
บันทึกการประชุม 
คณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 5 

วันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2558 
ณ กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย 

***************** 
 1. การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 5 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 – 28 

สิงหาคม 2558 ณ กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย ตามค าเชิญของ พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย แห่งราชอาณาจักรไทย 
 

 2. การประชุมมีประธานร่วม ได้แก่ พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็น
หัวหน้าคณะฝุายไทย และ สมเด็จกลาโหม ซอร์ เค็ง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
เป็นหัวหน้าคณะฝุายกัมพูชา โดยมีรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งคณะผู้แทนฝุายไทย และคณะผู้แทนฝุายกัมพูชา 
ปรากฏตามผนวก 1 และ 2 ตามล าดับ  

 
 3. การประชุมมีบรรยากาศของความเป็นมิตรไมตรีที่ดี โดยคณะผู้ว่าราชการจั งหวัดชายแดนไทย – 

กัมพูชา ได้หารือในประเด็นต่าง ๆ ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสอง
ประเทศ  

 
 4. ที่ประชุมได้ติดตามผลการด าเนินงานตามบันทึกการประชุมของการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัด

ชายแดนไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 4 ที่ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 – 27 เมษายน 2555 ณ กรุงพนมเปญ 
ราชอาณาจักรกัมพูชา และการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ไทย  – กัมพูชา ครั้งที่ 9 
ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 – 16 มกราคม 2558 ณ จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยเฉพาะการ
ติดตามการด าเนินความร่วมมือในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริเวณชายเเดนไทย – กัมพูชา นอกจากนี้ ทั้งสองฝุาย
ยังได้แสดงความยินดีต่อผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 10 ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2557 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา  
     

 5. ที่ประชุมได้ยินดีและรับทราบผลการแลกเปลี่ยนการเยือนที่ส าคัญระหว่างข้าราชการระดับสูง  
คณะท างานและเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะผู้ว่าราชการจังหวัด และเจ้าหน้าที่ฝุายทหารในพื้นที่
จังหวัดตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ ซึ่งการแลกเปลี่ยนการเยือนเหล่านี้ได้น าสู่การส่งเสริมความสงบสุขและ
ความมั่นคงบริเวณชายแดน เพ่ือที่จะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ การพัฒนาความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดี
ระหว่างระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ทหาร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนของ
ทั้งสองประเทศ 

 
 6. เพ่ือการพัฒนาสภาพชีวิตที่ดีและมีความยั่งยืนในบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ทั้งสองฝุายตกลงที่จะมี

ความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด ส าหรับโครงการและแผนการด าเนินงานภายใต้กรอบของยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจ อิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation 
Strategy: ACMECS) โดยเฉพาะตามมติของการประชุม ACMECS ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 – 17 
กุมภาพันธ์ 2553 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา และครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12 – 13 
มีนาคม 2556 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 23 
มิถุนายน 2558 ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
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7. ที่ประชุมได้แสดงความพอใจเป็นอย่างยิ่งต่อผลการเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการของ             
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย ระหว่างวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2557          
ซึ่งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟูนยิ่งขึ้น 

   
8. ที่ประชุมได้มีการหารือร่วมกันในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

8.1 การด าเนินการเก่ียวกับข้อตกลงเรื่องการข้ามแดน  
 - ทั้งสองฝุายแสดงความยินดีต่อการลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ

รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างประเทศทั้งสอง ซึ่งลงนาม เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 
2558 ณ กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย และได้เน้นย้ าถึงความส าคัญของการด าเนินการตามความตกลง
ดังกล่าว 

 - ที่ประชุมได้ตกลงที่จะมีการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาการข้ามแดนที่ผิดกฎหมาย ภายใต้หลักความ
เข้าใจระหว่างกัน และหลักมนุษยธรรม โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของแนวปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับและเป็นสากล และ
กฎหมายของทั้งสองประเทศ  
  

8.2 ความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนบริเวณชายแดน 
      - ที่ประชุมรับทราบผลการประชุมคณะท างานร่วมว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย – 

กัมพูชา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยผลการกระชุมดังกล่าว
จะกระตุ้นการค้าบริเวณชายแดนเพ่ือประโยชน์ร่วมกันของประชาชนในพ้ืนที่ชายแดนของทั้งสองประเทศ 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว – จังหวัดบันเตียเมียนเจย และจังหวัดตราด – จังหวัด
เกาะกง นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของทั้งสองฝุาย
ร่วมมือกันเพ่ือส่งเสริมและอ านวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนบริเวณพ้ืนที่ชายแดนไทย – กัมพูชา  

 
8.3 การคมนาคมขนส่ง  

           - ที่ประชุมแสดงความยินดีที่มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ  (MOU) ว่าด้วยการเชื่อมโยงเครือข่าย
ทางรถไฟ ในระหว่างการเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการของ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย ระหว่างวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2557 ภายใต้ MOU ดังกล่าว ทั้งสองฝุาย
รับทราบความคืบหน้าการด าเนินการก่อสร้างสะพานรถไฟอรัญประเทศ – ปอยเปต รวมทั้งทางรถไฟอีกประมาณ  
6 กิโลเมตรในกัมพูชา  

       - ที่ประชุมเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝุายหาข้อสรุปการเจรจาความตกลงทวิภาคี        
ว่าด้วยการขนส่งข้ามแดนทางถนนและความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามแดนทางรถไฟ เพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การผ่านแดนของคนและสินค้าบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ตลอดจนการเสริมสร้างเส้นทางเชื่อมโยงภายใน
ภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นไปตามบันทึกการหารือการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ( JC) 
ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 9 
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8.4 การแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรของประชาชนบริเวณชายแดน 
      - ที่ประชุมเห็นพ้องที่จะอ านวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนสินค้าและผลิตผลทางเกษตรระหว่าง

ประชาชนซึ่งอาศัยบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา โดยทั้งสองฝุายตกลงที่จะขยายความร่วมมือด้านการเกษตร เช่น 
การแปรรูปสินค้าเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง ปุาไม้ ประมง และการปกปูองสิ่ งแวดล้อม รวมถึงการปูองกัน
การกระท าผิดกฎหมายบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา นอกจากนี้ ยังได้ย้ าถึงความจ าเป็นที่ต้องส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านการพัฒนาปศุสัตว์ เพื่อยับยั้งการลักลอบน าเข้าสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ และเพ่ือควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์
บริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา และตกลงที่จะเร่งปฏิบัติตามความตกลงว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
 

8.5 ความร่วมมือด้านแรงงาน 
      - ทั้งสองฝุายเห็นพ้องมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการปูองกันและจับกุมผู้อยู่เบื้องหลังการ

ล่อลวงแรงงานกัมพูชาให้ข้ามแดนเข้ามาในราชอาณาจักรไทยอย่างผิดกฎหมาย และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดน ทั้งสองฝุายเห็นพ้องที่จะด าเนินโครงการพัฒนาทักษะแรงงานซึ่งได้เริ่ม
ด าเนินการในปี 2558 เป็นต้นไป โดยรัฐบาลไทยร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นของกัมพูชา มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูน
ทักษะให้แก่แรงงานกัมพูชาที่ท างานอย่างถูกต้องตามกฎหมายในพื้นที่ชายแดนไทย 

      - ทั้งสองฝุายแสดงความยินดีต่อการลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างประเทศทั้งสอง ซึ่งลงนาม เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 
2558 ณ กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะอนุญาตให้แรงงานของทั้งสองประเทศใช้บัตรผ่านแดน
ส าหรับเข้ามาท างานบริเวณชายแดนในลักษณะไป-กลับ และตามฤดูกาล 
   

8.6 การบริหารจัดการจุดผ่านแดน 
      8.6.1 จุดผ่านแดน 
              - ทั้งสองฝุายรับทราบและยินดีต่อความก้าวหน้าในการเตรียมการเปิด/ยกระดับจุดผ่านแดน

ถาวร จ านวน 4 จุด ได้แก่  
    1. ช่องอานม้า จังหวัดอุบลราชธานี ตรงข้ามกับ ช่องอานเซะ จังหวัดพระวิหาร 
    2. บ้านเขาดิน จังหวัดสระแก้ว ตรงข้ามกับ พนมได จังหวัดพระตะบอง 
    3. บ้านท่าเส้น จังหวัดตราด ตรงข้ามกับ บ้านทมอดา จังหวัดโพธิสัต 
    4. ช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์ ตรงข้ามกับ ช่องจุ๊บโกกี จังหวัดอุดรมีชัย 

   นอกจากนี้ ทั้งสองฝุายเห็นพ้องที่จะเร่งรัดการพัฒนาเพื่อด าเนินการเปิดจุดผ่านแดน
ถาวรแห่งใหม่ที่บ้านหนองเอี่ยน จังหวัดสระแก้ว ตรงข้ามกับ สตึงบท จังหวัดบันเตียเมียนเจย ควบคู่ไปกับ
การเปิดจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ที่บ้านปุาไร่ จังหวัดสระแก้ว ตรงข้ามกับ เขตเศรษฐกิจพิเศษโอเนียง จังหวัด
บันเตียเมียนเจย โดยการเปิดจุดผ่านแดนถาวรดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันในภาคประชาชน 
รวมทั้งส่งเสริมการค้าและการลงทุน ตลอดจนการท่องเที่ยวตามแนวชายแดนมากขึ้น  
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    - ทั้งสองฝุายตกลงที่จะให้มีการหารือในการด าเนินการเรื่องจุดผ่านแดนของทั้งสองประเทศ 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมเรื่องการข้ามแดนและการแลกเปลี่ยนสินค้าและผลิตผลทางเกษตรบริเวณชายแดน ตลอดจน
การแลกเปลี่ยนทางการค้าระหว่างกัน และที่ประชุมตกลงที่จะด าเนินการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง 
จังหวัดตราด ตรงข้ามกับ บ้านฉอระกา จังหวัดพระตะบอง ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ 
 - ทั้งสองฝุายแสดงความพอใจต่อค าแนะน าทางเทคนิค (Technical Instruction) ใน           
การส ารวจรายละเอียดภูมิประเทศร่วม (Joint Detail Survey) ณ บริเวณจุดผ่อนปรนช่องอานม้า อ าเภอน้ ายืน 
จังหวัดอุบลราชธานี – อานเซะ อ.จอมกระสาน จ.พระวิหาร 
 - ทั้งสองฝุายแสดงความพอใจที่ชุดส ารวจร่วม JBC ได้เริ่มด าเนินการส ารวจรายละเอียดภูมิ
ประเทศร่วมกัน (Joint Detail Survey)  ตามจุดผ่านแดนข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2558  

   - ทั้งสองฝุายเห็นพ้องว่าฝุายใดฝุายหนึ่งจะไม่ปิดจุดผ่านแดนฝุายเดียว การปิดจุดผ่านแดนใด ๆ 
ควรกระท าบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผลภายใต้ข้อตกลงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศ  
 

      8.6.2 การส ารวจและจัดท าหลักเขตแดน 
            - ทั้งสองฝุายสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ไทย – กัมพูชา 

และการบังคับใช้ ข้อ 5 MOU 2543 อย่างมีประสิทธิภาพ 
 - ทั้งสองฝุายสนับสนุนให้มีการจัดประชุม JBC ครั้งต่อไปในโอกาสแรก เพ่ือรับรองผลการ

ส ารวจและมาตรการที่จ าเป็นต่อการอ านวยความสะดวกในการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนเพ่ือประโยชน์ของประชาชน           
ของทั้งสองประเทศ 

 
 8.7 การสาธารณสุขและการพัฒนาชุมชน 
                 - ที่ประชุมรับทราบความจ าเป็นที่จะร่วมมือกันในการควบคุมโรคผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างเจ้าหน้าที่บริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศ รวมทั้งยังได้แสดงความพอใจที่มีความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
ในการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่ชายแดนที่ก าลังด าเนินอยู่ โดยเฉพาะจังหวัดคู่แฝดภายใต้กรอบความ
ร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคี  
       - ทั้งสองฝุายสนับสนุนให้มีการสานต่อโครงการพัฒนาชุมชน ได้แก่ (๑) โครงการพัฒนาหมู่บ้าน
พัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข บนถนนหมายเลข 67 (สะง า – อัลลองเวง – เสียมราฐ) และ (๒) โครงการพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน บนถนนหมายเลข 48 (เกาะกง – สแรมอัมเปิล) 
และ (๓) โครงการชุมชนต้นแบบเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ตะบกวิน – บันเตียเมียนเจย) และเห็นพ้องที่จะขยาย
ความร่วมมือเพ่ือให้มีการด าเนินโครงการที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและขยายความร่วมมือไปยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ ตามแนว
ชายแดนไทย – กัมพูชา ในระยะต่อไป 
 

8.8 ความร่วมมือด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ 
 - ทั้งสองฝุายตกลงที่จะกระชับความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติโดยการแบ่งปันข้อมูล การจัดตั้ง

ระบบเตือนภัยล่วงหน้า เพ่ือเตรียมความพร้อมและปูองกันภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการเตรียมความ
พร้อมส าหรับยุทธศาสตร์รับมือและฟ้ืนฟูผ่านกลไกทวิภาคีและภูมิภาค ซึ่ งเป็นไปตามบันทึกการหารือการประชุม
คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 9 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 – 16 
มกราคม 2558 ณ จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา 

 
 



 8.9 การลักลอบตัดไม ้
 - ที่ประชุมแสดงความพอใจกับข้อ 8 ของบันทึกการหารือของคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความ
ร่วมมือทวิภาคีไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 9 ณ จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชารั และตกลงที่จะร่วมมือในการ
ปูองกันและการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้ตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา ด้วยความ
อดทนอดกลั้นในการใช้อาวุธต่อผู้กระท าผิด 
 - ทั้งสองฝุายตกลงที่จะการรณรงค์และประชาสัมพันธ์อย่างแพร่หลายไปยังกลุ่มเปูาหมาย ซึ่ง
เจ้าหน้าที่และประชาชนตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศให้ทราบถึงผลที่จะตามมาในการเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการค้าของปุาผิดกฎหมาย และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งสองฝุายเห็นพ้องที่จะบังคับใช้กฎหมายที่
จ าเป็นต่อหัวหน้าอาชญากรที่อยู่เบื้องหลังการตัดไม้ท าลายปุา นอกจากนี้ที่ประชุมได้ตกลงที่จะสนับสนุนให้
คณะกรรมการร่วมระดับชาติมีการจัดประชุมต่อไปในโอกาสแรก 
ตามกฎหมาย  
 

8.10 การปูองกันและปราบปรามการก่ออาชญากรรมอ่ืน ๆ ในพื้นที่ชายแดน  
   - ที่ประชุมเห็นชอบให้หน่วยงานด้านความมั่นคงในพ้ืนที่ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการปูองกันและ

ปราบปรามอาชญากรรมทุกชนิดในพ้ืนที่ชายแดนไทย – กัมพูชา โดยให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง
เจ้าหน้าที่ทหารและต ารวจตามแนวชายแดน และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้อง 

   - ที่ประชุมเห็นชอบที่จะส่งเสริมและกระชับความร่วมมือด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ และการ
ลักลอบขนคนเข้าเมือง และยินดีกับผลของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีในการปราบปรามการค้า
มนุษย์และการให้ความคุ้มครองเหยื่อจากการค้ามนุษย์ซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและการฝึกอาชีพ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ระหว่าง
การเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย  

   - ที่ประชุมรับทราบด้วยความพึงพอใจกับการลดลงของคดีในการลักลอบขนส่งสินค้าเถื่อน/
ต้องห้าม และการโจรกรรมยานพาหนะ ตลอดจนกิจกรรมผิดกฎหมายต่าง ๆ บริเวณชายแดน รวมทั้งวัตถุที่มี
คุณค่าทางวัฒนธรรมและสิ่งของมีค่าอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นไปตามผลการด าเนินงานร่วมกันตามบันทึกการประชุมผู้ว่า
ราชการจังหวัดชายแดนไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 26 – 27 เมษายน 2555 ณ กรุงพนมเปญ 
ราชอาณาจักรกัมพูชา 

  - ทั้งสองฝุายยินดีต่อผลการประชุมทวิภาคีว่าด้วยความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติด
ระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 – 7 กุมภาพันธ์ 2557            
ณ กรุงแกบ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยในระหว่างการประชุมดังกล่าว ทั้งสองฝุายได้ตกลงจะให้มีการประชุม
ร่วมกันในระดับหัวหน้าส านักงานประสานยาเสพติดชายแดน (Border Liaison Ofiicers: BLOs) ปีละ 1 ครั้ง และ
ที่ประชุมรับทราบว่าฝุายไทยจะจัดการประชุมทวิภาคีว่าด้วยความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติดระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา ครั้งที่ 9 ณ จังหวัดระยอง ราชอาณาจักรไทย ในปี 2558 นี้ 

  - ทั้งสองฝุายเห็นชอบให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการจับกุมยาเสพติดระหว่างหน่วยงานของ
ไทยและหน่วยงานของกัมพูชาแบบทันต่อเวลา การแจ้งข้อมูลผู้ต้องหาหนีหมายจับของไทยที่หลบหนีเข้าไปอยู่ใน
ราชอาณาจักรกัมพูชา และการจับกุมตัวผู้หลบหนีหมายจับให้ฝุายไทยทราบ นอกจากนี้ ทั้งสองฝุายเห็นชอบ
ร่วมกันว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาร่วมที่ไทยและกัมพูชาจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้กลไกความร่วมมือ ไทย – 
กัมพูชา ที่มีอยู่ต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตามผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) 
ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา  
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  - ฝุายไทยสนับสนุนในหลักการให้อ าเภอจอมกระสานจัดตั้งส านักงานประสานยาเสพติดชายแดน

(Border Liaison Ofiicers: BLOs)อ าเภอจอมกระสาน จังหวัดพระวิหารของกัมพูชา เพ่ือจะได้มีการประสานกับ
ส านักงานประสานยาเสพติดชายแดนอ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานีของไทยต่อไป  
 
 8.11 การท่องเที่ยว 

   - ทั้งสองฝุายแสดงความยินดีต่อการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการ
ท่องเที่ยวระหว่างไทยกับกัมพูชา เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 และยินดีต่อความคืบหน้าในการด าเนินการเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ โดยฝุายไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะท างานภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ครั้งที่ 1 เมื่อ
วันที่ 27 มีนาคม 2558 ณ จังหวัดเชียงราย ซึ่งที่ประชุมตระหนักถึงความส าคัญของการท่องเที่ยวเพ่ือการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและลดความยากจน ทั้งนี้ ในปี 2557 นักท่องเที่ยวกัมพูชาเดินทางมาประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 14.99 ในขณะที่นักท่องเที่ยวจากไทยเดินทางไปกัมพูชาเพ่ิมขึ้นร้อยละ 26.3  

   - ทั้งสองฝุายเห็นชอบที่จะหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกัน โดยการ
พัฒนาสินค้าท่องเที่ยวร่วมกัน การพัฒนาการท่องเที่ยวระเบียงเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน การจัดกิจกรรมกีฬา การประชาสัมพันธ์และการตลาดร่วมกัน 

   - ฝุายไทยยินดีให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกัมพูชา และยินดีที่
จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งของการท่องเที่ยว (Healthy Tourism) นอกจากนี้          
ทั้งสองฝุายตกลงด าเนินการตามแผนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวปี พ.ศ. 2558 – 2559  

 
 8.12 การด าเนินการภายใต้กรอบ ACMECS 
         ที่ประชุมรับทราบผลการประชุมระดับผู้น ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี  – 
เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS Summit) ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2556 ณ นครหลวง
เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดังนี้ 
                 8.12.1 การด าเนินการตามโครงการ VISA-ACMECS 
          ไทยและกัมพูชาสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกที่เหลือเข้าร่วมโครงการ ACMECS Single 
Visa ตามแนวทาง “ห้าประเทศ หนึ่งจุดหมายเดียวกัน”  
                 8.12.2 ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว 
          ที่ประชุมเห็นพ้องที่จะพัฒนา Tourism Corridors (พุกาม – เชียงใหม่ – หลวงพระบาง – 
เวียงจันทน์ – เสียมราฐ – เว้)  

       8.12.3 เมืองคู่แฝด 
                 ที่ประชุมส่งเสริมการจับคู่เมืองคู่แฝด โดยผลักดันให้มีการจัดตั้งกลไกการหารือร่วมระหว่าง

ภาครัฐกับภาคเอกชนในพื้นที่ชายแดนของทั้งสองฝุาย และในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้แสดงความยินดีต่อการ
สถาปนาเมืองคู่แฝดระหว่าง จังหวัดสุรินทร์-จังหวัดอุดรมีชัย ที่ได้ร่วมลงนามในการประชุมครั้งนี้  โดยมีหัวหน้า
คณะฝุายไทย และหัวหน้าคณะฝุายกัมพูชาร่วมเป็นสักขีพยาน และสนับสนุนให้เมืองคู่แฝดระหว่างไทย-กัมพูชา  
ได้ด าเนินกิจกรรมโครงการเพ่ือกระชับความสัมพันธ์และสนับสนุนความร่วมมือและการพัฒนาร่วมกัน 
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 8.13 ความร่วมมือผ่านกลไกในระดับจังหวัดและท้องถิ่น  

   - ที่ประชุมได้เน้นย้ าความร่วมมือระหว่างจังหวัดชายแดนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
อ าเภอ ของทั้งสองประเทศ ที่ประชุมสนับสนุนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
อ าเภอ จัดการประชุมร่วมกันระหว่างผู้แทนของทั้งสองฝุายอย่างสม่ าเสมอ โดยสลับ เปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็น
เจ้าภาพในระยะเวลาที่เหมาะสม 

   - ทั้งสองฝุายได้แลกเปลี่ยนรายชื่อผู้บริหารของทุกระดับในจังหวัดชายแดน ได้แก่ เบอร์โทรศัพท์ 
โทรสาร และโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นปัจจุบันระหว่างกัน ส าหรับเป็นช่องทางในการสื่อสารของทั้งสองฝุาย           
เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือในพ้ืนที่ชายแดนระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการส่งเสริมความ
ร่วมมือในการคุ้มครองด้านการกงสุล ทั้งสองฝุายเห็นพ้องต้องกัน ที่จะแจ้งให้อีกฝุายหนึ่ งทราบทันที กรณีที่
เจ้าหน้าที่ของตนมีการจับกุมและกักขังราษฎรของอีกฝุายหนึ่งที่กระท าความผิดในดินแดนของตน  

8.14 เรื่องอ่ืนๆ 
        - ทั้งสองฝุายเห็นชอบที่จะเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพซึ่งกันและกันเกี่ยวกับการ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดยจะเผยแพร่หรือน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่ตรงกับความเป็นจริงและสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริม
ความเข้าใจ ความไว้วางใจ และความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่มีอาณาเขตติดต่อกัน 
ก่อนร่วมกันก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งในปลายปี 2558  

        - ที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางบนพ้ืนฐานของความสัมพันธ์ที่             
แน่นแฟูนระหว่างจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา และสนับสนุนให้จังหวัดต่าง ๆ ได้ส่งเสริมความร่วมมือในเรื่อง
วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การศึกษา การสาธารณสุข การพัฒนาชนบท การจัดแสดงสินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของไทย และโครงการหนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ของกัมพูชา) และผลิตผล
ทางการเกษตรของจังหวัดชายแดน และสนับสนุนให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนของทั้งสองประ เทศ ได้บรรลุซึ่ง
ผลประโยชน์ของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตส าหรับประชาชนบริเวณชายแดน
ของทั้งสองประเทศต่อไป  

 
9. การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 6 

 คณะผู้แทนฝุายกัมพูชาตกลงที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย  - กัมพูชา 
ครั้งที่ 6 ส าหรับวันและสถานที่จัดการประชุมจะได้ติดต่อผ่านช่องทางการทูต  

 คณะผู้แทนฝุายกัมพูชาได้แสดงความชื่นชมต่อคณะผู้แทนฝุายไทย ส าหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่น และ 
การอ านวยความสะดวกเป็นอย่างดีในระหว่างการเดินทาง รวมทั้งการจัดการประชุมที่ดีของฝุายไทยส าหรับ              
การประชุมครั้งนี้  

 คณะผู้แทนฝุายไทยได้แสดงความชื่นชมต่อคณะผู้แทนฝุายกัมพูชาส าหรับความร่วมมืออย่างฉันท์มิตรส่งผล
ให้การประชุมครั้งนี้ประสบความส าเร็จ และสามารถบรรลุเปูาหมายในการส่งเสริมมิตรภาพและความเข้าใจอันดีและ
ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างจังหวัดชายแดนของทั้งสองประเทศ  

 
จัดท าและลงนาม เป็นภาษาอังกฤษ ณ กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 
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