
ระเบียบกระทรวงยุติธรรม

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประหารชีวิตนักโทษ

พ.ศ. ๒๕๔๖

	 ตามคำาสั่งกระทรวงมหาดไทย	 ที่	 ๑๘๐๗/๒๔๗๘	 ลงวันที่	 ๑๙	 ธันวาคม	 พุทธศักราช	 ๒๔๗๘	 ได้วาง

ระเบียบการประหารชีวิตนักโทษ	 โดยการยิงด้วยปืนตามนัยมาตรา	 ๓	 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะ

อาญา	พุทธศักราช	๒๔๗๗	นั้น

	 โดยท่ีพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา	 (ฉบับท่ี	 ๑๖)	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 ได้แก้ไขมาตรา	๑๙	

เปล่ียนวิธีการประหารชีวิตจากการเอาไปยิงเสียให้ตายเป็นให้ฉีดยาหรือสารพิษให้ตาย	 ประกอบกับพระราชบัญญัติปรับปรุง	

กระทรวง	 ทบวง	 กรม	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 กำาหนดให้กรมราชทัณฑ์อยู่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม	 และพระราชกฤษฎีกาโอน

กิจการบริหารและอำานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	พ.ศ.	๒๕๔๕

พ.ศ.	๒๕๔๕	ให้โอนอำานาจหน้าท่ีของกรมราชทัณฑ์	กระทรวงมหาดไทย	ไปเป็นของกรมราชทัณฑ์	กระทรวงยุติธรรม	ดังน้ัน

เพ่ือให้การดำาเนินการประหารชีวิตนักโทษด้วยวิธีการฉีดยาหรือสารพิษดำาเนินไปด้วยความเรียบร้อย	อาศัยอำานาจตามความ

ในวรรคสองของมาตรา	๑๙	 แห่งประมวลกฎหมายอาญา	 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย	

อาญา	(ฉบับที่	๑๖)	พ.ศ.	๒๕๔๖	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจึงวางระเบียบการประหารชีวิตไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	 ระเบียบนี้เรียกว่า	“ระเบียบกระทรวงยุติธรรม	ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประหารชีวิตนักโทษ	

พ.ศ.	๒๕๔๖”

	 ข้อ	๒	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่	๑๙	ตุลาคม	๒๕๔๖	เป็นต้นไป

	 ข้อ	๓	 ให้ยกเลิกคำาสั่งกระทรวงมหาดไทย	ที่	๑๘๐๗/๒๔๗๘	ลงวันที่	๑๙	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๔๗๘	

เรื่อง	 ระเบียบการประหารชีวิตนักโทษ	 และบรรดาระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบฉบับนี้	 โดยให้ใช้

ระเบียบฉบับนี้แทน

	 ข้อ	๔	 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

	 ข้อ	๕	 เมื่อศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์มีคำาพิพากษาให้ประหารชีวิตจำาเลย	 และจำาเลยนั้นถูกคุมขังหรือ

ถูกส่งตัวเข้าคุมขังในเรือนจำา	ให้เรือนจำาถ่ายรูปจำาเลยนั้นไว้	๖	ชุด	ชุดหนึ่ง	ประกอบด้วยรูปครึ่งตัวหน้าตรงและรูปด้านข้าง

ทั้งสองข้างขนาดรูปละ	๔”x๖”	ติดไว้ในกระดาษแผ่นเดียวกัน	และระบุชื่อ-สกุล	,	ฐานความผิด	,	หมายเลขคดีแดง	,	ศาลที่
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พิพากษา	 และวัน	 เดือน	 ปี	 ที่ถ่ายรูป	 และเจ้าพนักงานเรือนจำาลงนามรับรองไว้ที่ด้านหน้ารูปทุกรูป	 และจัดทำาแผ่นพิมพ์	

ลายนิ้วมือทั้งสองข้างของจำาเลยไว้	 ๓	 แผ่น	 รวมทั้งจัดทำาบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับตำาหนิรูปพรรณของจำาเลยไว้	 ๑	 ฉบับ	

แล้วให้ส่งรูปถ่ายไปท่ีกองทะเบียนประวัติอาชญากร	สำานักงานตำารวจแห่งชาติ	และพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีแห่งละ	๑	ชุด	

พร้อมแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือทั้งสองข้างแห่งละ	๑	แผ่น	ส่งรูปถ่ายให้ศาลชั้นต้น	๒	ชุด	กรมราชทัณฑ์	๑	ชุด	นอกนั้นให้เก็บ

ไว้ที่เรือนจำาเพื่อการตรวจสอบเมื่อจำาเลยต้องคำาพิพากษาคดีถึงที่สุดให้ประหารชีวิตและถูกคุมขังหรือถูกส่งตัวเข้าคุมขัง

ในเรือนจำา	 ให้เรือนจำาดำาเนินการถ่ายรูป	 จัดทำาแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ	 และบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับตำาหนิรูปพรรณของ

จำาเลยเช่นเดียวกับวรรคก่อน	แต่ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเกี่ยวกับวันที่คดีถึงที่สุดและชั้นศาล	เพื่อการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง	

โดยให้จัดเก็บรูปถ่าย	แผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับตำาหนิรูปพรรณไว้ที่เรือนจำา	๑	ชุด	นอกนั้นให้จัดส่งไป

กรมราชทัณฑ์เพื่อจะได้ส่งต่อไปยังหน่วยงานตามวรรคหนึ่ง	ตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลว่าเป็นจำาเลยในคดีที่ต้องคำาพิพากษา

ให้ประหารชีวิตหรือไม่	 โดยให้ผู้พิพากษาซึ่งนั่งพิจารณาคดีนั้น	 พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี	 และกองทะเบียนประวัติ

อาชญากร	สำานักงานตำารวจแห่งชาติ	 แจ้งผลการตรวจสอบไปที่กรมราชทัณฑ์ผลการตรวจสอบรูปถ่ายและลายพิมพ์นิ้วมือ

ให้เก็บรักษาไว้ที่กรมราชทัณฑ์

	 ข้อ	๖	 ให้เรือนจำาจัดให้มีการตรวจสุขภาพจิตของจำาเลยท่ีต้องคำาพิพากษาถึงท่ีสุดให้ประหารชีวิตทุกราย	

หากเป็นหญิงให้เพิ่มการตรวจการตั้งครรภ์ด้วย	 และให้แจ้งสิทธิการถวายเรื่องราวขอพระราชทานอภัยโทษให้จำาเลยทราบ	

และสอบถามว่ามีความประสงค์จะใช้สิทธิถวายเรื่องราวขอพระราชทานอภัยโทษหรือไม่	 ถ้าประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าว

ให้เรือนจำาช่วยเป็นธุระจัดการไปตามสมควรไม่ว่านักโทษจะถวายเรื่องราวขอพระราชทานอภัยโทษภายในระยะเวลาที่

กฎหมายกำาหนดหรือไม่ก็ตาม	ให้เรือนจำารายงานไปกรมราชทัณฑ์โดยด่วน

	 ข้อ	๗	 ในการประหารชีวิตนักโทษน้ัน	ให้มีคณะกรรมการเป็นผู้ดำาเนินการชุดหน่ึงประกอบด้วย	 ผู้บัญชาการ	

เรือนจำาแห่งท้องที่ที่จะทำาการประหารชีวิตนักโทษเป็นประธาน	 มีผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่หรือผู้แทนอัยการจังหวัด

แห่งท้องที่หรือผู้แทน	และเจ้าพนักงานเรือนจำาตำาแหน่งตั้งแต่พัศดีขึ้นไปแห่งเรือนจำาท้องที่ที่ประหารชีวิตนักโทษ	๑	คน	

ร่วมเป็นคณะกรรมการ	 และในการนี้ให้มีผู้แทนกรมราชทัณฑ์และผู้กำากับการสถานีตำารวจแห่งท้องที่หรือผู้แทนร่วมเป็น

สักขีพยานเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะตรวจตราระวังให้การประหารชีวิตนักโทษดำาเนินการไปตามกฎหมายและ

ระเบียบแบบแผน

	 ข้อ	๘	 เมื่อจะต้องทำาการประหารชีวิตนักโทษรายใด	 ให้กรมราชทัณฑ์แจ้งให้เรือนจำาทราบ	พร้อมส่งผล

การตรวจสอบรูปถ่ายและลายพิมพ์นิ้วมือที่เก็บรักษาไว้ไปด้วย	การประหารชีวิตจะทำาในวันเวลาใดให้เรือนจำาเป็นผู้กำาหนด

และให้แจ้งคณะกรรมการและสักขีพยานตามข้อ	๗	 และกองทะเบียนประวัติอาชญากรตามข้อ	๙	ทราบ	แต่ท้ังน้ีให้งดทำาการ	

ประหารชีวิตในวันหยุดราชการ	วันหยุดนักขัตฤกษ์	วันพระ	กับวันสำาคัญทางศาสนาของนักโทษผู้ที่จะถูกประหารชีวิตนั้น

	 ข้อ	๙	 ก่อนทำาการประหารชีวิตให้ประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการตามข้อ	 ๗	 ตรวจสอบผลการตรวจ	

รูปถ่ายและลายพิมพ์นิ้วมือที่กรมราชทัณฑ์ส่งไปกับที่ทางเรือนจำาได้เก็บรักษาไว้ตามข้อ	 ๕	 โดยถือเอาผลการตรวจสอบ	

ลายพิมพ์น้ิวมือเป็นสำาคัญ	 แต่ให้นำาผลการตรวจสอบรูปถ่ายเป็นข้อมูลประกอบด้วย	 การประหารชีวิตนักโทษ	 ณ	 เรือนจำาท่ีต้ังอยู่	

ในเขตกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดปริมณฑล	 ให้กองทะเบียนประวัติอาชญากร	 สำานักงานตำารวจแห่งชาติ	 จัดเจ้าหน้าที่

ไปทำาการพิมพ์ลายน้ิวมือของนักโทษ	 ในขณะก่อนและหลังการประหารชีวิต	 โดยพิมพ์ลายน้ิวมือเป็น	 ๓	 ชุด	 เพ่ือตรวจสอบกับ								

ลายพิมพ์นิ้วมือนักโทษประหารชีวิตของกองทะเบียนประวัติอาชญากรต่อหน้าคณะกรรมการ	เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้วให้
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คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่กองทะเบียนประวัติอาชญากรลงนามกำากับในแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ	หากทำาการประหารชีวิต	

ณ	 เรือนจำาในท้องที่จังหวัดอื่นให้เป็นหน้าที่ของตำารวจภูธรในจังหวัดนั้น	 จัดเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบลายพิมพ์	

นิ้วมือไปดำาเนินการในทำานองเดียวกัน	 ภายหลังการประหารชีวิตให้เก็บลายพิมพ์นิ้วมือดังกล่าวไว้ที่เรือนจำา	 กรมราชทัณฑ์

และกองทะเบียนประวัติอาชญากร	 แห่งละ	 ๑	 ชุด	 อนึ่ง	 ก่อนนำาตัวไปประหารชีวิตให้ผู้บัญชาการเรือนจำาที่จะทำาการ

ประหารชีวิตนักโทษนำาเอกสารอันเกี่ยวข้องกับผลการขอพระราชทานอภัยโทษไปอ่านให้นักโทษผู้นั้นฟัง

	 ข้อ	๑๐	 ให้เรือนจำาสอบถามนักโทษที่จะถูกประหารชีวิตถึงการจัดการทรัพย์สิน	 ถ้าหากนักโทษแสดง

เจตนาที่จะจัดการทรัพย์สินของตน	ก็ให้แสดงเจตนาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	กรณีนักโทษเขียนหนังสือไม่ได้ให้เจ้าพนักงาน

เรือนจำาเป็นผู้เขียนให้แล้วอ่านให้นักโทษผู้น้ันฟังแล้วให้ลงลายมือช่ือหรือลายพิมพ์น้ิวมือไว้เป็นหลักฐาน	โดยมีพยานอย่างน้อย	

สองคนลงชื่อรับรองลายมือชื่อหรือลายพิมพ์นิ้วมือนั้น	 หากนักโทษมีความประสงค์จะเขียนจดหมายหรือส่งข้อความ				

บอกกล่าว	 หรือจะโทรศัพท์พูดกับญาติหรือผู้ใด	 หรือมีความประสงค์จะทำาสิ่งใด	 ซึ่งเจ้าพนักงานเรือนจำาพิจารณาแล้ว					

เห็นสมควรก็ให้เรือนจำาอำานวยความสะดวกให้	 แต่การส่งข้อความหรือการพูดคุยโทรศัพท์สามารถกระทำาได้ตามท่ีคณะกรรมการ	

เห็นสมควร	 ทั้งนี้	 ให้เรือนจำาจัดเตรียมโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารไว้เป็นการเฉพาะให้เรือนจำาสอบถามนักโทษถึงอาหาร

มื้อสุดท้าย	และหากไม่เป็นการเหลือวิสัยให้เรือนจำาจัดให้ตามสมควรและเหมาะสม

	 ข้อ	๑๑	 ก่อนจะนำาตัวไปประหารชีวิต	 ให้นักโทษได้มีโอกาสประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือลัทธิ	 ตาม

ความเชื่อของตนในเวลาที่เหมาะสม

	 ข้อ	๑๒	 ให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์โดยความเห็นชอบของกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศกำาหนดชนิด	

ประเภท	 และปริมาณของยาหรือสารพิษที่จะใช้ในการประหารชีวิต	 และให้จัดเก็บยาหรือสารพิษที่จะใช้ไว้ที่โรงพยาบาล

หรือสถานพยาบาลของกรมราชทัณฑ์

	 ข้อ	๑๓	 เมื่อจะทำาการประหารชีวิตนักโทษในวันใดให้เรือนจำาจัดเจ้าพนักงานเรือนจำาไม่น้อยกว่า	๓	คน

ไปรับยาหรือสารพิษท่ีกำาหนดในข้อ	๑๒	จากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของกรมราชทัณฑ์	 โดยต้องมีหัวหน้าเจ้าพนักงาน	

เรือนจำาเป็นข้าราชการไม่ต่ำากว่าระดับ	๗	ทั้งนี้	อุปกรณ์บรรจุยาหรือสารพิษให้เรือนจำาเป็นผู้จัดหาและให้เภสัชกรของ

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของกรมราชทัณฑ์บรรจุยาหรือสารพิษลงในอุปกรณ์ดังกล่าว	 แล้วให้ผนึกอุปกรณ์ให้แน่นหนา	

และลงชื่อกำากับไว้โดยชัดเจน	การเปิดผนึกอุปกรณ์บรรจุยาหรือสารพิษจะต้องทำาต่อหน้าคณะกรรมการตามข้อ	๗	และให้

หัวหน้าเจ้าพนักงานเรือนจำาผู้ไปรับยาหรือสารพิษและคณะกรรมการลงชื่อรับรองความเรียบร้อยไว้เป็นหลักฐาน

	 ข้อ	๑๔	 ให้เรือนจำาจัดเตรียมสถานที่สำาหรับการประหารชีวิตและจัดหาอุปกรณ์ที่จะใช้ในการฉีดยาหรือ

สารพิษเข้าสู่ร่างกายของนักโทษท่ีจะถูกประหารไว้ให้พร้อม	 รวมถึงเจ้าพนักงานเรือนจำาผู้ทำาการฉีดยาหรือสารพิษไม่น้อยกว่า	

๒	คน

	 ข้อ	๑๕	 สถานที่สำาหรับทำาการประหารชีวิตนักโทษ	ประกอบด้วย	ห้องสำาหรับควบคุมนักโทษก่อนทำาการ

ประหาร	 ห้องทำาการประหาร	 ห้องเตรียมตัวของเจ้าพนักงาน	 รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประหาร	 ห้องคณะกรรมการ

กับสักขีพยาน	และห้องประกอบพิธีทางศาสนา
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	 ข้อ	๑๖	 เมื่อถึงเวลาประหารชีวิตนักโทษ	 ให้เรือนจำาจัดเจ้าพนักงานเรือนจำารักษาความปลอดภัยและ

ระวังเหตุให้อยู่ในความเรียบร้อยตามสมควรแล้วนำานักโทษที่จะทำาการประหารชีวิตไปยังสถานที่ซึ่งได้เตรียมไว้	และดำาเนิน

การดังนี้

	 	 	 (๑)		 นำาตัวนักโทษที่จะทำาการประหารชีวิตให้นอนลงบนเตียงที่จัดเตรียมไว้เพื่อการประหาร

ชีวิต	พร้อมทั้งทำาการพันธนาการป้องกันมิให้นักโทษดิ้นรนขัดขืน

	 	 	 (๒)		 ให้เจ้าพนักงานเรือนจำาซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคำาสั่งของผู้บัญชาการเรือนจำาจัดเตรียม

เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการดำาเนินการไว้ให้พร้อม	 และทำาการแทงเข็มสำาหรับฉีดยาหรือสารพิษเข้าเส้นเลือด

ในร่างกายของนักโทษที่จะถูกประหารรอไว้	 โดยต่อเข้ากับสายท่อหรืออุปกรณ์บรรจุยาหรือสารพิษที่จะปล่อยเข้าสู่ร่างกาย

ของนักโทษท่ีจะถูกประหาร	 พร้อมท้ังติดต้ังเคร่ืองตรวจวัดสัญญาณการเต้นของหัวใจเข้ากับร่างกายนักโทษท่ีจะถูกประหาร	

หันจอแสดงให้คณะกรรมการและสักขีพยานได้สักเกตเห็นโดยชัดเจน

	 		 	 (๓)		 เมื่อการดำาเนินการตามข้อ	 (๒)	 เสร็จเรียบร้อย	 และได้รับสัญญาณให้ทำาการประหารชีวิต		

ให้เจ้าพนักงานเรือนจำาผู้ทำาการฉีดยาหรือสารพิษจัดการปล่อยหรือฉีดยาหรือสารพิษเข้าสู่ร่างกายของนักโทษประหารให้ตาย	

เสียต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน

	 	 	 (๔)		 ให้แพทย์ประจำาเรือนจำาที่ทำาการประหารชีวิตนักโทษหรือแพทย์ของทางราชการ	 ๑	 คน	

ร่วมกับคณะกรรมการตามข้อ	๗	ตรวจพิสูจน์การตายของนักโทษ	โดยให้แพทย์และคณะกรรมการทำาบันทึกยืนยันการตาย

ของนักโทษที่ถูกประหารชีวิต	และประกาศผลการประหารชีวิตให้สักขีพยานทราบในวันนั้น

	 ข้อ	๑๗	 การถ่ายภาพหรือบันทึกให้ปรากฏด้วยแถบเสียง	แถบภาพ	หรือด้วยวิธีอื่นที่จะเกิดผลในทำานอง

เดียวกันต่อนักโทษท่ีจะถูกประหาร	 สถานท่ีประหารชีวิตและวิธีการประหารชีวิตน้ันจะกระทำามิได้	 เว้นแต่เป็นการดำาเนินการ	

ในทางราชการ

	 ข้อ	๑๘	 ให้เรือนจำาจัดเก็บศพของนักโทษที่ถูกประหารชีวิตไว้ในเรือนจำาเป็นเวลาไม่ต่ำากว่า	 ๑๒	 ชั่วโมง	

เมื่อล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวแล้วให้แพทย์ของทางราชการร่วมกับผู้บัญชาการเรือนจำาตรวจสอบโดยทำาบันทึกยืนยันการ

ตายอีกคร้ังหน่ึง	 เม่ือนักโทษเสียชีวิตแล้วให้เรือนจำาแจ้งญาติทราบในโอกาสแรก	หากมีญาติมาขอรับให้มอบศพน้ันไป	 แต่ถ้า	

ไม่มีญาติมาขอรับก็ให้จัดการเผาหรือฝังตามที่เรือนจำาจะเห็นสมควรต่อไป

	 ข้อ	๑๙	 ให้เรือนจำารายงานผลการดำาเนินการประหารชีวิตพร้อมบันทึกของแพทย์และคณะกรรมการ

ยืนยันผลการตรวจพิสูจน์การตาย	ตามข้อ	๑๖	(๔)	และผลการตรวจสอบยืนยันภายหลังการตายตามข้อ	๑๘	ให้กระทรวง

ยุติธรรมทราบโดยเร็ว

ประกาศ	ณ	วันที่	๑๕	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๔๖

(ลงชื่อ)	พงศ์เทพ	เทพกาญจนา

(นายพงศ์เทพ	เทพกาญจนา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
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