บันทึกความเขาใจ ระหวาง
รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย กับ รัฐบาลแหงราชอาณาจักรกัมพูชา
เรื่อง ความรวมมือทวิภาคี วาดวยการขจัดการคาเด็กและหญิงและการชวยเหลือเหยื่อของการคามนุษย
รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงราชอาณาจักรกัมพูชา (ซึ่งตอไปจะเรียกวา "ภาคี
คูสัญญา")
มุงกระชับความสัมพันธแหงมิตรภาพระหวางทั้งสองประเทศและเพิ่มความรวมมือทวิภาคีในการ
ปราบปราบการคาเด็กและหญิง
ยอมรับวาการคาเด็กและหญิงเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรายแรงและเปนการเหยียบย่ํา
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
กังวลอยางยิ่งวาการคาเด็กและหญิงมีผลกระทบทางลบตอการพัฒนาดานกายภาพ จิตใจ อารมณ
และศีลธรรมของแตละบุคคล รวมทั้งสงผลเสียหายตอสายใยและคุณคาของสังคม
คํานึงถึงวากลุม และองคกรอาชญากรรมขามชาติมีสวนเกีย่ วของอยางแข็งขันในการคาเด็กและหญิง
และอาชญากรรมขามชาติดังกลาวไมเพียงแตสงผลกระทบตอประเทศกัมพูชาและประเทศไทยเทานั้น แตยัง
กระทบตอทั้งภูมิภาคและประชาคมโลกโดยรวมดวย
ยืนยันวาภาคีคสู ัญญามีความวิตกกังวลรวมกันในปญหาการคามนุษยขามชาติดังที่ไดกลาวไวใน
ปริญญากรุงเทพฯ วาดวยการยายถิ่นฐานแบบไมปกติซึ่งไดมีการพิจารณากันในการประชุมนานาชาติ วาดวย
การโยกยายถิน่ ฐานในหัวขอ "มุงสูความรวมมือในระดับภูมิภาคในเรือ่ งการยายถิ่นฐานแบบไมปกติ/การยาย
ถิ่นฐานแบบไมมีเอกสารเปนหลักฐาน" ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ 21-23 เมษายน 2542 และ
การประชุมระดับรัฐมนตรีเกีย่ วกับการลักลอบขนคนเขาเมือง และการคามนุษย ที่บาหลี ระหวางวันที่ 26-28
กุมภาพันธ 2545
ระลึกถึงบันทึกการประชุมที่ไดมีการรับรองแลวของการประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวย
ความรวมมือทวิภาคีระหวางราชอาณาจักรกัมพูชาและราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ 3 ที่จังหวัดเสียมเรียบ
ราชอาณาจักรกัมพูชาระหวางวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ 2543 เกีย่ วกับการเสริมสรางความรวมมือใน
การปราบปรามการคามนุษยขามพรมแดนโดยเฉพาะอยางยิ่งการคาหญิงและเด็ก
อางถึงพิธีสารสหประชาชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และลงโทษการคามนุษย โดยเฉพาะ
หญิงและเด็ก ซึ่งเพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกร

ตระหนักวาการปราบปรามอาชญากรรมคาเด็กและหญิงโดยการรวมมือกันในเรื่องการบังคับใช
กฎหมายและกระบวนการพิจารณาความอาญาเปนมาตรการหนึ่งที่มปี ระสิทธิภาพเพื่อผดุงความยุติธรรมใน
การตอตานการคามนุษย
ปฏิญาณวาภาคีคูสัญญาจะรวมมือกันอยางจริงจังในการขจัดการคาเด็กและหญิงและคุมครอง1
เหยื่อการคามนุษย
ไดตกลงกันดังตอไปนี้
I. ขอบเขตของบันทึกความเขาใจฉบับนี้
ขอ 1
บันทึกความเขาใจฉบับนี้จะใชกับการคาเด็กและหญิงตามที่กําหนดไวในขอ 2 ของบันทึกความเขาใจฉบับนี้
II. คําจํากัดความ
ขอ 2
เพื่อวัตถุประสงคในการดําเนินการตามบันทึกความเขาใจฉบับนี้
(ก) "การคาเด็กและหญิง" หมายถึงการจัดหา ขนสง ขนยาย ใหที่พัก หรือรับบุคคล โดยการขมขู ใชกําลัง
หรือการกระทําอื่นซึ่งมีลักษณะของการขมขืนใจ ลักพาตัว ฉอฉล ใชกลลวง ใชอํานาจในทางมิชอบ
หรือใชความออนแอไปในทางมิชอบ หรือการใหหรือรับเงินหรือผลประโยชนเพื่อใหไดมาซึ่งความ
ยินยอมจากบุคคลที่มีอํานาจเหนือบุคคลอีกคนหนึ่งโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการแสวงประโยชน การ
แสวงประโยชนใหรวมถึงการแสวงประโยชนจากผูอื่นโดยการคาประเวณีหรือรูปแบบอื่นของการแสวง
ประโยชนทางเพศ แรงงานหรือการบริการบังคับ แรงงานทาสหรือการใชแรงงานเยีย่ งทาส การเปน
ทาสรับใชหรือการตัดอวัยวะ
(ข) ความยินยอมของผูตกเปนเหยื่อการคาเด็กและหญิงตอการแสวงประโยชนตามที่มีเจตนาตามที่ไดระบุไว
ในวรรค (ก) ของขอนี้จะไมเปนประเด็นพิจารณา ในกรณีที่มีการใชวธิ ีการตามที่ระบุไวในวรรค (ก)
(ค) เด็กซึ่งถูกจัดหา ขนสง ขนยาย หรือใหที่พัก เพื่อวัตถุประสงคในการแสวงประโยชนจะถือวาเปน "เหยื่อ
ของการคามนุษย" แมจะมิไดใชวิธีการที่ระบุไวในวรรค (ก) ของขอนี้ก็ตาม
(ง) "เด็ก" หมายถึง บุคคลใดซึ่งมีอายุต่ํากวาสิบแปดป
ขอ 3
ภาคีคูสัญญารับวา ตัวอยางของวัตถุประสงคในการคาเด็กและสตรีรวมถึง แตไมจํากัดเฉพาะ
(ก) การคาประเวณี
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"และชวยเหลือ" ตามขอเสนอแกไขของกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

(ข) แรงงานบังคับหรือแรงงานทีถ่ ูกแสวงประโยชนในบาน
(ค) แรงงานทาส และแรงงานรูปแบบอื่นที่เปนงานเสี่ยงภัย มีอันตราย และถูกแสวงประโยชน
(ง) การแตงงานเพือ่ ใหเปนขารับใช
(จ) การรับเปนบุตรบุญธรรมอันเปนเท็จ
(ฉ) การทองเที่ยวและการใหความบันเทิงทางเพศ
(ช) การถายภาพและจัดทําสื่อลามก
(ซ) การขอทาน และ
(ฌ) การทําใหเด็กและสตรีตกเปนทาสโดยใชยาเสพติด
III. มาตรการปองกัน
ขอ 4
ภาคีคูสัญญาจะดําเนินการปฏิรูปกฎหมายที่จําเปนและใชมาตรการที่เหมาะสมอื่น ๆ เพื่อใหแนใจวา กรอบ
กฎหมายในเขตอํานาจศาลของประเทศตนสอดคลองกับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน อนุสญ
ั ญาวา
ดวยสิทธิเด็ก อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีทุกรูปแบบ และตราสารระหวางประเทศอื่น
ดานสิทธิมนุษยชน ซึ่งภาคีคสู ัญญาไดใหสัตยาบันหรือภาคยานุวัติ และมีประสิทธิผลในการขจัดการคาเด็ก
และหญิง และคุมครองสิทธิทุกประการของเด็กและหญิงที่ตกเปนเหยื่อการคามนุษย
ขอ 5
ภาคีคูสัญญาจะจัดใหมีโครงการใหการศึกษาและฝกอาชีพ โดยเฉพาะแกหญิงและเด็ก เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
มีงานทําและลดความเสี่ยงจากการคามนุษย
ขอ 6
ภาคีคูสัญญาจะพยายามอยางสุดความสามารถในการปองกันการคาเด็กและหญิงโดยใชมาตรการปองกัน
ดังตอไปนี้
(ก) เพิ่มการบริการทางสังคม เชน บริการจัดหางานและสรางรายได และการจัดการรักษาพยาบาลใหแกเด็ก
และหญิงที่อาจตกเปนเหยื่อการคามนุษย
(ข) ปฏิรูปโครงการฝกอบรมดานการศึกษาและการฝกอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสในการทํางาน
(ค) สงเสริมใหสาธารณชนตระหนักและเขาใจในประเด็นเกี่ยวกับการคาเด็กและหญิงมากขึ้น และ
(ง) เผยแพรขอมูลตอสาธารณชนเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวกับการคาเด็กและหญิงและธุรกิจตาง ๆ ที่แสวง
ประโยชนจากเด็กและหญิง
IV. การคุมครองเด็กและหญิงที่ถูกคา

ขอ 7
เด็กและหญิงที่ถูกคาจะถือเปนเหยื่อ มิใชผูละเมิดหรือกระทําผิดกฎหมายคนเขาเมือง ดังนั้น
(ก) เด็กและหญิงที่ถูกคาจะไมถกู ดําเนินคดีในขอหาเดินทางเขาประเทศโดยผิดกฎหมาย
(ข) เด็กและหญิงที่ถูกคาจะไมถกู กักกันในศูนยกักกันคนเขาเมืองในระหวางที่รอขั้นตอนการสงกลับ
ประเทศอยางเปนทางการ แตจะใหอยูใ นความดูแลของกระทรวงกิจการสังคม แรงงาน การฝกอาชีพ
และฟนฟูเยาวชน (ประเทศกัมพูชา) หรือกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ประเทศไทย) และจะมีการ
จัดหาที่พกั และใหความคุมครองแกเหยื่อตามนโยบายของแตละรัฐ
(ค) หนวยงานทีเ่ กีย่ วของจะดูแลความปลอดภัยของเด็กและหญิงที่ถูกคา และ
(ง) ผูที่ตกเปนเหยือ่ จะไดรับการปฏิบัติอยางมีมนุษยธรรมตลอดกระบวนการใหความคุครองและการสง
กลับประเทศและกระบวนการทางศาล
ขอ 8
ภาคีคูสัญญาจะใชมาตรการที่เหมาะสม ซึง่ อาจรวมถึงการปฏิรูปกฎหมายและการชวยเหลือทางกฎหมาย
เพื่อใหแนใจวาเหยื่อของการคามนุษยจะไดรับการเยียวยาทางกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้
(ก) ผูตกเปนเหยื่ออาจเรียกคืนซึง่ ทรัพยสินและสิ่งของสวนบุคคลที่ไมมีการโตแยงสิทธิและเจาหนาทีร่ ิบ
หรือไดไวในระหวางกระบวนการควบคุมตัวหรือกระบวนการทางอาญาอื่น
(ข) ผูกระทําความผิดในคดีการคามนุษยจะตองรับผิดสําหรับการคืนสิ่งที่ทําใหร่ํารวยผิดปกติซึ่งไดมาจาก
การคามนุษยหรือการแสวงประโยชน
(ค) ผูตกเปนเหยื่ออาจเรียกคาสินไหมทดแทนจากผูกระทําความผิดตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการคา
เด็กและหญิง
(ง) ผูตกเปนเหยื่ออาจเรียกใหผกู ระทําความผิดชําระเงินคาบริการซึ่งตนยังไมไดรับได และ
(จ) ผูตกเปนเหยื่อสามารถเขาถึงกระบวนการทีถ่ ูกตองของกฎหมายเพื่อเรียกรองความยุติธรรมทางอาญา
การชดใชคาเสียหาย และการเยียวยาอืน่ ๆ ทางศาล
ขอ 9
สวนราชการทีเ่ กี่ยวของโดยการรวมมือกับองคการเอกชนตามความเหมาะสมจะจัดหาที่พักที่ปลอดภัย ให
การรักษาพยาบาล ใหความชวยเหลือทางกฎหมาย และดําเนินการที่จาํ เปนอื่น ๆ เพือ่ ใหความคุมครองแก
หญิงและเด็กที่ถูกคาและครอบครัวของหญิงและเด็ก
V. ความรวมมือในการปราบปรามการคาเด็กและหญิง
ขอ 10
หนวยงานบังคับใชกฎหมายในประเทศทัง้ สอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ณ บริเวณชายแดน จะทํางานรวมกันอยาง

ใกลชิดเพื่อเปดเผยการคาหญิงและเด็กทั้งในประเทศและขามแดน
ขอ 11
(ก) ใหปรับปรุงกระบวนการบังคับใชกฎหมายใหคลองตัวเพื่อใหสามารถตอสูกับอาชญากรรมการคาเด็ก
และหญิงไดอยางมีประสิทธิภาพ
(ข) ใหดําเนินการสืบสวนสอบสวนและการดําเนินคดีกับผูกระทําผิดและองคกรอาชญากรรมในคดีการคา
มนุษยอยางจริงจัง
(ค) ภาคีคูสัญญาจะจัดโครงการฝกอบรมทั้งฝายเดียวและทวิภาคีเกีย่ วกับกฎหมายที่บังคับใชและทักษะใน
การสืบสวนสอบสวนและการคุมครองในคดีการคามนุษยแกเจาหนาทีบ่ ังคับใชกฎหมาย โดยเนนเรื่อง
สิทธิของหญิงและเด็กตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี
ทุกรูปแบบ หลักเกณฑระหวางประเทศอื่นดานสิทธิมนุษยชน และกฎหมายภายในที่เกี่ยวของ
ขอ 12
(ก) ภาคีคูสัญญาจะสงเสริมความรวมมือทวิภาคีในกระบวนการทางศาลตอการคามนุษย อาทิ การดําเนินคดี
กับผูคามนุษยขามชาติ การจัดการสงผูรายขามแดน ความชวยเหลือซึ่งกันและกันในกระบวนการทาง
อาญา
(ข) ภาคีคูสัญญาจะใหซึ่งกันและกันซึ่งมาตรการความชวยเหลือในทางกฎหมายที่กวางทีส่ ุดในการสืบสวน
สอบสวน การดําเนินคดี และกระบวนการทางศาลเกี่ยวกับการคาเด็กและหญิง รวมทัง้ ขอตกลงสงผูราย
ขามแดนที่มีอยูแลว
ขอ 13
ตํารวจและเจาหนาที่อื่นที่เกีย่ วของในประเทศทั้งสองจะรวมมือกันในการแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับคดี
การคามนุษย อาทิ เสนทางการคา สถานที่คา รูปพรรณสัณฐานของผูคา เครือขายการคา วิธีการคา และขอมูล
เกี่ยวกับการคา เปนตน
ขอ 14
(ก) กระทรวงการตางประเทศและความรวมมือระหวางประเทศ กระทรวงมหาไทย กระทรวงกิจการสังคม
แรงงาน การฝกอาชีพ และฟน ฟูเยาวชน กระทรวงกิจการสตรีและทหารผานศึก กระทรวงยุติธรรม และ
กระทรวงการทองเที่ยว (ประเทศกัมพูชา) และสํานักงานตํารวจแหงชาติ กระทรวงการตางประเทศ
กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย กระทรวงสาธารณสุข และ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตํารวจทองที่ หรือดานตรวจคนเขาเมือง (ประเทศไทย) พรอมทั้ง
องคการเอกชนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ จะรวมมือกันในการรวบรวมขอมูลพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับคดี
การคามนุษย

(ข) ขอมูลและพยานหลักฐานทีไ่ ดมาตามวรรคขางตนใหสงโดยถูกตองใหแกสํานักงานตํารวจที่มีอํานาจ
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง สํานักงานอัยการที่มีอํานาจ หรือฝายที่เกีย่ วของอื่น ๆ ที่เปนผูดําเนินการทาง
กฎหมายตอคดีการคาเด็กและหญิง อาทิ การคนหาผูกระทําความผิด การสืบสวนสอบสวนคดี การ
ดําเนินคดี ผูกระทําความผิด และดําเนินการตามขั้นตอนอื่น ๆ ในกระบวนการทางศาล
ขอ 15
ตํารวจและเจาหนาที่อื่น ๆ ทีเ่ หมาะสมของรัฐที่เกี่ยวของจะจัดใหมีโครงการใหการคุมครองความปลอดภัย
แกเหยื่อและพยานบุคคลจากการแกแคนหรือการคุกคามระหวางและหลังกระบวนการทางศาลตามที่จําเปน
VI. การสงกลับประเทศ
ขอ 16
(ก) เจาหนาที่ที่รับผิดชอบเรื่องการสงกลับประเทศจะใชชองทางการติดตอทางการทูตในการแจงภาคี
คูสัญญาอีกฝายหนึ่งถึงการเตรียมการสงเด็กและหญิงทีถ่ ูกคากลับประเทศ เปนการลวงหนา
(ข) การสงเด็กและหญิงที่ถูกคากลับประเทศจะเตรียมการและปฏิบัติโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบุคคล
เหลานั้น
(ค) เด็กและหญิงผูต กเปนเหยื่อของการคาจะไมถูกสงออกนอกประเทศ การสงเด็กและหญิงที่ตกเปนเหยื่อ
กลับประเทศจะดําเนินการโดยสอดคลองกับความขางตน
ขอ 17
(ก) ภาคีคูสัญญาจะจัดตั้งจุดประสานงานเพื่อดําเนินกระบวนการสงเด็กและหญิงที่ถูกคากลับประเทศ
(ข) จุดประสานงานจะประกอบดวยเจาหนาทีท่ ี่เกี่ยวของจากภาคีคูสัญญา
(ค) จุดประสานงานจะปฏิบัติหนาที่ดังตอไปนี้
1) เตรียมการสงกลับเด็กและหญิงที่ถูกคา
2) ดําเนินการสงกลับเด็กและหญิงที่ถูกคาตามที่ไดตรียมการไว
3) ใหความปลอดภัยแกเด็กและหญิงที่ถูกคาในระหวางกระบวนการสงกลับประเทศ
4) พยายามติดตามการคาเด็กและหญิง และ
5) จัดตั้งเครือขายขอมูลเกี่ยวกับทางปฏิบัติของการคาเด็กและหญิงระหวางหนวยงานที่บงั คับใช
กฎหมายทั้งในประเทศและระหวางประเทศและองคกรประชาสังคมที่เกี่ยวของ

VII. การกลับสูสังคม
ขอ 18

(ก) ภาคีคูสัญญาจะพยายามทุกวิถีทางเทาที่เปนไปไดเพื่อใหเหยื่อการคามนุษยกลับเขาสูสังคมและ
ครอบครัวไดอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อฟนฟูศักดิ์ศรี เสรีภาพ และความภาคภูมิใจใน
ตนเองของบุคคลดังกลาว
(ข) เพื่อการนี้ ภาคีคูสัญญาจะใชมาตรการที่เหมาะสมเพื่อบรรลุวัตถุประสงคตอไปนี้
1) เหยื่อการคามนุษยจะตองไมทนทุกขใด ๆ กับการเปนเหยื่อ ถูกดูแคลน หรือไดรับ ความ
กระทบกระเทือนทางจิตใจในขั้นตอนทางศาลเพิ่มเติมอีก
2) จะตองใหการสนับสนุนดานสังคม ดานการรักษาพยาบาล ดานจิตใจ และดานอืน่ ๆ ที่จําเปน
อยางตอเนื่องแกเด็กและหญิงที่ตกเปนเหยื่อการคามนุษยและครอบครัวของเด็กและหญิงนั้น
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูไดรับเชือ้ โรคติดตอจากการมีเพศสัมพันธรวมถึงเอชไอวี/เอดส
3) เด็กและหญิงซึง่ เปนเหยื่อจากการคาจะตองไมถูกเลือกปฏิบัติหรือดูแคลนทางดานสังคม และ
4) เหยื่อที่เปนเด็กที่อยูในวัยเรียนจะตองไดรบั โอกาสทางการศึกษาที่เหมาะสม
ขอ 19
ภาคีคูสัญญาจะจัดโครงการฝกอบรมดังตอไปนี้เพื่อการนํากลับเขาสูสังคมอยางมีประสิทธิภาพ
(ก) โครงการฝกอาชีพใหแกผูตกเปนเหยื่อการคามนุษยเพื่อเพิ่มโอกาสทางเลือกในการดํารงชีพ
(ข) โครงการฝกอบรมเพื่อสรางจิตสํานึกใหแกผูปฏิบัติหนาที่กับเหยื่อการคามนุษยในเรือ่ งพัฒนาการของ
เด็ก สิทธิเด็ก และปญหาเกี่ยวกับเด็ก/เพศ โดยอางอิงอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก อนุสัญญาวาดวยการขจัด
การเลือกปฏิบัติตอสตรีทุกรูปแบบ และตราสารอื่นที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนซึ่งภาคีคสู ัญญาทั้งสองฝาย
เปนภาคี
VIII. คณะทํางานรวม
ขอ 20
(ก) ภาคีคูสัญญาจะจัดตั้งคณะทํางานรวม
(ข) คณะทํางานรวมจะประกอบดวยผูแ ทนที่มอี ํานาจจากภาคีคูสัญญาทั้งสองฝาย
(ค) คณะทํางานรวมจะมีการประชุมกันเมื่อมีความจําเปน โดยภาคีคูสัญญาจะตกลงกัน เรื่องวันและสถานที่
ของการประชุมคณะทํางานรวม
(ง) คณะทํางานรวมจะมีหนาที่รบั ผิดชอบดังตอไปนี้
1) ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามบันทึกความเขาใจฉบับนี้ และรายงานตอทีประชุม
ประจําปของคณะกรรมาธิการรวมเพื่อความรวมมือทวิภาคีระหวางไทยและกัมพูชา
2) ริเริ่มการจัดทําแผนยุทธศาสตร แนวทางปฏิบัติและกรอบการดําเนินงานที่จําเปนอืน่ เพื่อดําเนินการ
ตามบันทึกความเขาใจฉบับนี้

3) จัดทําขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาเพิ่มเติมซึ่งความรวมมือซึ่งกันและกันในการตอตานการคา
เด็กและหญิง
4) ทบทวนการดําเนินการตามบันทึกความเขาใจฉบับนี้ทุก ๆ 5 ป
IX. บทสงทาย
ขอ 21
ภาคีคูสัญญาจะพยายามระงับขอพิพาทที่เกี่ยวกับการตีความหรือการใชบันทึกความเขาใจฉบับนี้ดว ยการ
เจรจา
บันทึกความเขาใจฉบับนี้จะมีผลบังคับใชในวันที่มกี ารลงนามโดยภาคีคูสัญญาทั้งสองฝาย
ขอ 22
คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งอาจบอกเลิกบันทึกความเขาใจฉบับนี้เมื่อใดก็ไดโดยแจงใหคสู ัญญาอีกฝาย
ทราบเปนลายลักษณอักษรผานชองทางการทูต และการบอกเลิกดังกลาวจะมีผลภายใน 6 เดือน นับจาก
วันที่ไดรับหนังสือแจงการบอกเลิก
ขอ 23
บันทึกความเขาใจฉบับนี้อาจแกไขไดเมื่อรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงราชอาณาจักร
กัมพูชาเห็นพองกัน
บันทึกความเขาใจฉบับนี้จดั ทําขึ้นเปนสามภาษา คือ ภาษาเขมร ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ แตละภาษา
ถูกตองเทาเทียมกัน ในกรณีที่มีความแตกตางกันในการตีความ ใหใชภาษาอังกฤษเปนหลัก
เพื่อเปนพยานแกการนี้ ผูลงนามขางทายนีซ้ ึ่งไดรับมอบอํานาจอยางถูกตองจากรัฐบาลของตนไดลงนาม
บันทึกความเขาใจนี้
ทําขึ้น ณ…………………………………………เมื่อวันที…
่ …………………………………………..
สําหรับรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย

สําหรับรัฐบาลแหงราชอาณาจักรกัมพูชา

