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พระราชบัญญตั ิ
การเนรเทศ 
พ.ศ. ๒๔๙๙ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๐ 

เปนปที่ ๑๒ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการเนรเทศ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไว โดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี ้
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการเนรเทศ พ.ศ. ๒๔๙๙” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกกฎหมายเนรเทศ ร.ศ. ๑๓๑ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“คนตางดาว” หมายความวา ผูที่มิไดมีสัญชาติไทย 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  เมื่อปรากฏวามีความจําเปนเพื่อความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี

ของประชาชน ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกคําส่ังใหเนรเทศคนตางดาวออกไปนอกราชอาณาจักรมี
กําหนดเวลาตามที่จะเห็นสมควร อนึ่ง เมื่อพฤติการณเปลี่ยนแปลงไป รัฐมนตรีจะเพิกถอนคําส่ัง
เนรเทศเสียก็ได 

ความในวรรคแรกมิใหใชบังคับแกผูที่เคยไดสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 
มาตรา ๖๒  เมื่อไดออกคําส่ังใหเนรเทศผูใดแลว ใหรัฐมนตรีหรือเจาพนักงานซึ่ง

รัฐมนตรีมอบหมายสั่งใหจับกุมและควบคุมผูนั้นไวในที่แหงใดแหงหนึ่งจนกวาจะไดจัดการให
เปนไปตามคําส่ังเนรเทศ 
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๔/ตอนที่ ๑๑/หนา ๒๙๕/๒๙ มกราคม ๒๕๐๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ในขณะที่ดําเนินการขอรับคําส่ังรัฐมนตรีเพ่ือเนรเทศผูใด พนักงานฝายปกครอง
หรือตํารวจชั้นผูใหญจะจับกุมและควบคุมผูนั้นไวกอนก็ได ในกรณีเชนวานี้ใหนําบทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา วาดวยการจับกุมและควบคุมมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในระหวางที่ผูถูกส่ังเนรเทศถูกควบคุมเพื่อรอการเนรเทศเนื่องจากยังไมสามารถ
สงตัวผูถูกส่ังเนรเทศออกไปนอกราชอาณาจักรได หากผูถูกส่ังเนรเทศนั้นรองขอ ใหรัฐมนตรีมี
อํานาจสั่งผอนผันใหสงไปประกอบอาชีพ ณ ที่แหงใด แทนการควบคุมเพื่อรอการเนรเทศตามที่
เห็นสมควรได ทั้งนี้ โดยใหผูถูกส่ังเนรเทศนั้นมีประกัน หรือมีทั้งประกันและหลักประกัน หรือทํา
ทัณฑบนไว และใหบุคคลดังกลาวมารายงานตน ณ สถานที่และตามระยะเวลาที่รัฐมนตรีกําหนด 
แตระยะเวลาที่กําหนดใหรายงานตนตองไมหางกันเกินหกเดือนตอครั้ง 

 
มาตรา ๗  หามมิใหสงตัวผูถูกส่ังเนรเทศออกไปนอกราชอาณาจักรกอนครบ

กําหนดสิบหาวันนับแตวันแจงคําส่ังเนรเทศใหผูซึ่งถูกส่ังเนรเทศนั้นทราบ 
ในกรณีที่มีการอุทธรณตามความในมาตรา ๘ ใหรอการเนรเทศไวจนกวา

นายกรัฐมนตรีจะไดมีคําส่ัง 
 
มาตรา ๘  ผูถูกส่ังเนรเทศมีสิทธิย่ืนอุทธรณตอนายกรัฐมนตรี ขอใหเพิกถอน

คําส่ังเนรเทศ หรือขอมิใหสงตัวออกไปนอกราชอาณาจักรก็ได แตตองย่ืนอุทธรณภายในเจ็ดวัน
นับแตวันทราบคําส่ังเนรเทศ ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอนคําส่ังเนรเทศ ส่ังผอนผันโดย
ประการอื่นใด หรือส่ังใหสงไปประกอบอาชีพ ณ ที่แหงใด แทนการเนรเทศตามที่เห็นสมควรได 
ทั้งนี้โดยจะใหทําทัณฑบนไวก็ได 

 
มาตรา ๙  เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับสัญชาติของผูที่จะตองถูกพิจารณาเนรเทศ 

ผูที่จะตองถูกพิจารณาเนรเทศนั้นจะตองเปนผูนําพยานหลักฐานมาพิสูจนวา ตนเปนผูมีสัญชาติ
ไทยหรือเคยไดสัญชาติไทยโดยการเกิด 

 
มาตรา ๙ ทวิ๓  ผูใดหลบหนีไปในระหวางที่ถูกควบคุมตามมาตรา ๖ มีความผิด

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ถาความผิดดังกลาวมาในวรรคแรก ไดกระทําโดยแหกที่ควบคุม โดยใชกําลัง

ประทุษรายหรือโดยขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษราย หรือโดยรวมกระทําความผิดดวยกันตั้งแตสาม
คนขึ้นไป ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

 

                                                                                                                                            
๒ มาตรา ๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเนรเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๓ มาตรา ๙ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเนรเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๙ ตรี๔  ผูใดกระทําดวยประการใดใหผูที่ถูกควบคุมตามมาตรา ๖ หลุด
พนจากการควบคุมไป มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาความผิดดังกลาวมาในวรรคแรก ไดกระทําโดยใชกําลังประทุษราย หรือโดยขู
เข็ญวาจะใชกําลังประทุษราย ผูกระทําตองระวางโทษหนักกวาโทษที่บัญญัติไวในวรรคแรกกึ่งหนึ่ง 

 
มาตรา ๙ จัตวา๕  ผูใดใหพํานัก ซอนเรน หรือชวยดวยประการใดใหผูที่หลบหนี

จากการควบคุมตามมาตรา ๖ เพ่ือไมใหถูกจับกุม มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป
หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผูใดใหผูที่หลบหนีจากการควบคุมตามมาตรา ๖ เขาพํานัก ใหสันนิษฐานไวกอน
วา ผูนั้นกระทําความผิดตามวรรคแรก เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไมรูโดยไดใชความระมัดระวังตาม
สมควรแลว 

ถาความผิดดังกลาวมาในวรรคแรก เปนการกระทําเพ่ือชวยบิดา มารดา บุตร 
สามี หรือภริยาของผูกระทํา ศาลจะไมลงโทษก็ได 

 
มาตรา ๙ เบญจ๖  ผูใดเปนเจาพนักงานมีตําแหนงหนาที่ควบคุมดูแลผูที่ถูก

ควบคุมตามมาตรา ๖ กระทําดวยประการใดใหผูที่ถูกควบคุมนั้นหลุดพนจากการควบคุมไป มี
ความผิดตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พัน
บาท 

ถาความผิดดังกลาวมาในวรรคแรก เปนการกระทําโดยประมาท ผูกระทําตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาผูกระทําความผิดดังกลาวมาในวรรคสอง จัดใหไดตัวผูที่หลุดพนจากการ
ควบคุมคืนมาภายในสามเดือน ใหงดการลงโทษแกผูกระทําความผิดนั้น 

 
มาตรา ๑๐  ผูใดถูกเนรเทศออกไปนอกราชอาณาจักรแลวกลับเขามาใน

ราชอาณาจักรกอนครบกําหนดเวลาที่กําหนดไวในคําส่ังเนรเทศ หรือกอนรัฐมนตรีไดมีคําส่ังเพิก
ถอนการเนรเทศ มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป แลวใหสงตัวเนรเทศออกไปนอก
ราชอาณาจักรตามคําส่ังเดิม 

 
มาตรา ๑๐ ทวิ๗  ผูใดไดรับการผอนผันตามคําส่ังของรัฐมนตรีที่ใหสงไป

ประกอบอาชีพ ณ ที่แหงใดแทนการควบคุมเพื่อรอการเนรเทศตามมาตรา ๖ วรรคสาม แลวไมไป 

                                                 
๔ มาตรา ๙ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเนรเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๕ มาตรา ๙ จัตวา แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเนรเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๖ มาตรา ๙ เบญจ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเนรเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๗ มาตรา ๑๐ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเนรเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หรือไมอยูประกอบอาชีพ ณ ที่นั้นตามคําส่ัง มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป แลวให
สงตัวควบคุมเพื่อรอการเนรเทศตามคําส่ังเดิม 

 
มาตรา ๑๑  ผูใดไดรับการผอนผันตามคําส่ังของนายกรัฐมนตรีที่ใหสงไป

ประกอบอาชีพ ณ ที่แหงใดแทนการเนรเทศตามมาตรา ๘ แลว ไมไปหรือไมอยูประกอบอาชีพ ณ 
ที่นั้นตามคําส่ัง มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป ในกรณีเชนวานี้ รัฐมนตรีจะสั่ง
เนรเทศดวยก็ได 

 
มาตรา ๑๒  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี้ 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ป.  พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องดวยกฎหมายเนรเทศ ร.ศ. 
๑๓๑ เปนกฎหมายเกาลาสมัย สมควรจะไดปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณของบานเมือง 
 
พระราชบัญญัติการเนรเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๗๘ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากผูที่หลบหนีไปจากการ
ควบคุม หรือผูทําใหผูนั้นหลุดพนจากการควบคุม หรือใหพํานักซอนเรนหรือชวยเหลือเมื่อผูนั้น
หลบหนีไปจากการควบคุมตามพระราชบัญญัติการเนรเทศ พ.ศ. ๒๔๙๙ ยังมิไดมีบทบัญญัติให
เปนความผิดและกําหนดโทษไวในพระราชบัญญัติดังกลาวและประมวลกฎหมายอาญาก็มิได
บัญญัติเปนความผิดไวดังเชนที่บัญญัติไวในกฎหมายลักษณะอาญา  จึงสมควรที่จะบัญญัติใหการ
กระทําเชนวานั้นเปนความผิดและกําหนดโทษไวในกฎหมายวาดวยการเนรเทศ 
 
พระราชบัญญัติการเนรเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑๙ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องดวยพระราชบัญญัติการ
เนรเทศ พ.ศ. ๒๔๙๙ และพระราชบัญญัติการเนรเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งเปนกฎหมาย
ที่ใชบังคับอยูในปจจุบันมีเหตุขัดของในทางปฏิบัติบางประการ เนื่องจากจํานวนผูถูกส่ังเนรเทศมี
เพ่ิมมากข้ึนและบางกรณีไมสามารถจะสงตัวผูถูกส่ังเนรเทศออกไปนอกราชอาณาจักรได สมควร
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจใชดุลพินิจในการสั่งผอนผันใหสงผูถูกส่ังเนรเทศใน
ระหวางที่ถูกคุมขังเพ่ือรอการเนรเทศไปประกอบอาชีพ ณ ที่แหงใด แทนการควบคุมเพื่อรอการ
เนรเทศตามที่เห็นสมควรได และปรับปรุงบทกําหนดโทษใหเหมาะสมยิ่งข้ึน  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปทมา/แกไข 
วศิน/ตรวจ 

๘ มกราคม ๒๕๕๓ 

 

                                                 
๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๑/ตอนที่ ๗๖/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑๔ สิงหาคม ๒๕๐๗ 
๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๕/ตอนที่ ๘๔/ฉบับพิเศษ หนา ๙/๑๗ สิงหาคม ๒๕๒๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 


