
ผลทางกฎหมายของคด ี 

กญัชา หลงัวนัที ่9 มถินุายน 2565 by ท่านต.ิ/ 

ตอบ 

1.ตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เร ือ่งระบุช ือ่ยาเสพตดิใหโ้ทษประเภท 5 

พ.ศ.2563 ฉบบัลงวนัที ่8 กมุภาพนัธ ์2565 ซึง่ออกตามความในมาตรา 29 

วรรคสอง แห่ง ป.ยาเสพตดิ และ ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เมือ่วนัที ่9 

กมุภาพนัธ ์2565 โดยใหม้ผีลเมือ่พน้ 120 วนั นับแต่วนัที ่9 กมุภาพนัธ ์

2565 ใหเ้ฉพาะ “ตวัสารสกดั” จากกญัชาหรอืกญัชง (พชืสกลุ Cannabis) 

“เป็นยาเสพตดิใหโ้ทษประเภท 5” ตาม ป.ยาเสพตดิ เท่าน้ัน โดยจะมผีลในวนัที ่

10 มถินุายน 2565 นี ้ 

2.ประกาศฉบบัดงักล่าว ส่งผลให ้“นับแต่วนัที ่10 มถินุายน 2565 กญัชา 

ไม่ถอืเป็นยาเสพตดิอกีต่อไป” และ 

“กญัชาไม่ใชพ่ชืหรอืทรพัยท์ีม่ไีวเ้ป็นความผดิตามกฎหมายอกีต่อไป” 

(ยกเวน้ตวัสารสกดัจากกญัชา)  

3. ฉะน้ัน คดคีวามผดิเกีย่วกบักญัชาทีม่กีารจบักมุโดยต ารวจ 

การสอบสวนโดยพนักงานสอบสวน การพจิารณาสัง่ฟ้องของพนักงานอยัการ 

หรอืพจิารณาคดขีองศาล และ 

การควบคมุขงัผูต้อ้งขงัในคดคีวามผดิเกีย่วกบักญัชาของกรมราชทณัฑ ์

ทีเ่กดิขึน้ “กอ่น” วนัที ่10 มถินุายน 2565 

จงึไม่ถอืวา่เป็นความผดิตามกฎหมายทีจ่ะตอ้งสอบสวน ฟ้องรอ้ง พจิารณาคด ี

หรอืคุมขงั อกีต่อไป  

4.ฉะน้ัน นับแต่วนัที ่10 มถินุายน 2565 เป็นตน้ไป  

4.1 การปลูกกญัชา การมกีญัชาไวใ้นครอบครอง หรอืการเสพกญัชา 

(ทีไ่ม่ใชส่ารสกดัจากกญัชา) ไม่เป็นความผดิตาม ป.ยาเสพตดิ อกีต่อไป 

ต ารวจ ไม่อาจจบักมุด าเนินคดผูีท้ีป่ลูก ผูท้ีม่กีญัชา หรอืผูเ้สพกญัชา ได ้ตาม 

ป.อาญา มาตรา 2 วรรคหน่ึง  

4.2 คดเีกีย่วกบักญัชา เชน่ การปลูก ผลติ ครอบครอง จ าหน่าย หรอืเสพ 

กญัชา (ทีไ่ม่ใชส่ารสกดัจากกญัชา) และอยู่ 

“ระหวา่งการสอบสวนของพนักงานสอบสวน” พนักงานสอบสวนจะตอ้ง 

“ปล่อยผูต้อ้งหาไปทุกกรณี” เชน่ 

หากอยู่ระหวา่งควบคุมตวัของพนักงานสอบสวนก็ตอ้งปล่อยผูต้อ้งหา 

หากอยู่ระหวา่งประกนัตวัก็ตอ้งแจง้คนืหลกัประกนั 



หากอยู่ระหวา่งฝากขงัต่อศาลก็ตอ้งยืน่ค ารอ้งขอยุตกิารฝากขงัผูต้อ้งหาต่อศา

ล แลว้ท าส านวนการสอบสวนต่อไปแต่ใหท้ าความเห็นทางคดเีห็น 

“ควรสัง่ไม่ฟ้องผูต้อ้งหา” ตาม ป.อาญา มาตรา ป.อาญา มาตรา 3 + 

ป.ยาเสพตดิ มาตรา 93 + 148 + ป. กระทรวงสาธารณสุข 

เร ือ่งระบุช ือ่ยาเสพตดิใหโ้ทษประเภท 5 พ.ศ. 2563 และ 

ท าเร ือ่งถอนประวตัอิาชญากรของผูต้อ้งหาออกจากสารบบ 

การด าเนินคดอีาญาและกองทะเบยีนประวตัอิาชญากร ตาม ป.อาญา มาตรา 2 

วรรคสอง  

4.3 คดเีกีย่วกบักญัชา เชน่ การปลูก ผลติ ครอบครอง จ าหน่าย หรอืเสพ 

กญัชา (ทีไ่ม่ใชส่ารสกดัจากกญัชา) และอยู่ 

“ระหวา่งการพจิารณาสัง่คดขีองพนักงานอยัการ” พนักงานอยัการจะตอ้ง 

“ปล่อยผูต้อ้งหาไปทุกกรณี” เชน่ 

หากอยู่ระหวา่งการประกนัตวัช ัน้อยัการก็ตอ้งแจง้คนืหลกัประกนัหากอยู่ระหวา่ง

ฝากขงัต่อศาลก็ตอ้งยืน่ค ารอ้งขอยุตกิารฝากขงัผูต้อ้งหาต่อศาล 

แลว้ท าออกค าสัง่ “ไม่ฟ้องผูต้อ้งหา” ตาม ป.อาญา มาตรา ป.อาญา มาตรา 3 

+ ป.ยาเสพตดิ มาตรา 93 + 148 + ป. กระทรวงสาธารณสุข 

เร ือ่งระบุช ือ่ยาเสพตดิใหโ้ทษประเภท 5 พ.ศ. 2563 

และแจง้ค าสัง่ไม่ฟ้องใหผู้ต้อ้งหา 

และพนักงานสอบสวนทราบเพือ่ท าเร ือ่งถอนประวตัอิาชญากรของผูต้อ้งหาออ

กจากสารบบ การด าเนินคดอีาญาและกองทะเบยีนประวตัอิาชญากร ตาม 

ป.อาญา มาตรา 2 วรรคสอง  

4.4 คดเีกีย่วกบักญัชา เชน่ การปลูก ผลติ ครอบครอง จ าหน่าย หรอืเสพ 

กญัชา (ทีไ่ม่ใชส่ารสกดัจากกญัชา) และอยู่ “ระหวา่งการพจิารณาของศาล” 

ศาลตอ้ง “ปล่อยจ าเลยไปทุกกรณี” เชน่ 

หากอยู่ระหวา่งการประกนัตวัช ัน้ศาลก็ตอ้งแจง้คนืหลกัประกนั 

หากอยู่ระหวา่งการควบคุมขงัระหวา่งพจิารณา 

ศาลก็ตอ้งออกหมายปล่อยตวัจ าเลยไป แลว้ “พพิากษายกฟ้องจ าเลย” ตาม 

ป.อาญา มาตรา ป.อาญา มาตรา 3 + ป.ยาเสพตดิ มาตรา 93 + 148 + ป. 

กระทรวงสาธารณสุข เร ือ่งระบุช ือ่ยาเสพตดิใหโ้ทษประเภท 5 พ.ศ. 2563 

พนักงานสอบสวนตอ้งตดิตามผลคดจีากศาลแลว้ท าเร ือ่งถอนประวตัอิาชญากร

ของผูต้อ้งหาออกจากสารบบ 



การด าเนินคดอีาญาและกองทะเบยีนประวตัอิาชญากร ตาม ป.อาญา มาตรา 2 

วรรคสอง  

4.5 คดเีกีย่วกบักญัชา เชน่ การปลูก ผลติ ครอบครอง จ าหน่าย หรอืเสพ 

กญัชา (ทีไ่ม่ใชส่ารสกดัจากกญัชา) และคดถีงึทีสุ่ดแลว้โดยจ าเลยถกู 

“ควบคมุขงั+บงัคบัโทษของกรมราชทณัฑห์รอืการบงัคบัโทษอืน่ใด เชน่ 

การควบคมุเยาวชน ของสถานพนิิจในคดคีวามผดิเกีย่วกบักญัชา” 

กรมราชทณัฑ ์หรอื สถานพนิิจ หรอืตวัผูต้อ้งขงั 

ตอ้งท ารอ้งขอต่อศาลใหส้ัง่และ “ออกหมายปล่อยตวัผูต้อ้งขงัไปทุกกรณี” ตาม 

ป.อาญา มาตรา ป.อาญา มาตรา 3 (1) + ป.ยาเสพตดิ มาตรา 93 + 148 + ป. 

กระทรวงสาธารณสุข เร ือ่งระบุช ือ่ยาเสพตดิใหโ้ทษประเภท 5 พ.ศ. 2563 

พนักงานสอบสวนตอ้งตดิตามผลคดจีากศาลแลว้ท าเร ือ่งถอนประวตัอิาชญากร

ของผูต้อ้งหาออกจากสารบบ 

การด าเนินคดอีาญาและกองทะเบยีนประวตัอิาชญากร ตาม ป.อาญา มาตรา 2 

วรรคสอง  

4.6 ผูเ้ขยีนเห็นวา่แม ้กญัชา 

จะถกูปลดล็อคมใิชย่าเสพตดิใหโ้ทษตามกฎหมายอกีต่อไป 

และการมไีวใ้นครอบครองหรอืผลติและจ าหน่ายจะไม่เป็นความผดิตาม 

ป.ยาเสพตดิ ก็ตาม แต่กญัชายงัถอืเป็นพชืชนิดหน่ึง ดงัน้ัน 

การน าพชืกญัชาไป แปรรูป แปรสภาพ เพือ่ขาย เพือ่จ าหน่าย เชน่ 

น าพชืกญัชาไปตม้ผสมรวมกบัน ้าหวาน หรอื เคร ือ่งผสมอืน่ แลว้ 

น าไปจ าหน่าย ไปขายเชงิพาณิชย ์

ตอ้งอยู่ภายในบงัคบัแห่งกฎหมายทีเ่กีย่วกบัพชืสมุนไพร และ 

กฎหมายเกีย่วกบัอาหาร ตลอดจนกฎหมายเกีย่วกบัยา เชน่ 

พ.ร.บ.ผลติภณัฑส์มุนไพร พ.ศ.2562 มาตรา 17 วรรคหน่ึง + 91 และ 

พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510 มาตรา 12 + 101 หรอื 46 + 111 ได ้เป็นตน้  

5. หากมกีฎหมายออกมาควบคมุ กญัชา โดยเฉพาะ เชน่ พ.ร.บ.กญัชง กญัชา 

พ.ศ. .... การ การปลูก ผลติ ครอบครอง จ าหน่าย หรอืเสพ กญัชา 

ก็ตอ้งเป็นไปตามบทบญัญตัขิองกฎหมายดงักล่าวดว้ย 

ซ ึง่ขณะนีย้งัไม่มกีารประกาศกฎหมายควบคุมกญัชาโดยเฉพาะ คงมเีพยีง “รา่ง 

พ.ร.บ.กญัชง กญัชา พ.ศ.....” ทีอ่ยู่ระหวา่งการพจิารณาของ รฐัสภาฯ  

6. หากมกีฎหมายควบคุมกญัชาโดยเฉพาะประกาศบงัคบัใชเ้มือ่ใด 

ผูเ้ขยีนจะไดว้เิคราะหแ์ละน าเสนอประเด็นส าคญัใหท้ราบต่อไป  



7.อย่างไรก็ตาม แมม้กีฎหมายออกมาควบคุมกญัชาภายหลงัวนัที ่10 

มถินุายน 2565 และ 

กฎหมายทีอ่อกมาควบคมุกญัชาน้ันมกีารก าหนดโทษทางอาญาเอาไว ้

ก็ไม่อาจ มผีลยอ้นหลงัไปเอาผดิกบัการกระท าเกีย่วกบัการปลูก ผลติ 

ครอบครอง จ าหน่าย หรอืเสพ กญัชา 

กอ่นวนัทีก่ฎหมายควบคุมกญัชาจะมผีลบงัคบัใชไ้ด ้ 
 


