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พระราชบัญญัติ
ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา
พ.ศ. ๒๕๕๕

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เป็นปีที่ ๖๗ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา
พ.ศ. ๒๕๕๕”
มาตรา ๒ พระราชบั ญญั ติ นี้ ให้ ใช้ บังคั บเมื่อพ้ นก าหนดหนึ่งร้ อยยี่สิ บวั นนับแต่ วั นประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“สารต้องห้าม” หมายความว่า สารที่นาเข้าสู่ร่างกายแล้วทาให้ได้เปรียบทางการกีฬา ทั้งนี้
ตามรายชื่อที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา
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“สมาคมกีฬา” หมายความว่า สมาคมที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬา
แห่งประเทศไทย
“การกีฬาแห่งประเทศไทย” หมายความว่า การกีฬาแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วย
การกีฬาแห่งประเทศไทย
“การแข่งขันกีฬา” หมายความว่า การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการใดรายการหนึ่งตามระดับ
ประเภท หรือชนิดที่คณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาประกาศกาหนด
“นักกีฬา” หมายความว่า ผู้ซึ่งเป็นสมาชิกหรือขึ้นทะเบียนไว้กับสมาคมกีฬา และหมายความรวมถึง
ผู้ซึ่งเข้าแข่งขันกีฬาในนามของสมาคมกีฬาหรือเข้าแข่งขันกีฬาในรายการแข่งขันที่สมาคมกีฬาให้การรับรอง
“บุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬา ผู้ฝึกสอน
ผู้ ฝึ กซ้ อม ผู้ จั ดการ ตั ว แทน เจ้ าหน้ าที่ ร่ วมที ม เจ้ าหน้ าที่ ที่ เกี่ ยวข้ อง และบุ คลากรทางการแพทย์
ซึ่งทางานให้แก่นักกีฬาหรือทาการรักษานักกีฬา
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการสานักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และให้มีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
คณะกรรมการ
มาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้าม
ทางการกีฬา” ประกอบด้วย
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานกรรมการ
(๒) ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
(๓) ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นรองประธาน
กรรมการ คนที่สอง
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(๔) กรรมการโดยต าแหน่ ง ได้ แก่ ปลั ด กระทรวงศึ กษาธิ การ ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข
อั ย การสู ง สุ ด อธิ บ ดี ก รมพลศึ ก ษา อธิ ก ารบดี ส ถาบั น การพลศึ ก ษา และประธานฝ่ า ยแพทย์ ข อง
คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีค วามรู้ความเชี่ยวชาญด้านการควบคุม
การใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา จานวนไม่เกินสามคน
ให้ ผู้ ว่ า การการกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทยเป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร และผู้ อ านวยการ
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติ
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๓) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๔) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือ
ถูกเลิกจ้างจากหน่วยงานของเอกชน ด้วยเหตุทุจริตต่อหน้าที่
มาตรา ๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสองปี
ในกรณี ที่ ก รรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ้ น จากต าแหน่ ง ก่ อ นวาระ ให้ รั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง กรรมการ
ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ แ ทนต าแหน่ งที่ ว่ างลง เว้ น แต่ วาระของกรรมการผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ จะเหลื อไม่ ถึ งเก้ าสิ บวั น
จะไม่แต่งตั้งแทนก็ได้ หรือในกรณีที่รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่ก รรมการ
ผู้ทรงคุ ณวุฒิ ซึ่ งแต่ งตั้ งไว้ แล้ วยั งมีวาระอยู่ในตาแหน่ง ให้ ผู้ได้ รับแต่งตั้ งแทนตาแหน่ งที่ว่ างหรื อได้ รั บ
แต่งตั้งเพิ่มขึ้นนั้นอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้ มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
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มาตรา ๘ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๖
มาตรา ๙ คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปในการดาเนินการของสานักงาน
(๒) เสนอแนะรัฐมนตรีในการกาหนดรายชื่อของสารต้องห้าม
(๓) ออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการพิจารณาโทษ มาตรฐาน และมาตรการการลงโทษ
(๔) ส่งเสริมการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับสารต้องห้ามแก่นักกีฬา บุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา
และบุคคลอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับการกีฬา
(๕) ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศเพื่อปฏิบัติการอื่นใดให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง หรือคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้
(๖) ปฏิ บั ติ การอื่ นใดตามที่ พระราชบั ญญั ติ นี้ หรื อกฎหมายอื่ นบั ญญั ติ ให้ เป็ นอ านาจหน้ าที่
ของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๐ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุ มคณะกรรมการ ถ้ าประธานกรรมการไม่ มาประชุ มหรื อไม่ อาจปฏิ บั ติ หน้ าที่ ได้
ให้รองประธานกรรมการคนที่หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการคนที่หนึ่งไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการคนทีส่ องเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการ
คนที่สองไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๑ ให้มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) คณะกรรมการการแพทย์
(๒) คณะกรรมการพิจารณาโทษ
(๓) คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์
กรรมการเฉพาะเรื่องอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปี และให้นามาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘
และมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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คณะกรรมการเฉพาะเรื่ องมี อ านาจหน้ าที่ ต ามที่ ก าหนดไว้ ในพระราชบั ญญั ติ นี้ และตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
กรรมการเฉพาะเรื่องตาม (๒) และ (๓) จะเป็นกรรมการในคราวเดียวกันไม่ได้
มาตรา ๑๒ คณะกรรมการหรื อ คณะกรรมการเฉพาะเรื่ อ ง จะแต่ ง ตั้ งคณะอนุ กรรมการ
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมายก็ได้
มาตรา ๑๓ คณะกรรมการเฉพาะเรื่ องมี อ านาจสั่ งให้ นั กกี ฬา บุ คคลซึ่ งสนั บสนุ นการกี ฬา
หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง ส่งสารต้องห้าม วัตถุ เอกสาร หลักฐาน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจหา
สารต้องห้ ามได้ ในการนี้ จะเรียกนั กกีฬา บุคคลซึ่งสนับสนุ นการกี ฬาหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้ องมาชี้ แจง
ด้วยวาจาก็ได้
มาตรา ๑๔ คณะกรรมการการแพทย์ ป ระกอบด้ ว ยประธานกรรมการและกรรมการอื่ น
มีจานวนรวมกันไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในวิชาชีพเวชกรรม และผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเภสัชกรรม
ให้คณะกรรมการการแพทย์แต่งตั้งพนักงานคนหนึ่งของสานักงานเป็นเลขานุการ
มาตรา ๑๕ คณะกรรมการพิ จารณาโทษประกอบด้ วยประธานกรรมการและกรรมการอื่ น
มีจานวนรวมกันไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในด้านการแพทย์ ด้านกฎหมาย และด้านกีฬา อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน
ให้คณะกรรมการพิจารณาโทษแต่งตั้งพนักงานคนหนึ่งของสานักงานเป็นเลขานุการ
มาตรา ๑๖ คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอื่น
มีจานวนรวมกันไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในด้านการแพทย์ ด้านกฎหมาย และด้านกีฬา อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน
ให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์แต่งตั้งพนักงานคนหนึ่งของสานักงานเป็นเลขานุการ
มาตรา ๑๗ ให้คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์
ตอบแทนอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๑๘ ให้จัดตั้งสานักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาเป็นหน่วยงานในการกีฬา
แห่งประเทศไทย และให้มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
(๒) ดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบการใช้สารต้องห้ามตามข้อบังคับ ระเบียบ
หรือประกาศที่คณะกรรมการกาหนด
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(๓) ให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ การประกันคุณภาพของกระบวนการ
ควบคุมการใช้สารต้องห้าม การวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาและป้องกันการควบคุมการใช้สารต้องห้าม
(๔) ส่งเสริมและสนั บสนุ นความร่วมมือในการป้องกันการใช้สารต้องห้ามทั้งในระดับประเทศ
และระหว่างประเทศ
(๕) จัดทาฐานข้อมูลสาหรับเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้สารต้องห้าม ตลอดจนรวบรวมและปรับปรุง
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สารต้องห้ามให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
(๖) จัดให้ มีการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับสารต้องห้ามในการสร้างความรู้
ความเข้าใจต่อนักกีฬาและประชาชน
(๗) ประสานงานกับนักกีฬา สมาคมกีฬา และองค์กรที่เกี่ยวข้องในการตรวจหาสารต้องห้าม
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๘) ประสานงานกับองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาระดับสากล
(๙) จัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปีเสนอต่อรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่รัฐมนตรี คณะกรรมการ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมาย
มาตรา ๑๙ ให้สานักงานมีผู้อานวยการคนหนึ่ง ซึ่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยแต่งตั้งจาก
พนักงานของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีอานาจหน้าที่บริหารกิจการของสานักงานให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่
ของสานักงาน และตามระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการกาหนด
หมวด ๒
การควบคุมการใช้สารต้องห้าม
มาตรา ๒๐ ให้ รั ฐ มนตรี มี อ านาจประกาศก าหนดรายชื่ อ สารต้ อ งห้ า มโดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการ
มาตรา ๒๑ เมื่อรัฐมนตรีประกาศกาหนดให้สารใดเป็นสารต้องห้ามตามมาตรา ๒๐ แล้ว
ให้คณะกรรมการประกาศกาหนดระดับ ประเภท ชนิดกีฬา และการแข่งขันกีฬาที่ควบคุมการใช้สารต้องห้าม
ประกาศตามวรรคหนึ่งจะกาหนดการควบคุมการใช้สารต้องห้ามในการแข่งขันกีฬาและนอก
การแข่งขันกีฬาด้วยก็ได้
มาตรา ๒๒ เมื่อมีประกาศคณะกรรมการตามมาตรา ๒๑ แล้ว ห้า มนักกีฬากระทาการ
ดังต่อไปนี้
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(๑) ใช้สารต้องห้าม
(๒) ซื้ อ ขาย แลกเปลี่ ย น ให้ ขนส่ ง หรื อ ครอบครอง สารต้ อ งห้ า มไม่ ว่ า เพื่ อ ตนเอง
หรือนักกีฬาอื่น
(๓) จูงใจ ชักนา ยุยง แนะนา ส่งเสริม สนับสนุน ใช้อุบายหลอกลวง หรือขู่เข็ญ ให้นักกีฬาอื่น
ใช้สารต้องห้าม
(๔) ยักย้าย ทาให้เสียหาย ทาลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทาให้สูญหาย หรือทาให้ไร้ประโยชน์
ซึ่งสารต้องห้าม เอกสารหรือหลักฐานที่เกีย่ วข้องกับการตรวจหาสารต้องห้าม หรือกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใด
เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบการใช้สารต้องห้ามของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๒๙
(๕) กระทาการอื่นใดที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๒๓ เมื่อ มีป ระกาศคณะกรรมการตามมาตรา ๒๑ แล้ว ห้ามบุค คลซึ่งสนับ สนุ น
การกีฬากระทาการ ดังต่อไปนี้
(๑) ใช้สารต้องห้ามกับนักกีฬา
(๒) ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ให้ ขนส่ง หรือครอบครอง สารต้องห้ามสาหรับนักกีฬา
(๓) จูงใจ ชักนา ยุยง แนะนา ส่งเสริม สนับสนุน ใช้อุบายหลอกลวง หรือขู่เข็ญให้นักกี ฬา
ใช้สารต้องห้าม
(๔) ยักย้าย ทาให้เสียหาย ทาลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทาให้สูญหาย หรือทาให้ไร้ประโยชน์
ซึ่งสารต้องห้าม เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจหาสารต้องห้าม หรือกระทาการอย่างหนึ่ง
อย่างใดเพื่อมิให้มีการตรวจสอบการใช้สารต้องห้ามของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๒๙
(๕) กระทาการอื่นใดที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๒๔ การเก็บตัวอย่าง การเคลื่อนย้ายตัวอย่างและการขนส่ง การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
มาตรฐานการตรวจสอบ และค่าบริการในการตรวจสารต้องห้าม ให้เป็นไปตามหลั กเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนดในระเบียบ
มาตรา ๒๕ เมื่อมีประกาศคณะกรรมการตามมาตรา ๒๑ แล้ว นักกีฬาผู้ใดประสงค์จะใช้
สารต้ อ งห้ า มเพื่ อ การรั ก ษา ให้ ยื่ น ค าขออนุ ญ าตต่ อ ส านั ก งาน และให้ ส านั ก งานส่ ง ค าขอดั ง กล่ า ว
ให้คณะกรรมการการแพทย์พิจารณา
การยื่นคาขอ การพิจารณาและการแจ้งผลการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการการแพทย์ให้เป็นที่สุด
มาตรา ๒๖ เมื่ อ คณะกรรมการพิ จ ารณาโทษได้ รั บ รายงานจากส านั ก งานว่ า นั ก กี ฬ า
หรือบุคคลซึ่งสนับสนุน การกีฬา ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๓ แล้วแต่กรณี
ให้คณะกรรมการพิจารณาโทษดาเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
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ประกาศก าหนด และแจ้งผลการกาหนดโทษต่อ การกีฬ าแห่ง ประเทศไทยเพื่ อมี คาสั่ง ลงโทษตามที่
คณะกรรมการพิจารณาโทษกาหนดต่อไป
มาตรา ๒๗ ในกรณี ที่ นั ก กี ฬ า หรื อ บุ ค คลซึ่ ง สนั บ สนุ น การกี ฬ า ได้ รั บ ค าสั่ ง ลงโทษของ
การกีฬาแห่งประเทศไทยตามมาตรา ๒๖ แล้ว ไม่พอใจคาสั่งลงโทษนั้น ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือ
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
มาตรา ๒๘ เมื่อได้รับหนังสืออุทธรณ์การพิจารณาโทษตามมาตรา ๒๗ แล้ว ให้คณะกรรมการ
วินิจฉัยอุทธรณ์มีอานาจพิจารณาและวินิจฉัยคาสั่งลงโทษของการกีฬาแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสืออุทธรณ์ และให้แจ้งคาวินิจฉัยเป็นหนังสือลงทะเบียนตอบรับให้ผู้อุทธรณ์ทราบ
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
หมวด ๓
พนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๒๙ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดาเนินการตรวจสอบ
การใช้สารต้องห้าม เก็บตัวอย่างส่งตรวจ รายงานผลการตรวจหาสารต้องห้าม และให้มีอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เข้า ไปเก็บตัว อย่างนอกการแข่งขันกีฬา เพื่อการตรวจหาสารต้องห้ามในสถานที่ใด ๆ
ที่นักกีฬาอยู่ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก
(๒) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคา ส่งคาชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งเอกสารหรือหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจหาสารต้องห้ามมาเพื่อตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณา
มาตรา ๓๐ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชบัญญัตนิ ี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ตอ้ งแสดงบัตรประจาตัว
ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๑ ให้นักกีฬา บุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา สมาคมกีฬา หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง
มีหน้าที่อานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา ๒๙
มาตรา ๓๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
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เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒ ก

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มกราคม ๒๕๕๖

หมวด ๔
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๓๓ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๒๒ ให้ ไ ด้ รั บ โทษอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
(๑) ตัดสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการพิจารณาโทษกาหนด
(๒) ตัดสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทุกรายการตลอดชีวิต
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาโทษเห็นว่า การฝ่าฝืนนั้นไม่ร้ายแรง จะไม่ลงโทษและให้ภาคทัณฑ์
หรือว่ากล่าวตักเตือนแทนก็ได้
มาตรา ๓๔ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ ให้ได้รับโทษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ตัดสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการพิจารณาโทษกาหนด
(๒) ตัดสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทุกรายการตลอดชีวิต
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาโทษเห็นว่า การฝ่าฝืนนั้นไม่ร้ายแรง จะไม่ลงโทษและให้ภาคทัณฑ์
หรือว่ากล่าวตักเตือนแทนก็ได้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒ ก

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มกราคม ๒๕๕๖

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก
ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่องค์กรกีฬานานาชาติยอมรับในมาตรการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ได้ประกาศ
ให้ดาเนินการต่อต้านการใช้ สารต้องห้ามทางการกีฬา โดยการสร้างทักษะความพร้อมทางกายภาพและจิตสานึก
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการแข่งขันกีฬาด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม เป็นไปด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม
โดยไม่ต้องใช้สารต้องห้าม รวมทั้งให้การคุ้มครองต่อสุขภาพและความปลอดภัยของนักกีฬา เพื่อให้มีมาตรการ
การควบคุมการใช้สารต้องห้ามที่สอดคล้องกับคาประกาศโคเปนเฮเกนว่าด้วยการต่อต้านสารต้องห้ามทางการกีฬา
และส่งเสริมความร่วมมือด้านกีฬากับนานาประเทศ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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