบุคคลอีกคนหนึ่งโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการแสวงประโยชน การ
แสวงประโยชนใหรวมถึงการแสวงประโยชนจากผูอ่ืนโดยการคาประเวณหีรือรูปแบบอื่นของการแสวง
ประโยชนทางเพศ   แรงงานหรือการบริการบังคับ แรงงานทาสหรือการใชแรงงานเยีย่งทาส การเปน
ทาสรับใชหรือการตัดอวยัวะ 

(ข) ความยินยอมของผูตกเปนเหยื่อการคาเดก็และหญิงตอการแสวงประโยชนตามที่มีเจตนาตามที่ไดระบุไว
ในวรรค (ก) ของขอนี้จะไมเปนประเดน็พจิารณา ในกรณีที่มีการใชวธีิการตามที่ระบุไวในวรรค (ก) 

(ค) เด็กซึ่งถูกจัดหา ขนสง ขนยาย หรือใหที่พัก เพื่อวัตถุประสงคในการแสวงประโยชนจะถือวาเปน "เหยื่อ
ของการคามนุษย" แมจะมไิดใชวิธีการที่ระบุไวในวรรค (ก) ของขอนี้ก็ตาม 

(ง) "เด็ก" หมายถงึ บุคคลใดซึ่งมีอายุต่ํากวาสิบแปดป 

ขอ 3 
ภาคีคูสัญญารับวา ตัวอยางของวัตถุประสงคในการคาเดก็และสตรีรวมถึง แตไมจํากัดเฉพาะ 
(ก) การคาประเวณ ี

                                                        
1 "และชวยเหลือ" ตามขอเสนอแกไขของกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 



(ข) แรงงานบังคับหรือแรงงานทีถู่กแสวงประโยชนในบาน 
(ค) แรงงานทาส และแรงงานรูปแบบอื่นที่เปนงานเสี่ยงภยั มอัีนตราย และถูกแสวงประโยชน 
(ง) การแตงงานเพือ่ใหเปนขารับใช 
(จ) การรับเปนบุตรบุญธรรมอันเปนเท็จ 
(ฉ) การทองเที่ยวและการใหความบันเทิงทางเพศ 
(ช) การถายภาพและจัดทําสื่อลามก 
(ซ) การขอทาน และ 
(ฌ) การทําใหเดก็และสตรีตกเปนทาสโดยใชยาเสพติด 

III. มาตรการปองกัน 
ขอ 4 
ภาคีคูสัญญาจะดําเนนิการปฏิรูปกฎหมายที่จําเปนและใชมาตรการที่เหมาะสมอื่น ๆ เพื่อใหแนใจวา กรอบ
กฎหมายในเขตอํานาจศาลของประเทศตนสอดคลองกับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน อนุสัญญาวา
ดวยสิทธิเดก็ อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีทุกรูปแบบ และตราสารระหวางประเทศอื่น
ดานสิทธิมนุษยชน ซ่ึงภาคีคูสัญญาไดใหสัตยาบันหรือภาคยานุวัติ และมีประสิทธิผลในการขจดัการคาเด็ก 
และหญิง และคุมครองสิทธิทุกประการของเด็กและหญิงที่ตกเปนเหยื่อการคามนุษย 

ขอ 5 
ภาคีคูสัญญาจะจัดใหมีโครงการใหการศึกษาและฝกอาชพี โดยเฉพาะแกหญิงและเด็ก เพื่อเพิ่มโอกาสในการ 
มีงานทําและลดความเสี่ยงจากการคามนุษย 

ขอ 6 
ภาคีคูสัญญาจะพยายามอยางสุดความสามารถในการปองกันการคาเดก็และหญิงโดยใชมาตรการปองกัน 
ดังตอไปนี ้
(ก) เพิ่มการบริการทางสังคม เชน บริการจัดหางานและสรางรายได และการจัดการรักษาพยาบาลใหแกเด็ก

และหญิงที่อาจตกเปนเหยื่อการคามนุษย 
(ข) ปฏิรูปโครงการฝกอบรมดานการศึกษาและการฝกอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสในการทํางาน 
(ค) สงเสริมใหสาธารณชนตระหนักและเขาใจในประเด็นเกี่ยวกับการคาเด็กและหญิงมากขึ้น และ 
 
(ง) เผยแพรขอมูลตอสาธารณชนเกี่ยวกบัปจจยัเสี่ยงที่เกี่ยวกบัการคาเด็กและหญิงและธรุกิจตาง ๆ ที่แสวง 
       ประโยชนจากเด็กและหญิง 

IV. การคุมครองเด็กและหญิงท่ีถูกคา 



ขอ 7 
เด็กและหญิงที่ถูกคาจะถือเปนเหยื่อ มิใชผูละเมิดหรือกระทําผิดกฎหมายคนเขาเมือง ดังนั้น 
(ก) เด็กและหญิงที่ถูกคาจะไมถูกดําเนนิคดีในขอหาเดินทางเขาประเทศโดยผิดกฎหมาย 
(ข) เด็กและหญิงที่ถูกคาจะไมถูกกักกันในศูนยกักกันคนเขาเมืองในระหวางที่รอขั้นตอนการสงกลับ

ประเทศอยางเปนทางการ แตจะใหอยูในความดูแลของกระทรวงกจิการสังคม แรงงาน การฝกอาชพี 
และฟนฟูเยาวชน (ประเทศกมัพูชา) หรือกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ประเทศไทย) และจะมกีาร
จัดหาที่พกัและใหความคุมครองแกเหยื่อตามนโยบายของแตละรัฐ 

(ค) หนวยงานทีเ่กีย่วของจะดแูลความปลอดภยัของเด็กและหญิงที่ถูกคา และ 
(ง) ผูที่ตกเปนเหยือ่จะไดรับการปฏิบัติอยางมีมนุษยธรรมตลอดกระบวนการใหความคุครองและการสง 
       กลับประเทศและกระบวนการทางศาล 

ขอ 8 
ภาคีคูสัญญาจะใชมาตรการที่เหมาะสม ซ่ึงอาจรวมถึงการปฏิรูปกฎหมายและการชวยเหลือทางกฎหมาย 
เพื่อใหแนใจวาเหยื่อของการคามนุษยจะไดรับการเยียวยาทางกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี ้
(ก) ผูตกเปนเหยื่ออาจเรียกคืนซึง่ทรัพยสินและสิ่งของสวนบุคคลที่ไมมีการโตแยงสิทธิและเจาหนาทีริ่บ

หรือไดไวในระหวางกระบวนการควบคุมตัวหรือกระบวนการทางอาญาอื่น 
(ข) ผูกระทําความผิดในคดีการคามนุษยจะตองรับผิดสําหรับการคืนสิ่งที่ทําใหรํ่ารวยผิดปกติซ่ึงไดมาจาก

การคามนุษยหรือการแสวงประโยชน 
(ค) ผูตกเปนเหยื่ออาจเรียกคาสนิไหมทดแทนจากผูกระทําความผิดตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการคา

เด็กและหญิง 
(ง) ผูตกเปนเหยื่ออาจเรียกใหผูกระทําความผดิชําระเงินคาบริการซึ่งตนยงัไมไดรับได และ 
(จ) ผูตกเปนเหยื่อสามารถเขาถึงกระบวนการทีถู่กตองของกฎหมายเพื่อเรียกรองความยุติธรรมทางอาญา  
       การชดใชคาเสียหาย และการเยยีวยาอืน่ ๆ ทางศาล 

ขอ 9 
สวนราชการทีเ่กี่ยวของโดยการรวมมือกับองคการเอกชนตามความเหมาะสมจะจดัหาที่พักที่ปลอดภัย ให
การรักษาพยาบาล ใหความชวยเหลือทางกฎหมาย และดําเนินการที่จาํเปนอื่น ๆ เพือ่ใหความคุมครองแก
หญิงและเด็กที่ถูกคาและครอบครัวของหญิงและเด็ก 
 

V. ความรวมมือในการปราบปรามการคาเด็กและหญิง 

ขอ 10 
หนวยงานบังคับใชกฎหมายในประเทศทัง้สอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ณ บริเวณชายแดน จะทํางานรวมกันอยาง 



ใกลชิดเพื่อเปดเผยการคาหญิงและเด็กทั้งในประเทศและขามแดน 

ขอ 11 
(ก) ใหปรับปรุงกระบวนการบังคับใชกฎหมายใหคลองตวัเพื่อใหสามารถตอสูกับอาชญากรรมการคาเด็ก

และหญิงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(ข) ใหดําเนินการสืบสวนสอบสวนและการดาํเนินคดกีับผูกระทําผิดและองคกรอาชญากรรมในคดีการคา

มนุษยอยางจรงิจัง 
(ค) ภาคีคูสัญญาจะจัดโครงการฝกอบรมทั้งฝายเดยีวและทวภิาคีเกีย่วกับกฎหมายที่บังคบัใชและทกัษะใน

การสืบสวนสอบสวนและการคุมครองในคดีการคามนุษยแกเจาหนาทีบ่ังคับใชกฎหมาย โดยเนนเรื่อง
สิทธิของหญิงและเดก็ตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก อนสัุญญาวาดวยการขจัดการเลอืกปฏิบัติตอสตรี 

       ทุกรูปแบบ หลักเกณฑระหวางประเทศอื่นดานสิทธิมนุษยชน และกฎหมายภายในที่เกี่ยวของ 

ขอ 12 
(ก) ภาคีคูสัญญาจะสงเสริมความรวมมือทวภิาคีในกระบวนการทางศาลตอการคามนุษย อาทิ การดําเนนิคดี

กับผูคามนุษยขามชาติ การจดัการสงผูรายขามแดน ความชวยเหลือซ่ึงกันและกันในกระบวนการทาง
อาญา 

(ข) ภาคีคูสัญญาจะใหซ่ึงกันและกันซึ่งมาตรการความชวยเหลือในทางกฎหมายที่กวางทีสุ่ดในการสืบสวน
สอบสวน การดําเนินคดี และกระบวนการทางศาลเกี่ยวกบัการคาเด็กและหญิง รวมทัง้ขอตกลงสงผูราย 

        ขามแดนที่มีอยูแลว 

ขอ 13 
ตํารวจและเจาหนาที่อ่ืนที่เกีย่วของในประเทศทั้งสองจะรวมมือกันในการแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกบัคดี
การคามนุษย อาทิ เสนทางการคา สถานที่คา รูปพรรณสัณฐานของผูคา เครือขายการคา วิธีการคา และขอมูล 
เกี่ยวกับการคา เปนตน 

ขอ 14 
(ก) กระทรวงการตางประเทศและความรวมมอืระหวางประเทศ กระทรวงมหาไทย กระทรวงกิจการสังคม 

แรงงาน การฝกอาชีพ และฟนฟูเยาวชน กระทรวงกจิการสตรีและทหารผานศึก กระทรวงยุติธรรม และ
กระทรวงการทองเที่ยว (ประเทศกัมพูชา) และสํานักงานตํารวจแหงชาติ กระทรวงการตางประเทศ 
กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย กระทรวงสาธารณสุข และ 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดกิาร ตํารวจทองที่ หรือดานตรวจคนเขาเมือง (ประเทศไทย) พรอมทั้ง
องคการเอกชนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ จะรวมมอืกันในการรวบรวมขอมูลพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับคดี
การคามนุษย 



(ข) ขอมูลและพยานหลักฐานทีไ่ดมาตามวรรคขางตนใหสงโดยถูกตองใหแกสํานักงานตํารวจที่มีอํานาจ 
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง สํานักงานอัยการที่มีอํานาจ หรือฝายที่เกีย่วของอื่น ๆ ที่เปนผูดําเนินการทาง
กฎหมายตอคดีการคาเด็กและหญิง อาทิ การคนหาผูกระทําความผิด การสืบสวนสอบสวนคดี การ 

       ดําเนินคด ีผูกระทําความผิด และดําเนนิการตามขั้นตอนอื่น ๆ ในกระบวนการทางศาล 

ขอ 15 
ตํารวจและเจาหนาที่อ่ืน ๆ ทีเ่หมาะสมของรัฐที่เกี่ยวของจะจดัใหมีโครงการใหการคุมครองความปลอดภัย 
แกเหยื่อและพยานบุคคลจากการแกแคนหรือการคุกคามระหวางและหลังกระบวนการทางศาลตามที่จําเปน 

VI. การสงกลับประเทศ 
ขอ 16 
(ก) เจาหนาที่ที่รับผิดชอบเรื่องการสงกลับประเทศจะใชชองทางการติดตอทางการทูตในการแจงภาคี

คูสัญญาอีกฝายหนึ่งถึงการเตรียมการสงเด็กและหญิงทีถู่กคากลับประเทศ เปนการลวงหนา 
(ข) การสงเด็กและหญิงที่ถูกคากลับประเทศจะเตรียมการและปฏิบัติโดยคาํนึงถึงประโยชนสูงสุดของบุคคล

เหลานั้น 
(ค) เด็กและหญิงผูตกเปนเหยื่อของการคาจะไมถูกสงออกนอกประเทศ การสงเด็กและหญิงที่ตกเปนเหยื่อ 
        กลับประเทศจะดําเนินการโดยสอดคลองกับความขางตน 

ขอ 17 
(ก) ภาคีคูสัญญาจะจัดตั้งจุดประสานงานเพื่อดาํเนินกระบวนการสงเด็กและหญิงที่ถูกคากลับประเทศ 
(ข) จุดประสานงานจะประกอบดวยเจาหนาทีท่ี่เกี่ยวของจากภาคีคูสัญญา 
(ค) จุดประสานงานจะปฏิบัติหนาที่ดังตอไปนี ้

1) เตรียมการสงกลับเด็กและหญิงที่ถูกคา 
2) ดําเนินการสงกลับเด็กและหญิงที่ถูกคาตามที่ไดตรียมการไว 
3) ใหความปลอดภัยแกเด็กและหญิงที่ถูกคาในระหวางกระบวนการสงกลับประเทศ 
4) พยายามตดิตามการคาเด็กและหญิง และ 
5) จัดตั้งเครือขายขอมูลเกี่ยวกับทางปฏิบัติของการคาเด็กและหญิงระหวางหนวยงานที่บงัคับใช

กฎหมายทั้งในประเทศและระหวางประเทศและองคกรประชาสังคมที่เกี่ยวของ 
 
 

VII. การกลับสูสังคม 

ขอ 18 



(ก) ภาคีคูสัญญาจะพยายามทุกวถีิทางเทาที่เปนไปไดเพื่อใหเหยื่อการคามนุษยกลับเขาสูสังคมและ
ครอบครัวไดอยางปลอดภยัและมีประสิทธิภาพ เพื่อฟนฟศูักดิ์ศรี เสรีภาพ และความภาคภูมิใจใน
ตนเองของบุคคลดังกลาว 

(ข) เพื่อการนี้ ภาคีคูสัญญาจะใชมาตรการที่เหมาะสมเพื่อบรรลุวัตถุประสงคตอไปนี ้
1) เหยื่อการคามนุษยจะตองไมทนทุกขใด ๆ กับการเปนเหยื่อ ถูกดูแคลน หรือไดรับ ความ

กระทบกระเทอืนทางจิตใจในขั้นตอนทางศาลเพิ่มเติมอีก 
2) จะตองใหการสนับสนุนดานสังคม ดานการรักษาพยาบาล ดานจิตใจ และดานอืน่ ๆ ที่จําเปน

อยางตอเนื่องแกเดก็และหญิงที่ตกเปนเหยื่อการคามนุษยและครอบครวัของเด็กและหญิงนั้น 
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูไดรับเชือ้โรคติดตอจากการมีเพศสัมพันธรวมถึงเอชไอว/ีเอดส 

3) เด็กและหญิงซึง่เปนเหยื่อจากการคาจะตองไมถูกเลือกปฏบิัติหรือดูแคลนทางดานสังคม และ 
4) เหยื่อที่เปนเดก็ที่อยูในวยัเรียนจะตองไดรับโอกาสทางการศึกษาที่เหมาะสม 

ขอ 19 
ภาคีคูสัญญาจะจัดโครงการฝกอบรมดังตอไปนี้เพื่อการนํากลับเขาสูสังคมอยางมีประสิทธิภาพ 
(ก) โครงการฝกอาชีพใหแกผูตกเปนเหยื่อการคามนุษยเพื่อเพิ่มโอกาสทางเลือกในการดํารงชีพ 
(ข) โครงการฝกอบรมเพื่อสรางจิตสํานึกใหแกผูปฏิบัติหนาที่กับเหยื่อการคามนุษยในเรือ่งพัฒนาการของ

เด็ก สิทธิเด็ก และปญหาเกี่ยวกับเด็ก/เพศ โดยอางอิงอนสัุญญาวาดวยสิทธิเด็ก อนุสัญญาวาดวยการขจัด
การเลือกปฏิบัติตอสตรีทุกรูปแบบ และตราสารอื่นที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนซึ่งภาคีคูสัญญาทั้งสองฝาย 

        เปนภาค ี

VIII. คณะทํางานรวม 

ขอ 20 
(ก) ภาคีคูสัญญาจะจัดตั้งคณะทาํงานรวม 
(ข) คณะทํางานรวมจะประกอบดวยผูแทนที่มอํีานาจจากภาคีคูสัญญาทั้งสองฝาย 
(ค) คณะทํางานรวมจะมีการประชุมกันเมื่อมีความจําเปน โดยภาคีคูสัญญาจะตกลงกัน เร่ืองวันและสถานที่

ของการประชุมคณะทํางานรวม 
(ง) คณะทํางานรวมจะมีหนาที่รับผิดชอบดังตอไปนี ้

1) ติดตามและประเมินผลการดาํเนินการตามบันทึกความเขาใจฉบับนี้ และรายงานตอทปีระชุม
ประจําปของคณะกรรมาธิการรวมเพื่อความรวมมือทวภิาคีระหวางไทยและกัมพูชา 

2) ริเร่ิมการจดัทําแผนยุทธศาสตร แนวทางปฏิบัติและกรอบการดําเนินงานที่จําเปนอืน่เพื่อดําเนนิการ
ตามบันทึกความเขาใจฉบับนี้ 



3) จัดทําขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาเพิ่มเติมซึ่งความรวมมือซ่ึงกันและกันในการตอตานการคา
เด็กและหญิง 

4) ทบทวนการดาํเนินการตามบันทึกความเขาใจฉบับนี้ทุก ๆ 5 ป 

IX. บทสงทาย 

ขอ 21 
ภาคีคูสัญญาจะพยายามระงบัขอพิพาทที่เกี่ยวกับการตีความหรือการใชบันทึกความเขาใจฉบับนี้ดวยการ 
เจรจา 

บันทึกความเขาใจฉบับนี้จะมีผลบังคับใชในวันที่มกีารลงนามโดยภาคคีูสัญญาทั้งสองฝาย 

ขอ 22 
คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งอาจบอกเลิกบันทกึความเขาใจฉบับนี้เมื่อใดก็ไดโดยแจงใหคูสัญญาอีกฝาย
ทราบเปนลายลักษณอักษรผานชองทางการทูต และการบอกเลิกดังกลาวจะมีผลภายใน 6 เดือน นบัจาก 
วันที่ไดรับหนงัสือแจงการบอกเลิก 

ขอ 23 
บันทึกความเขาใจฉบับนี้อาจแกไขไดเมื่อรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงราชอาณาจักร 
กัมพูชาเหน็พองกัน 

บันทึกความเขาใจฉบับนี้จดัทําขึ้นเปนสามภาษา คือ ภาษาเขมร ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ แตละภาษา 
ถูกตองเทาเทียมกัน ในกรณทีี่มีความแตกตางกันในการตีความ ใหใชภาษาอังกฤษเปนหลัก 

เพื่อเปนพยานแกการนี้ ผูลงนามขางทายนีซ่ึ้งไดรับมอบอํานาจอยางถกูตองจากรัฐบาลของตนไดลงนาม 
บันทึกความเขาใจนี ้
 
ทําขึ้น ณ…………………………………………เมื่อวันที…่………………………………………….. 
 
สําหรับรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย       สําหรับรัฐบาลแหงราชอาณาจักรกัมพูชา 

 
 
 


