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ระเบียบกระทรวงยุติธรรม 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประหารชีวิตนักโทษ 

พ.ศ. ๒๕๔๖๑ 
   

 
ตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๘๐๗/๒๔๗๘ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช 

๒๔๗๘ ได้วางระเบียบการประหารชี วิตนักโทษ โดยการยิงด้วยปืนตามนัยมาตรา ๓ แห่ง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ นั้น 

 
โดยที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. 

๒๕๔๖ ได้แก้ไขมาตรา ๑๙ เปลี่ยนวิธีการประหารชีวิตจากการเอาไปยิงเสียให้ตาย เป็นให้ฉีดยาหรือ
สารพิษให้ตาย ประกอบกับพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ กําหนดให้
กรมราชทัณฑ์อยู่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน้าที่
ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. 
๒๕๔๕ ให้โอนอํานาจหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงมหาดไทย ไปเป็นของกรมราชทัณฑ์
กระทรวงยุติธรรม ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการประหารชีวิตนักโทษด้วยวิธีการฉีดยาหรือสารพิษ
ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความในวรรคสองของมาตรา ๑๙ แห่งประมวล
กฎหมายอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 
๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจึงวางระเบียบการประหารชีวิตไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ระเบียบเรียกว่า “ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

ประหารชีวิตนักโทษ พ.ศ. ๒๕๔๖” 
 
ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๖ เป็นต้นไป 
 
ข้อ ๓  ให้ยกเลิกคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๘๐๗/๒๔๗๘ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม 

พุทธศักราช ๒๔๗๘ เรื่อง ระเบียบการประหารชีวิตนักโทษ และบรรดาระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่
ขัดหรือแย้งกับระเบียบฉบับนี้ โดยให้ใช้ระเบียบฉบับนี้แทน 

 
ข้อ ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 
ข้อ ๕  เมื่อศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์มีคําพิพากษาให้ประหารชีวิตจําเลยและ

จําเลยนั้นถูกคุมขังหรือถูกส่งตัวเข้าคุมขังในเรือนจํา ให้เรือนจําถ่ายรูปจําเลยนั้นไว้ ๖ ชุด ชุดหนึ่ง
ประกอบด้วยรูปครึ่งตัวหน้าตรงและรูปด้านข้างทั้งสองข้างขนาดรูปละ ๔″X๖″ ติดไว้ในกระดาษแผ่น
เดียวกัน และระบุช่ือ-สกุล, ฐานความผิด, หมายเลขคดีแดง, ศาลที่พิพากษา และวัน เดือน ปี ที่
ถ่ายรูป และเจ้าพนักงานเรือนจําลงนามรับรองไว้ที่ด้านหน้ารูปทุกรูป และจัดทําแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง/หน้า ๓/๕ กันยายน ๒๕๔๖ 
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ทั้งสองข้างของจําเลยไว้ ๓ แผ่น รวมทั้งจัดทําบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับตําหนิรูปพรรณของจําเลยไว้ 
๑ ฉบับ แล้วให้ส่งรูปถ่ายไปที่กองทะเบียนประวัติอาชญากร สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และพนักงาน
สอบสวนเจ้าของคดีแห่งละ ๑ ชุด พร้อมแผ่นพิมพ์ลายน้ิวมือทั้งสองข้างแห่งละ ๑ แผ่น ส่งรูปถ่ายให้
ศาลช้ันต้น ๒ ชุด กรมราชทัณฑ์ ๑ ชุด นอกนั้นให้เก็บไว้ที่เรือนจําเพื่อการตรวจสอบ 

เมื่อจําเลยต้องคําพิพากษาคดีถึงที่สุดให้ประหารชีวิตและถูกคุมขังหรือถูกส่งตัวเข้า
คุมขังในเรือนจํา ให้เรือนจําดําเนินการ ถ่ายรูป จัดทําแผ่นพิมพ์ลายน้ิวมือ และบันทึกรายละเอียด
เกี่ยวกับตําหนิรูปพรรณของจําเลยเช่นเดียวกับวรรคก่อน แต่ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเกี่ยวกับวันที่คดี
ถึงที่สุดและชั้นศาล เพื่อการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง โดยให้จัดเก็บรูปถ่าย แผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ บันทึก
รายละเอียดเกี่ยวกับตําหนิรูปพรรณไว้ที่เรือนจํา ๑ ชุด นอกนั้นให้จัดส่งไปกรมราชทัณฑ์เพื่อจะได้ส่ง
ต่อไปยังหน่วยงานตามวรรคหนึ่ง ตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลว่าเป็นจําเลยในคดีที่ต้องคําพิพากษาให้
ประหารชีวิตหรือไม่ โดยให้ผู้พิพากษาซึ่งนั่งพิจารณาคดีนั้น พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี และกอง
ทะเบียนประวัติอาชญากร สํานักงานตํารวจแห่งชาติแจ้งผลการตรวจสอบไปที่กรมราชทัณฑ์ 

ผลการตรวจสอบรูปถ่ายและลายพิมพ์นิ้วมือให้เก็บรักษาไว้ที่กรมราชทัณฑ์ 
 
ข้อ ๖  ให้เรือนจําจัดให้มีการตรวจสุขภาพจิตของจําเลยที่ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้

ประหารชีวิตทุกราย หากเป็นหญิงให้เพิ่มการตรวจการตั้งครรภ์ด้วย และให้แจ้งสิทธิการถวาย
เรื่องราวขอพระราชทานอภัยโทษให้จําเลยทราบ และสอบถามว่ามีความประสงค์จะใช้สิทธิถวาย
เรื่องราวขอพระราชทานอภัยโทษหรือไม่ถ้าประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าวให้เรือนจําช่วยเป็นธุระจัดการ
ไปตามสมควร 

ไม่ว่านักโทษจะถวายเรื่องราวขอพระราชทานอภัยโทษภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนดหรือไม่ก็ตาม ให้เรือนจํารายงานไปกรมราชทัณฑ์โดยด่วน 

 
ข้อ ๗  ในการประหารชีวิตนักโทษนั้น ให้มีคณะกรรมการเป็นผู้ดําเนินการชุดหนึ่ง 

ประกอบด้วยผู้บัญชาการเรือนจําแห่งท้องที่ที่จะทําการประหารชีวิตนักโทษเป็นประธาน มีผู้ว่า
ราชการจังหวัดแห่งท้องที่หรือผู้แทน อัยการจังหวัดแห่งท้องที่หรือผู้แทน และเจ้าพนักงานเรือนจํา
ตําแหน่งต้ังแต่พัศดีขึ้นไปแห่งเรือนจําท้องที่ที่ประหารชีวิตนักโทษ ๑ คน ร่วมเป็นคณะกรรมการ และ
ในการนี้ให้มีผู้แทนกรมราชทัณฑ์และผู้กํากับการสถานีตํารวจแห่งท้องที่หรือผู้แทนร่วมเป็นสักขีพยาน 

เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะตรวจตราระวังให้การประหารชีวิตนักโทษ
ดําเนินการไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผน 

 
ข้อ ๘  เมื่อจะต้องทําการประหารชีวิตนักโทษรายใด ให้กรมราชทัณฑ์แจ้งให้เรือนจํา

ทราบพร้อมส่งผลการตรวจสอบรูปถ่ายและลายพิมพ์นิ้วมือที่เก็บรักษาไว้ไปด้วย 
การประหารชี วิตจะทําในวันเวลาใดให้ เรือนจํา เ ป็นผู้ กํ าหนดและให้แจ้ ง

คณะกรรมการและสักขีพยานตามข้อ ๗ และกองทะเบียนประวัติอาชญากรตามข้อ ๙ ทราบ แต่ทั้งนี้
ให้งดทําการประหารชีวิตในวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันพระกับวันสําคัญทางศาสนาของ
นักโทษผู้ที่จะถูกประหารชีวิตนั้น 

 



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 
 

ข้อ ๙  ก่อนทําการประหารชีวิตให้ประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการตามข้อ ๗ 
ตรวจสอบผลการตรวจรูปถ่ายและลายพิมพ์นิ้วมือที่กรมราชทัณฑ์ส่งไปกับที่ทางเรือนจําได้เก็บรักษา
ไว้ตามข้อ ๕ โดยถือเอาผลการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือเป็นสําคัญแต่ให้นําผลการตรวจสอบรูปถ่าย
เป็นข้อมูลประกอบด้วย 

การประหารชีวิตนักโทษ ณ เรือนจําที่ต้ังอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครหรือจังหวัด
ปริมณฑลให้กองทะเบียนประวัติอาชญากร สํานักงานตํารวจแห่งชาติ จัดเจ้าหน้าที่ไปทําการพิมพ์
ลายนิ้วมือของนักโทษ ในขณะก่อนและหลังการประหารชีวิต โดยพิมพ์ลายน้ิวมือเป็น ๓ ชุด เพื่อ
ตรวจสอบกับลายพิมพ์นิ้วมือนักโทษประหารชีวิตของกองทะเบียนประวัติอาชญากรต่อหน้า
คณะกรรมการ เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้วให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่กองทะเบียนประวัติอาชญา
กรลงนามกํากับในแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือหากทําการประหารชีวิต ณ เรือนจําในท้องที่จังหวัดอ่ืนให้เป็น
หน้าที่ของตํารวจภูธรในจังหวัดนั้นจัดเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือไปดําเนินการ
ในทํานองเดียวกัน 

ภายหลังการประหารชีวิตให้เก็บลายพิมพ์นิ้วมือดังกล่าวไว้ที่เรือนจํา กรมราชทัณฑ์
และกองทะเบียนประวัติอาชญากร แห่งละ ๑ ชุด 

อนึ่ง ก่อนนําตัวไปประหารชีวิตให้ผู้บัญชาการเรือนจําที่จะทําการประหารชีวิต
นักโทษนําเอกสารอันเกี่ยวข้องกับผลการขอพระราชทานอภัยโทษไปอ่านให้นักโทษผู้นั้นฟัง 

 
ข้อ ๑๐  ให้เรือนจําสอบถามนักโทษที่จะถูกประหารชีวิตถึงการจัดการทรัพย์สิน ถ้า

หากนักโทษแสดงเจตนาที่จะจัดการทรัพย์สินของตนก็ให้แสดงเจตนาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร กรณี
นักโทษเขียนหนังสือไม่ได้ให้เจ้าพนักงานเรือนจําเป็นผู้เขียนให้แล้วอ่านให้นักโทษผู้นั้นฟัง แล้วให้ลง
ลายมือชื่อหรือลายพิมพ์นิ้วมือไว้เป็นหลักฐาน โดยมีพยานอย่างน้อยสองคนลงชื่อรับรองลายมือชื่อ
หรือลายพิมพ์นิ้วมือนั้น 

หากนักโทษมีความประสงค์จะเขียนจดหมายหรือส่งข้อความบอกกล่าว หรือจะ
โทรศัพท์พูดกับญาติหรือผู้ใด หรือมีความประสงค์จะทําสิ่งใด ซึ่งเจ้าพนักงานเรือนจําพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรก็ให้เรือนจําอํานวยความสะดวกให้ แต่การส่งข้อความหรือการพูดคุยโทรศัพท์สามารถ
กระทําได้ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ทั้งนี้ให้เรือนจําจัดเตรียมโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารไว้
เป็นการเฉพาะ 

ให้เรือนจําสอบถามนักโทษถึงอาหารมื้อสุดท้าย และหากไม่เป็นการเหลือวิสัยให้
เรือนจําจัดให้ตามสมควรและเหมาะสม 

 
ข้อ ๑๑  ก่อนจะนําตัวไปประหารชีวิต ให้นักโทษได้มีโอกาสประกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนาหรือลัทธิตามความเชื่อของตนในเวลาที่พอเหมาะ 
 
ข้อ ๑๒  ให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์โดยความเห็นชอบของกระทรวงสาธารณสุขออก

ประกาศกําหนดชนิด ประเภท และปริมาณของยาหรือสารพิษที่จะใช้ในการประหารชีวิต และให้
จัดเก็บยาหรือสารพิษที่จะใช้ไว้ที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของกรมราชทัณฑ์ 

 



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 
 

ข้อ ๑๓  เมื่อจะทําการประหารชีวิตนักโทษในวันใดให้เรือนจําจัดเจ้าพนักงาน
เรือนจําไม่น้อยกว่า ๓ คน ไปรับยาหรือสารพิษที่ กําหนดในข้อ ๑๒ จากโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลของกรมราชทัณฑ์ โดยต้องมีหัวหน้าเจ้าพนักงานเรือนจําเป็นข้าราชการไม่ตํ่ากว่าระดับ 
๗  ทั้งนี้ อุปกรณ์บรรจุยาหรือสารพิษให้เรือนจําเป็นผู้จัดหาและให้เภสัชกรของโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลของกรมราชทัณฑ์บรรจุยาหรือสารพิษลงในอุปกรณ์ดังกล่าวแล้วให้ผนึกอุปกรณ์ให้แนน่
หนา และลงชื่อกํากับไว้โดยชัดเจน 

การเปิดผนึกอุปกรณ์บรรจุยาหรือสารพิษจะต้องทําต่อหน้าคณะกรรมการตามข้อ ๗ 
และให้หัวหน้าเจ้าพนักงานเรือนจําผู้ไปรับยาหรือสารพิษและคณะกรรมการลงชื่อรับรองความ
เรียบร้อยไว้เป็นหลักฐาน 

 
ข้อ ๑๔  ให้เรือนจําจัดเตรียมสถานที่สําหรับการประหารชีวิตและจัดหาอุปกรณ์ที่จะ

ใช้ในการฉีดยาหรือสารพิษเข้าสู่ร่างกายของนักโทษที่จะถูกประหารไว้ให้พร้อมรวมถึงเจ้าพนักงาน
เรือนจําผู้ทําการฉีดยาหรือสารพิษไม่น้อยกว่า ๒ คน 

 
ข้อ ๑๕  สถานที่สําหรับทําการประหารชีวิตนักโทษ ประกอบด้วย ห้องสําหรับ

ควบคุมนักโทษก่อนทําการประหาร ห้องทําการประหาร ห้องเตรียมตัวของเจ้าพนักงานรวมถึงวัสดุ 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการประหาร ห้องคณะกรรมการกับสักขีพยาน และห้องประกอบพิธีทางศาสนา 

 
ข้อ ๑๖  เมื่อถึงเวลาประหารชีวิตนักโทษ ให้เรือนจําจัดเจ้าพนักงานเรือนจํารักษา

ความปลอดภัยและระวังเหตุให้อยู่ในความเรียบร้อยตามสมควรแล้วนํานักโทษที่จะทําการประหาร
ชีวิตไปยังสถานที่ซึ่งได้เตรียมไว้ และดําเนินการดังนี้ 

(๑) นําตัวนักโทษที่จะทําการประหารชีวิตให้นอนลงบนเตียงที่จัดเตรียมไว้เพื่อการ
ประหารชีวิต พร้อมทั้งทําการพันธนาการป้องกันมิให้นักโทษด้ินรนขัดขืน 

(๒) ให้เจ้าพนักงานเรือนจําซึ่งได้รับการแต่งต้ังโดยคําสั่งของผู้บัญชาการเรือนจํา
จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการไว้ให้พร้อม และทําการแทงเข็มสําหรับฉีดยา
หรือสารพิษเข้าเส้นเลือดในร่างกายของนักโทษที่จะถูกประหารรอไว้โดยต่อเข้ากับสายท่อหรืออุปกรณ์
บรรจุยาหรือสารพิษที่จะปล่อยเข้าสู่ร่างกายของนักโทษที่จะถูกประหาร พร้อมทั้งติดต้ังเครื่องตรวจวัด
สัญญาณการเต้นของหัวใจเข้ากับร่างกายนักโทษที่จะถูกประหาร หันจอแสดงให้คณะกรรมการและ
สักขีพยานได้สังเกตเห็นโดยชัดเจน 

(๓) เมื่อการดําเนินการตามข้อ (๒) เสร็จเรียบร้อย และได้รับสัญญาณให้ทําการ
ประหารชีวิต ให้เจ้าพนักงานเรือนจําผู้ทําการฉีดยาหรือสารพิษจัดการปล่อยหรือฉีดยาหรือสารพิษเข้า
สู่ร่างกายของนักโทษประหารให้ตายเสียต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน 

(๔) ให้แพทย์ประจําเรือนจําที่ทําการประหารชีวิตนักโทษหรือแพทย์ของทางราชการ 
๑ คน ร่วมกับคณะกรรมการตามข้อ ๗ ตรวจพิสูจน์การตายของนักโทษ โดยให้แพทย์และ
คณะกรรมการทําบันทึกยืนยันการตายของนักโทษที่ถูกประหารชีวิต และประกาศผลการประหารชีวิต
ให้สักขีพยานทราบในวันนั้น 

 



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 
 

ข้อ ๑๗  การถ่ายภาพหรือบันทึกให้ปรากฏด้วยแถบเสียง แถบภาพ หรือด้วยวิธีอ่ืนที่
จะเกิดผลในทํานองเดียวกันต่อนักโทษที่จะถูกประหาร สถานที่ประหารชีวิตและวิธีการประหารชีวิต
นั้นจะกระทํามิได้เว้นแต่เป็นการดําเนินการในทางราชการ 

 
ข้อ ๑๘  ให้เรือนจําจัดเก็บศพของนักโทษที่ถูกประหารชีวิตไว้ในเรือนจําเป็นเวลาไม่

ตํ่ากว่า ๑๒ ช่ัวโมง เมื่อล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวแล้วให้แพทย์ของทางราชการร่วมกับผู้บัญชาการ
เรือนจําตรวจสอบโดยทําบันทึกยืนยันการตายอีกครั้งหนึ่ง 

เมื่อนักโทษเสียชีวิตแล้วให้เรือนจําแจ้งญาติทราบในโอกาสแรก หากมีญาติมาขอรับ
ให้มอบศพนั้นไป แต่ถ้าไม่มีญาติมาขอรับก็ให้จัดการเผาหรือฝังตามที่เรือนจําจะเห็นสมควรต่อไป 

 
ข้อ ๑๙  ให้เรือนจํารายงานผลการดําเนินการประหารชีวิตพร้อมบันทึกของแพทย์

และคณะกรรมการยืนยันผลการตรวจพิสูจน์การตาย ตามข้อ ๑๖ (๔) และผลการตรวจสอบยืนยัน
ภายหลังการตายตามข้อ ๑๘ ให้กระทรวงยุติธรรมทราบโดยเร็ว 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
พงศ์เทพ  เทพกาญจนา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
 
 
 
 
 
 
 

นฤตยา/ผู้จัดทํา 
๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 
เอกฤทธิ์/ตรวจ 

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
 

 
 


