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ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประหารชีวิตนักโทษ พ.ศ. 2546 

นายธีรยุทธ ปักษา ผู้รวบรวม 

เมื่อศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์มีค าพิพากษาให้ประหารชีวิตจ าเลยและจ าเลยนั้นถูกคุมขังหรือถูกส่ง

ตัวเข้าคุมขังในเรือนจ าให้เรือนจ าถ่ายรูปจ าเลยนั้นไว้ 6 ชุด ชุดหนึ่งประกอบด้วยรูปครึ่งตัวหน้าตรงและรูป

ด้านข้างทั้งสองข้างขนาดรูปละ 4”x 6” ติดไว้ในกระดาษแผ่นเดียวกันและระบุชื่อ-สกุล , ฐานความผิด , 

หมายเลขคดีแดง , ศาลที่พิพากษาและวันเดือนปีที่ถ่ายรูปและเจ้าพนักงานเรือนจ าลงนามรับรองไว้ที่ด้านหน้า

รูปทุกรูปและจัดท าแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือทั้งสองข้างของจ าเลยไว้ 3 แผ่นรวมทั้งจัดท าบันทึกรายละเอียด

เกี่ยวกับต าหนิรูปพรรณของจ าเลยไว้ 1 ฉบับแล้วให้ส่งรูปถ่ายไปที่กองทะเบียนประวัติอาชญากรส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติและพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีแห่งละ 1 ชุดพร้อมแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือทั้งสองข้างแห่งละ 1 

แผ่นส่งรูปถ่ายให้ศาลชั้นต้น 2 ชุดกรมราชทัณฑ์ 1 ชุดนอกนั้นให้เก็บไว้ที่เรือนจ าเพ่ือการตรวจสอบ เมื่อจ าเลย

ต้องค าพิพากษาคดีถึงที่สุดให้ประหารชีวิตและถูกคุมขังหรือถูกส่งตัวเข้าคุมขังในเรือนจ าให้เรือนจ าด าเนินการ

ถ่ายรูปจัดท าแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือและบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับต าหนิรูปพรรณของจ าเลยเช่นเดียวกับวรรค

ก่อนแต่ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเกี่ยวกับวันที่คดีถึงที่สุดและชั้นศาลเพ่ือการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งโดยให้จัดเก็บ

รูปถ่ายแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับต าหนิรูปพรรณไว้ที่เรือนจ า 1 ชุดนอกนั้นให้จัดส่งไป

กรมราชทัณฑ์เพ่ือจะได้ส่งต่อไปยังหน่วยงานตามวรรคหนึ่งตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลว่าเป็นจ าเลยในคดีที่ต้อง

ค าพิพากษาให้ประหารชีวิตหรือไม่ โดยให้ผู้พิพากษาซึ่งนั่งพิจารณาคดีนั้นพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีและ

กองทะเบียนประวัติอาชญากรส านักงานต ารวจแห่งชาติแจ้งผลการตรวจสอบไปที่ กรมราชทัณฑ์ผลการ

ตรวจสอบรูปถ่ายและลายพิมพ์นิ้วมือให้เก็บรักษาไว้ที่กรมราชทัณฑ์ 1 จากนั้นให้เรือนจ าจัดให้มีการตรวจ

สุขภาพจิตของจ าเลยที่ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ประหารชีวิตทุกรายหากเป็นหญิงให้เพ่ิมการตรวจการ

ตั้งครรภ์ด้วยและให้แจ้งสิทธิการถวายเรื่องราวขอพระราชทานอภัยโทษให้จ าเลยทราบและสอบถามว่ามีความ

ประสงค์จะใช้สิทธิถวายเรื่องราวขอพระราชทานอภัยโทษหรือไม่ ถ้าประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าวให้เรือนจ าช่วย

เป็นธุระจัดการไปตามสมควรไม่ว่านักโทษจะถวายเรื่องราวขอพระราชทานอภัยโทษภายในระยะเวลาที่

กฎหมายก าหนดหรือไม่ก็ตามให้เรือนจ ารายงานไปกรมราชทัณฑ์โดยด่วน2 

ทั้งนี้ ในการประหารชีวิตนักโทษนั้นให้มีคณะกรรมการเป็นผู้ด าเนินการชุดหนึ่ง ประกอบด้วยผู้

บัญชาการเรือนจ าแห่งท้องที่ที่จะท าการประหารชีวิตนักโทษเป็นประธาน มีผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่หรือ

ผู้แทนอัยการจังหวัดแห่งท้องที่หรือผู้แทนและเจ้าพนักงานเรือนจ าต าแหน่งตั้งแต่พัศดีขึ้นไปแห่งเรือนจ าท้องที่
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ที่ประหารชีวิตนักโทษ 1 คนร่วมเป็นคณะกรรมการ และในการนี้ให้มีผู้แทนกรมราชทัณฑ์และผู้ก ากับการ

สถานีต ารวจแห่งท้องที่หรือผู้แทนร่วมเป็นสักขีพยานเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะตรวจตราระวังให้การ

ประหารชีวิตนักโทษด าเนินการไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผน3 เมื่อจะต้องท าการประหารชีวิตนักโทษ

รายใดให้กรมราชทัณฑ์แจ้งให้เรือนจ าทราบพร้อมส่งผลการตรวจสอบรูปถ่ายและลายพิมพ์นิ้วมือที่เก็บรักษาไว้

ไปด้วยการประหารชีวิตจะท าในวันเวลาใดให้เรือนจ าเป็นผู้ก าหนดและให้แจ้งคณะกรรมการและสักขีพยาน

ตามข้อ 7 และกองทะเบียนประวัติอาชญากรตามข้อ  9 ทราบแต่ทั้งนี้ ให้งดท าการประหารชีวิตใน

วันหยุดราชการวันหยุดนักขัตฤกษ์วันพระกับวันส าคัญทางศาสนาของนักโทษผู้ที่จะถูกประหารชีวิตนั้น4 

ก่อนท าการประหารชีวิตให้ประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบผลการตรวจรูปถ่ายและลาย

พิมพ์นิ้วมือที่กรมราชทัณฑ์ส่งไปกับที่ทางเรือนจ าได้เก็บรักษาไว้โดยถือเอาผลการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือเป็น

ส าคัญแต่ให้น าผลการตรวจสอบรูปถ่ายเป็นข้อมูลประกอบด้วยการประหารชีวิตนักโทษ ณ เรือนจ าที่ตั้งอยู่ใน

เขตกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดปริมณฑลให้กองทะเบียนประวัติอาชญากรส านักงานต ารวจแห่งชาติจัด

เจ้าหน้าที่ไปท าการพิมพ์ลายนิ้วมือของนักโทษในขณะก่อนและหลังการประหารชีวิตโดยพิมพ์ลายนิ้วมือเป็น 3 

ชุดเพ่ือตรวจสอบกับลายพิมพ์นิ้วมือนักโทษประหารชีวิตของกองทะเบียนประวัติอาชญากรต่อหน้า

คณะกรรมการเมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้วให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่กองทะเบียนประวัติอาชญากรลงนาม

ก ากับในแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือหากท าการประหารชีวิต  ณ เรือนจ าในท้องที่จังหวัดอ่ืนให้เป็นหน้าที่ของ

ต ารวจภูธรในจังหวัดนั้นจัดเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือไปด าเนินการในท านองเดียวกัน

ภายหลังการประหารชีวิตให้เก็บลายพิมพ์นิ้วมือดังกล่าวไว้ที่เรือนจ ากรมราชทัณฑ์และกองทะเบียนประวัติ

อาชญากรแห่งละ 1 ชุด อนึ่งก่อนน าตัวไปประหารชีวิตให้ผู้บัญชาการเรือนจ าที่จะท าการประหารชีวิตนักโทษ

น าเอกสารอันเกี่ยวข้องกับผลการขอพระราชทานอภัยโทษไปอ่านให้นักโทษผู้นั้นฟัง5 

ให้เรือนจ าสอบถามนักโทษที่จะถูกประหารชีวิตถึงการจัดการทรัพย์สินถ้าหากนักโทษแสดงเจตนาที่

จะจัดการทรัพย์สินของตนก็ให้แสดงเจตนาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีนักโทษเขียนหนังสือไม่ได้ให้เจ้า

พนักงานเรือนจ าเป็นผู้เขียนให้แล้วอ่านให้นักโทษผู้นั้นฟังแล้วให้ลงลายมือชื่อหรือลายพิมพ์นิ้วมือไว้เป็น

หลักฐานโดยมีพยานอย่างน้อยสองคนลงชื่อรับรองลายมือชื่อหรือลายพิมพ์นิ้วมือนั้นหากนักโทษมีความ

ประสงค์จะเขียนจดหมายหรือส่งข้อความบอกกล่าวหรือจะโทรศัพท์พูดกับญาติหรือผู้ใดหรือมีความประสงค์

จะท าสิ่งใดซึ่งเจ้าพนักงานเรือนจ าพิจารณาแล้วเห็นสมควรก็ให้เรือนจ าอ านวยความสะดวกให้แต่การส่ง

ข้อความหรือการพูดคุยโทรศัพท์สามารถกระท าได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรทั้งนี้ให้เรือนจ าจัดเตรียม

โทรศพัท์หรือเครื่องมือสื่อสารไว้เป็นการเฉพาะให้เรือนจ าสอบถามนักโทษถึงอาหารมื้อสุดท้ายและหากไม่เป็น
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การเหลือวิสัยให้เรือนจ าจัดให้ตามสมควรและเหมาะสม6 ก่อนจะน าตัวไปประหารชีวิตให้นักโทษได้มีโอกาส

ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือลัทธิตามความเชื่อของตนในเวลาที่เหมาะสม7 ให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์โดย

ความเห็นชอบของกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศก าหนดชนิดประเภทและปริมาณของยาหรือสารพิษที่จะ

ใช้ในการประหารชีวิตและให้จัดเก็บยาหรือสารพิษที่จะใช้ไว้ที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของกรม

ราชทัณฑ์8 ซ่ึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์โดยความเห็นชอบของกระทรวงสาธารณสุขตามหนังสือที่ สธ 1003.2/4253 

ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2546 จึงออกประกาศก าหนดชนิด ประเภทและปริมาณของยาหรือสารพิษที่ใช้ในการ

ประหารชีวิตนักโทษ ดังนี้ 

1. Sodium Pentothal ชนิดยา ยาควบคุมพิเศษ ประเภทยา ยาใช้ภายใน ปริมาณที่ใช้ไม่ต่ ากว่า 5 

กรัม ในสารละลาย 50 cc.หรือ Propofol ชนิดยา ยาอันตราย ประเภทยา ยาใช้ภายใน ปริมาณที่ใช้ ไม่ต่ า

กว่า 200 mg. 

2. Pancuronium bromide ชนิดยา ยาอันตราย ประเภทยา ยาใช้ภายใน ปริมาณที่ใช้ไม่ต่ ากว่า 50 

cc. (100 มิลลิกรัม) 

. Potassium chloride ชนิดยา ยาอันตราย ประเภทยา ยาใช้ภายใน ปริมาณที่ใช้ไม่ต่ ากว่า 50 cc. 

(7.5 กรัม) 

 เมื่อจะท าการประหารชีวิตนักโทษในวันใดให้เรือนจ าจัดเจ้าพนักงานเรือนจ าไม่น้อยกว่า 3 คนไปรับยา

หรือสารพิษท่ีก าหนดจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของกรมราชทัณฑ์โดยต้องมีหัวหน้าเจ้าพนักงานเรือน

จ าเป็นข้าราชการไม่ต่ ากว่าระดับ๗ทั้งนี้อุปกรณ์บรรจุยาหรือสารพิษให้เรือนจ าเป็นผู้จัดหาและให้เภสัชกรของ

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของกรมราชทัณฑ์บรรจุยาหรือสารพิษลงในอุปกรณ์ดังกล่าวแล้วให้ผนึก

อุปกรณ์ให้แน่นหนาและลงชื่อก ากับไว้โดยชัดเจน การเปิดผนึกอุปกรณ์บรรจุยาหรือสารพิษจะต้องท าต่อหน้า

คณะกรรมการตามข้อ 7 และให้หัวหน้าเจ้าพนักงานเรือนจ าผู้ไปรับยาหรือสารพิษและคณะกรรมการลงชื่อ

รับรองความเรียบร้อยไว้เป็นหลักฐาน9 

 ให้เรือนจ าจัดเตรียมสถานที่ส าหรับการประหารชีวิตและจัดหาอุปกรณ์ท่ีจะใช้ในการฉีดยาหรือสารพิษ

เข้าสู่ร่างกายของนักโทษที่จะถูกประหารไว้ให้พร้อมรวมถึงเจ้าพนักงานเรือนจ าผู้ท าการฉีดยาหรื อสารพิษไม่

น้อยกว่า 2 คน10 สถานที่ส าหรับท าการประหารชีวิตนักโทษประกอบด้วยห้องส าหรับควบคุมนักโทษก่อนท า
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 ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประหารชีวิตนักโทษ พ.ศ. 2546 ข้อ 10 

7
 ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประหารชีวิตนักโทษ พ.ศ. 2546 ข้อ 11 

8
 ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประหารชีวิตนักโทษ พ.ศ. 2546 ข้อ 12 

9
 ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประหารชีวิตนักโทษ พ.ศ. 2546 ข้อ 13 

10
 ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประหารชีวิตนักโทษ พ.ศ. 2546 ข้อ 14 



การประหารห้องท าการประหารห้องเตรียมตัวของเจ้าพนักงานรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประหารห้อง

คณะกรรมการกับสักขีพยานและห้องประกอบพิธีทางศาสนา11 

เมื่อถึงเวลาประหารชีวิตนักโทษให้เรือนจ าจัดเจ้าพนักงานเรือนจ ารักษาความปลอดภัยและระวังเหตุ

ให้อยู่ในความเรียบร้อยตามสมควรแล้วน านักโทษที่จะท าการประหารชีวิตไปยังสถานที่ซึ่งได้เตรียมไว้และ

ด าเนินการดังนี้ 

(1) น าตัวนักโทษที่จะท าการประหารชีวิตให้นอนลงบนเตียงที่จัดเตรียมไว้เพ่ือการประหารชีวิตพร้อม

ทั้งท าการพันธนาการป้องกันมิให้นักโทษดิ้นรนขัดขืน 

(2) ให้เจ้าพนักงานเรือนจ าซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยค าสั่งของผู้บัญชาการเรือนจ าจัดเตรียมเครื่องมือ

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการไว้ให้พร้อมและท าการแทงเข็มส าหรับฉีดยาหรือสารพิษเข้าเส้นเลือดใน

ร่างกายของนักโทษท่ีจะถูกประหารรอไว้โดยต่อเข้ากับสายท่อหรืออุปกรณ์บรรจุยาหรือสารพิษที่จะปล่อยเข้าสู่

ร่างกายของนักโทษที่จะถูกประหารพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องตรวจวัดสัญญาณการเต้นของหัวใจเข้ากับร่างกาย

นักโทษที่จะถูกประหารหันจอแสดงให้คณะกรรมการและสักขีพยานได้สักเกตเห็นโดยชัดเจน 

 (3) เมื่อการด าเนินการตามข้อ (2) เสร็จเรียบร้อยและได้รับสัญญาณให้ท าการประหารชีวิตให้เจ้า

พนักงานเรือนจ าผู้ท าการฉีดยาหรือสารพิษจัดการปล่อยหรือฉีดยาหรือสารพิษเข้าสู่ร่างกายของนักโทษ

ประหารให้ตายเสียต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน 

(4) ให้แพทย์ประจ าเรือนจ าที่ท าการประหารชีวิตนักโทษหรือแพทย์ของทางราชการ 1 คนร่วมกับ

คณะกรรมการตามข้อ 7 ตรวจพิสูจน์การตายของนักโทษโดยให้แพทย์และคณะกรรมการท าบันทึกยืนยันการ

ตายของนักโทษที่ถูกประหารชีวิตและประกาศผลการประหารชีวิตให้สักขีพยานทราบในวันนั้น 12 อนึ่ง การ

ถ่ายภาพหรือบันทึกให้ปรากฏด้วยแถบเสียงแถบภาพหรือด้วยวิธีอ่ืนที่จะเกิดผลในท านองเดียวกันต่อนักโทษที่

จะถูกประหารสถานที่ประหารชีวิตและวิธีการประหารชีวิตนั้นจะกระท ามิได้เว้นแต่เป็นการด าเนินการในทาง

ราชการ13 

ให้เรือนจ าจัดเก็บศพของนักโทษที่ถูกประหารชีวิตไว้ในเรือนจ าเป็นเวลาไม่ต่ ากว่า 12 ชั่วโมงเมื่อ

ล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวแล้วให้แพทย์ของทางราชการร่วมกับผู้บัญชาการเรือนจ าตรวจสอบโดยท าบันทึก

ยืนยันการตายอีกครั้งหนึ่ง เมื่อนักโทษเสียชีวิตแล้วให้เรือนจ าแจ้งญาติทราบในโอกาสแรกหากมีญาติมาขอรับ
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12
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13
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ให้มอบศพนั้นไปแต่ถ้าไม่มีญาติมาขอรับก็ให้จัดการเผาหรือฝังตามที่เรือนจ าจะเห็นสมควรต่อไป14 ให้เรือนจ า

รายงานผลการด าเนินการประหารชีวิตพร้อมบันทึกของแพทย์และคณะกรรมการยืนยันผลการตรวจพิสูจน์กา 

รตายตามข้อ 16 (4) และผลการตรวจสอบยืนยันภายหลังการตายตามข้อ 18 ให้กระทรวงยุติธรรมทราบ

โดยเร็ว15 
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15
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