ผลทางกฎหมายของคดี
กัญชา หลังวันที่ 9 มิถน
ุ ายน 2565 by ท่านติ./
ตอบ
่
1.ตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรืองระบุ
ชอยาเสพติ
ื่
ดให้โทษประเภท 5
่
พ.ศ.2563 ฉบับลงวันที่ 8 กุมภาพันธ ์ 2565 ซึงออกตามความในมาตรา
29
่ นที่ 9
วรรคสอง แห่ง ป.ยาเสพติด และ ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เมือวั
่ น 120 วัน นับแต่วน
กุมภาพันธ ์ 2565 โดยให้มีผลเมือพ้
ั ที่ 9 กุมภาพันธ ์
2565 ให้เฉพาะ “ตัวสารสกัด” จากกัญชาหรือกัญชง (พืชสกุล Cannabis)
“เป็ นยาเสพติดให้โทษประเภท 5” ตาม ป.ยาเสพติด เท่านั้น โดยจะมีผลในวันที่
10 มิถน
ุ ายน 2565 นี ้
2.ประกาศฉบับดังกล่าว ส่งผลให้ “นับแต่วน
ั ที่ 10 มิถน
ุ ายน 2565 กัญชา
ไม่ถอื เป็ นยาเสพติดอีกต่อไป” และ
่ ไว ้เป็ นความผิดตามกฎหมายอีกต่อไป”
“กัญชาไม่ใช่พช
ื หรือทร ัพย ์ทีมี
(ยกเว ้นตัวสารสกัดจากกัญชา)
่ บกัญชาทีมี
่ การจับกุมโดยตารวจ
3. ฉะนั้น คดีความผิดเกียวกั
่ องของพนักงานอัยการ
การสอบสวนโดยพนักงานสอบสวน การพิจารณาสังฟ้
หรือพิจารณาคดีของศาล และ
่ บกัญชาของกรมราชทัณฑ ์
การควบคุมขังผู ้ต ้องขังในคดีความผิดเกียวกั
่ ดขึน้ “ก่อน” วันที่ 10 มิถน
ทีเกิ
ุ ายน 2565
่ ้องสอบสวน ฟ้ องร ้อง พิจารณาคดี
จึงไม่ถอื ว่าเป็ นความผิดตามกฎหมายทีจะต
หรือคุมขัง อีกต่อไป
4.ฉะนั้น นับแต่วน
ั ที่ 10 มิถน
ุ ายน 2565 เป็ นต ้นไป
4.1 การปลูกกัญชา การมีกญ
ั ชาไว ้ในครอบครอง หรือการเสพกัญชา
่ ใช่สารสกัดจากกัญชา) ไม่เป็ นความผิดตาม ป.ยาเสพติด อีกต่อไป
(ทีไม่
่ ก ผู ้ทีมี
่ กญ
ตารวจ ไม่อาจจับกุมดาเนินคดีผู ้ทีปลู
ั ชา หรือผู ้เสพกัญชา ได ้ ตาม
ป.อาญา มาตรา 2 วรรคหนึ่ง
่ บกัญชา เช่น การปลูก ผลิต ครอบครอง จาหน่ าย หรือเสพ
4.2 คดีเกียวกั
่ ใช่สารสกัดจากกัญชา) และอยู่
กัญชา (ทีไม่
“ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวน” พนักงานสอบสวนจะต ้อง
“ปล่อยผู ้ต ้องหาไปทุกกรณี ” เช่น
หากอยู่ระหว่างควบคุมตัวของพนักงานสอบสวนก็ต ้องปล่อยผู ้ต ้องหา
หากอยู่ระหว่างประกันตัวก็ต ้องแจ ้งคืนหลักประกัน

่ าร ้องขอยุตก
หากอยู่ระหว่างฝากขังต่อศาลก็ต ้องยืนค
ิ ารฝากขังผู ้ต ้องหาต่อศา
ล แล ้วทาสานวนการสอบสวนต่อไปแต่ให้ทาความเห็นทางคดีเห็น
่ ฟ้องผู ้ต ้องหา” ตาม ป.อาญา มาตรา ป.อาญา มาตรา 3 +
“ควรสังไม่
ป.ยาเสพติด มาตรา 93 + 148 + ป. กระทรวงสาธารณสุข
่
เรืองระบุ
ชอยาเสพติ
ื่
ดให้โทษประเภท 5 พ.ศ. 2563 และ
่
ทาเรืองถอนประวั
ตอิ าชญากรของผู ้ต ้องหาออกจากสารบบ
การดาเนิ นคดีอาญาและกองทะเบียนประวัตอิ าชญากร ตาม ป.อาญา มาตรา 2
วรรคสอง
่ บกัญชา เช่น การปลูก ผลิต ครอบครอง จาหน่ าย หรือเสพ
4.3 คดีเกียวกั
่ ใช่สารสกัดจากกัญชา) และอยู่
กัญชา (ทีไม่
่
“ระหว่างการพิจารณาสังคดี
ของพนักงานอัยการ” พนักงานอัยการจะต ้อง
“ปล่อยผู ้ต ้องหาไปทุกกรณี ” เช่น
้ั ยการก็ต ้องแจ ้งคืนหลักประกันหากอยู่ระหว่าง
หากอยู่ระหว่างการประกันตัวชนอั
่ าร ้องขอยุตก
ฝากขังต่อศาลก็ต ้องยืนค
ิ ารฝากขังผู ้ต ้องหาต่อศาล
แล ้วทาออกคาสัง่ “ไม่ฟ้องผู ้ต ้องหา” ตาม ป.อาญา มาตรา ป.อาญา มาตรา 3
+ ป.ยาเสพติด มาตรา 93 + 148 + ป. กระทรวงสาธารณสุข
่
เรืองระบุ
ชอยาเสพติ
ื่
ดให้โทษประเภท 5 พ.ศ. 2563
่ ฟ้องให้ผู ้ต ้องหา
และแจ ้งคาสังไม่
่ าเรืองถอนประวั
่
และพนักงานสอบสวนทราบเพือท
ตอิ าชญากรของผู ้ต ้องหาออ
กจากสารบบ การดาเนิ นคดีอาญาและกองทะเบียนประวัตอิ าชญากร ตาม
ป.อาญา มาตรา 2 วรรคสอง
่ บกัญชา เช่น การปลูก ผลิต ครอบครอง จาหน่ าย หรือเสพ
4.4 คดีเกียวกั
่ ใช่สารสกัดจากกัญชา) และอยู่ “ระหว่างการพิจารณาของศาล”
กัญชา (ทีไม่
ศาลต ้อง “ปล่อยจาเลยไปทุกกรณี ” เช่น
้ั
หากอยู่ระหว่างการประกันตัวชนศาลก็
ต ้องแจ ้งคืนหลักประกัน
หากอยู่ระหว่างการควบคุมขังระหว่างพิจารณา
ศาลก็ต ้องออกหมายปล่อยตัวจาเลยไป แล ้ว “พิพากษายกฟ้ องจาเลย” ตาม
ป.อาญา มาตรา ป.อาญา มาตรา 3 + ป.ยาเสพติด มาตรา 93 + 148 + ป.
่
กระทรวงสาธารณสุข เรืองระบุ
ชอยาเสพติ
ื่
ดให้โทษประเภท 5 พ.ศ. 2563
่
พนักงานสอบสวนต ้องติดตามผลคดีจากศาลแล ้วทาเรืองถอนประวั
ตอิ าชญากร
ของผู ้ต ้องหาออกจากสารบบ

การดาเนิ นคดีอาญาและกองทะเบียนประวัตอิ าชญากร ตาม ป.อาญา มาตรา 2
วรรคสอง
่ บกัญชา เช่น การปลูก ผลิต ครอบครอง จาหน่ าย หรือเสพ
4.5 คดีเกียวกั
่ ใช่สารสกัดจากกัญชา) และคดีถงึ ทีสุ่ ดแล ้วโดยจาเลยถูก
กัญชา (ทีไม่
่
“ควบคุมขัง+บังคับโทษของกรมราชทัณฑ ์หรือการบังคับโทษอืนใด
เช่น
่ บกัญชา”
การควบคุมเยาวชน ของสถานพินิจในคดีความผิดเกียวกั
กรมราชทัณฑ ์ หรือ สถานพินิจ หรือตัวผู ้ต ้องขัง
่
ต ้องทาร ้องขอต่อศาลให้สังและ
“ออกหมายปล่อยตัวผู ้ต ้องขังไปทุกกรณี ” ตาม
ป.อาญา มาตรา ป.อาญา มาตรา 3 (1) + ป.ยาเสพติด มาตรา 93 + 148 + ป.
่
กระทรวงสาธารณสุข เรืองระบุ
ชอยาเสพติ
ื่
ดให้โทษประเภท 5 พ.ศ. 2563
่
พนักงานสอบสวนต ้องติดตามผลคดีจากศาลแล ้วทาเรืองถอนประวั
ตอิ าชญากร
ของผู ้ต ้องหาออกจากสารบบ
การดาเนิ นคดีอาญาและกองทะเบียนประวัตอิ าชญากร ตาม ป.อาญา มาตรา 2
วรรคสอง
4.6 ผู ้เขียนเห็นว่าแม้ กัญชา
จะถูกปลดล็อคมิใช่ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายอีกต่อไป
และการมีไว ้ในครอบครองหรือผลิตและจาหน่ ายจะไม่เป็ นความผิดตาม
ป.ยาเสพติด ก็ตาม แต่กญ
ั ชายังถือเป็ นพืชชนิ ดหนึ่ง ดังนั้น
่
่ าหน่ าย เช่น
การนาพืชกัญชาไป แปรรูป แปรสภาพ เพือขาย
เพือจ
่
่ แล ้ว
นาพืชกัญชาไปต ้มผสมรวมกับน้าหวาน หรือ เครืองผสมอื
น
นาไปจาหน่ าย ไปขายเชิงพาณิ ชย ์
่ ยวกั
่ บพืชสมุนไพร และ
ต ้องอยู่ภายในบังคับแห่งกฎหมายทีเกี
่ บอาหาร ตลอดจนกฎหมายเกียวกั
่ บยา เช่น
กฎหมายเกียวกั
พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ ์สมุนไพร พ.ศ.2562 มาตรา 17 วรรคหนึ่ง + 91 และ
พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510 มาตรา 12 + 101 หรือ 46 + 111 ได ้ เป็ นต ้น
5. หากมีกฎหมายออกมาควบคุม กัญชา โดยเฉพาะ เช่น พ.ร.บ.กัญชง กัญชา
พ.ศ. .... การ การปลูก ผลิต ครอบครอง จาหน่ าย หรือเสพ กัญชา
ก็ต ้องเป็ นไปตามบทบัญญัตข
ิ องกฎหมายดังกล่าวด ้วย
่
้ งไม่มก
ซึงขณะนี
ยั
ี ารประกาศกฎหมายควบคุมกัญชาโดยเฉพาะ คงมีเพียง “ร่าง
่ ่ระหว่างการพิจารณาของ ร ัฐสภาฯ
พ.ร.บ.กัญชง กัญชา พ.ศ.....” ทีอยู
่
6. หากมีกฎหมายควบคุมกัญชาโดยเฉพาะประกาศบังคับใช ้เมือใด
ผู ้เขียนจะได ้วิเคราะห ์และนาเสนอประเด็นสาคัญให้ทราบต่อไป

7.อย่างไรก็ตาม แม้มก
ี ฎหมายออกมาควบคุมกัญชาภายหลังวันที่ 10
มิถน
ุ ายน 2565 และ
่
กฎหมายทีออกมาควบคุ
มกัญชานั้นมีการกาหนดโทษทางอาญาเอาไว ้
่ บการปลูก ผลิต
ก็ไม่อาจ มีผลย ้อนหลังไปเอาผิดกับการกระทาเกียวกั
ครอบครอง จาหน่ าย หรือเสพ กัญชา
่
ก่อนวันทีกฎหมายควบคุ
มกัญชาจะมีผลบังคับใช ้ได ้

