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พระราชบัญญัติ 
ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

เป็นปทีี่  ๖๗  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  

ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา ๓๕  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย   

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า  ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา  
ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา  
พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้   
“สารต้องห้าม”  หมายความว่า  สารที่น าเข้าสู่ร่างกายแล้วท าให้ได้เปรียบทางการกีฬา  ทั้งนี้   

ตามรายชื่อที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา 
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“สมาคมกีฬา”  หมายความว่า  สมาคมที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬา 
แห่งประเทศไทย 

“การกีฬาแห่งประเทศไทย”  หมายความว่า  การกีฬาแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วย 
การกีฬาแห่งประเทศไทย 

“การแข่งขันกีฬา”  หมายความว่า  การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการใดรายการหนึ่งตามระดับ  
ประเภท  หรือชนิดที่คณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาประกาศก าหนด 

“นักกีฬา”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งเป็นสมาชิกหรือขึ้นทะเบียนไว้กับสมาคมกีฬา  และหมายความรวมถึง 
ผู้ซึ่งเข้าแข่งขันกีฬาในนามของสมาคมกีฬาหรือเข้าแข่งขันกีฬาในรายการแข่งขันที่สมาคมกีฬาให้การรับรอง 

“บุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬา  ผู้ฝึกสอน   
ผู้ฝึกซ้อม  ผู้จัดการ  ตัวแทน  เจ้าหน้าที่ร่วมทีม  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  และบุคลากรทางการแพทย์   
ซึ่งท างานให้แก่นักกีฬาหรือท าการรักษานักกีฬา 

“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา 
“ผู้อ านวยการ”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการส านักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

และให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
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 าแหน่ง  ได้แก่  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข   
อัยการสูงสุด  อธิบดีกรมพลศึกษา  อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา  และประธานฝ่ายแพทย์ของ
คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการควบคุม 
การใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา  จ านวนไม่เกินสามคน 

ให้ผู้ ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการและเลขานุการ  และผู้อ านวยการ 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
ก. คุณสมบัติ 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 (๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๓) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด 

ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๔) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ  หรือ

ถูกเลิกจ้างจากหน่วยงานของเอกชน  ด้วยเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
มาตรา ๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่างลง  เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน  
จะไม่แต่งตั้งแทนก็ได้  หรือในกรณีที่รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นในระหว่างที่กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างหรือได้รับ 
แต่งตั้งเพ่ิมขึ้นนั้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่   
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอยู่ในต าแหน่งเพื่อด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 
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มาตรา ๘ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือหย่อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา  ๖ 
มาตรา ๙ คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปในการด าเนินการของส านักงาน 
(๒) เสนอแนะรัฐมนตรีในการก าหนดรายชื่อของสารต้องห้าม 
(๓) ออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการพิจารณาโทษ  มาตรฐาน  และมาตรการการลงโทษ 
(๔) ส่งเสริมการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับสารต้องห้ามแก่นักกีฬา  บุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา   

และบุคคลอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับการกีฬา 
(๕) ออกข้อบังคับ  ระเบียบ  หรือประกาศเพ่ือปฏิบัติการอื่นใดให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการ  คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง  หรือคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้   หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่ 

ของคณะกรรมการ  หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรา ๑๐ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   

ให้รองประธานกรรมการคนที่หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้ารองประธานกรรมการคนที่หนึ่งไม่มาประชุม
หรอืไม่อาจปฏิบตัหินา้ที่ได ้ ให้รองประธานกรรมการคนทีส่องเปน็ประธานในที่ประชมุ  ถ้ารองประธานกรรมการ
คนที่สองไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๑ ให้มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) คณะกรรมการการแพทย์ 
(๒) คณะกรรมการพิจารณาโทษ 
(๓) คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ 
กรรมการเฉพาะเรื่องอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี  และให้น ามาตรา  ๖  มาตรา  ๗  มาตรา  ๘  

และมาตรา  ๑๐  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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คณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้   และตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย 

กรรมการเฉพาะเรื่องตาม  (๒)  และ  (๓)  จะเป็นกรรมการในคราวเดียวกันไม่ได้ 
มาตรา ๑๒ คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง  จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 

เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมายก็ได้ 
มาตรา ๑๓ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอ านาจสั่งให้นักกีฬา  บุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา   

หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง  ส่งสารต้องห้าม  วัตถุ  เอกสาร  หลักฐาน  หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจหา 
สารต้องห้ามได้  ในการนี้จะเรียกนักกีฬา  บุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬาหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมาชี้แจง 
ด้วยวาจาก็ได้ 

มาตรา ๑๔ คณะกรรมการการแพทย์ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอื่น   
มีจ านวนรวมกันไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
ในวิชาชีพเวชกรรม  และผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเภสัชกรรม 

ให้คณะกรรมการการแพทย์แต่งตั้งพนักงานคนหนึ่งของส านักงานเป็นเลขานุการ 
มาตรา ๑๕ คณะกรรมการพิจารณาโทษประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอื่น   

มีจ านวนรวมกันไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
ในด้านการแพทย์  ด้านกฎหมาย  และด้านกีฬา  อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน 

ให้คณะกรรมการพิจารณาโทษแต่งตั้งพนักงานคนหนึ่งของส านักงานเป็นเลขานุการ 
มาตรา ๑๖ คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอื่น   

มีจ านวนรวมกันไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
ในด้านการแพทย์  ด้านกฎหมาย  และด้านกีฬา  อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน 

ให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์แต่งตั้งพนักงานคนหนึ่งของส านักงานเป็นเลขานุการ 
มาตรา ๑๗ ให้คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ 

ตอบแทนอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
มาตรา ๑๘ ให้จัดตั้งส านักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาเป็นหน่วยงานในการกีฬา

แห่งประเทศไทย  และให้มีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 
(๒) ด าเนินการใด ๆ  เกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบการใช้สารต้องห้ามตามข้อบังคับ  ระเบียบ

หรือประกาศที่คณะกรรมการก าหนด 



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

(๓) ให้บริการทางวิชาการ  ส่งเสริม  สนับสนุนด้านวิชาการ  การประกันคุณภาพของกระบวนการ
ควบคุมการใช้สารต้องห้าม  การวิจัยและพัฒนา  เพ่ือพัฒนาและป้องกันการควบคุมการใช้สารต้องห้าม 

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการป้องกันการใช้สารต้องห้ามทั้งในระดับประเทศ 
และระหว่างประเทศ 

(๕) จัดท าฐานข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้สารต้องห้าม  ตลอดจนรวบรวมและปรับปรุง
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สารต้องห้ามให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

(๖) จัดให้มีการโฆษณา  และประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับสารต้องห้ามในการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจต่อนักกีฬาและประชาชน 

(๗) ประสานงานกับนักกีฬา  สมาคมกีฬา  และองค์กรที่เกี่ยวข้องในการตรวจหาสารต้องห้าม 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(๘) ประสานงานกับองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาระดับสากล 
(๙) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีเสนอต่อรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่รัฐมนตรี  คณะกรรมการ  และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมาย 
มาตรา ๑๙ ให้ส านักงานมีผู้อ านวยการคนหนึ่ง  ซึ่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยแต่งตั้งจาก

พนักงานของการกฬีาแห่งประเทศไทย  โดยมีอ านาจหน้าที่บรหิารกจิการของส านกังานให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่
ของส านักงาน  และตามระเบียบ  ข้อบังคับ  และนโยบายที่คณะกรรมการก าหนด 

หมวด  ๒ 
การควบคมุการใช้สารต้องหา้ม 

 
 

มาตรา ๒๐ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศก าหนดรายชื่อสารต้องห้ามโดยค าแนะน า 
ของคณะกรรมการ 

มาตรา ๒๑ เมื่อรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้สารใดเป็นสารต้องห้ามตามมาตรา  ๒๐  แล้ว   
ให้คณะกรรมการประกาศก าหนดระดับ  ประเภท  ชนิดกีฬา  และการแข่งขันกีฬาที่ควบคุมการใช้สารต้องห้าม 

ประกาศตามวรรคหนึ่งจะก าหนดการควบคุมการใช้สารต้องห้ามในการแข่งขันกีฬาและนอก 
การแข่งขันกีฬาด้วยก็ได้ 

มาตรา ๒๒ เมื่อมีประกาศคณะกรรมการตามมาตรา  ๒๑ แล้ว  ห้ามนักกีฬากระท าการ  
ดังต่อไปนี้ 

 



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

(๑) ใช้สารต้องห้าม 
(๒) ซื้อ  ขาย  แลกเปลี่ยน  ให้  ขนส่ง  หรือครอบครอง  สารต้องห้ามไม่ว่าเพ่ือตนเอง 

หรือนักกีฬาอื่น 
(๓) จูงใจ  ชักน า  ยุยง  แนะน า  ส่งเสริม  สนับสนุน  ใช้อุบายหลอกลวง  หรือขู่เข็ญ  ให้นักกีฬาอื่น

ใช้สารต้องห้าม 
(๔) ยักย้าย  ท าให้เสียหาย  ท าลาย  ซ่อนเร้น  เอาไปเสีย  ท าให้สูญหาย  หรือท าให้ไร้ประโยชน์

ซึ่งสารตอ้งห้าม  เอกสารหรือหลักฐานที่เกีย่วข้องกบัการตรวจหาสารตอ้งหา้ม  หรือกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด
เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบการใช้สารต้องห้ามของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๒๙ 

(๕) กระท าการอื่นใดที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศที่คณะกรรมการก าหนด 
มาตรา ๒๓ เมื่อมีประกาศคณะกรรมการตามมาตรา  ๒๑ แล้ว  ห้ามบุคคลซึ่งสนับสนุน 

การกีฬากระท าการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใช้สารต้องห้ามกับนักกีฬา 
(๒) ซื้อ  ขาย  แลกเปลี่ยน  ให้  ขนส่ง  หรือครอบครอง  สารต้องห้ามส าหรับนักกีฬา 
(๓) จูงใจ  ชักน า  ยุยง  แนะน า  ส่งเสริม  สนับสนุน  ใช้อุบายหลอกลวง  หรือขู่เข็ญให้นักกีฬา

ใช้สารต้องห้าม 
(๔) ยักย้าย  ท าให้เสียหาย  ท าลาย  ซ่อนเร้น  เอาไปเสีย  ท าให้สูญหาย หรือท าให้ไร้ประโยชน์

ซึ่งสารต้องห้าม  เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจหาสารต้องห้าม  หรือกระท าการอย่างหนึ่ง
อย่างใดเพ่ือมิให้มีการตรวจสอบการใช้สารต้องห้ามของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๒๙ 

(๕) กระท าการอื่นใดที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศที่คณะกรรมการก าหนด 
มาตรา ๒๔ การเก็บตัวอย่าง  การเคลื่อนย้ายตัวอย่างและการขนส่ง  การตรวจทางห้องปฏิบัติการ  

มาตรฐานการตรวจสอบ  และค่าบริการในการตรวจสารต้องห้าม  ให้เป็นไปตามหลั กเกณฑ์  วิธีการ   
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดในระเบียบ 

มาตรา ๒๕ เมื่อมีประกาศคณะกรรมการตามมาตรา  ๒๑ แล้ว  นักกีฬาผู้ใดประสงค์จะใช้ 
สารต้องห้ามเพ่ือการรักษา  ให้ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน  และให้ส านักงานส่งค าขอดังกล่าว  
ให้คณะกรรมการการแพทย์พิจารณา 

การยื่นค าขอ  การพิจารณาและการแจ้งผลการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการแพทย์ให้เป็นที่สุด 
มาตรา ๒๖ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาโทษได้รับรายงานจากส านักงานว่า  นักกีฬา 

หรือบุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๒  หรือมาตรา  ๒๓  แล้วแต่กรณี   
ให้คณะกรรมการพิจารณาโทษด าเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ประกาศก าหนด  และแจ้งผลการก าหนดโทษต่อการกีฬาแห่งประเทศไทยเพ่ือมีค าสั่งลงโทษตามที่
คณะกรรมการพิจารณาโทษก าหนดต่อไป 

มาตรา ๒๗ ในกรณีที่นักกีฬา  หรือบุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา  ได้รับค าสั่งลงโทษของ 
การกีฬาแห่งประเทศไทยตามมาตรา  ๒๖  แล้ว  ไม่พอใจค าสั่งลงโทษนั้น  ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือ
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 

มาตรา ๒๘ เมื่อได้รับหนังสืออุทธรณ์การพิจารณาโทษตามมาตรา  ๒๗  แล้ว  ให้คณะกรรมการ
วินิจฉัยอุทธรณ์มีอ านาจพิจารณาและวินิจฉัยค าสั่งลงโทษของการกีฬาแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสืออุทธรณ์   และให้แจ้งค าวินิจฉัยเป็นหนังสือลงทะเบียนตอบรับให้ผู้อุทธรณ์ทราบ 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 

หมวด  ๓ 
พนักงานเจ้าหน้าที ่

 
 

มาตรา ๒๙ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบ
การใช้สารต้องห้าม  เก็บตัวอย่างส่งตรวจ  รายงานผลการตรวจหาสารต้องห้าม  และให้มีอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปเก็บตัวอย่างนอกการแข่งขันกีฬา  เพ่ือการตรวจหาสารต้องห้ามในสถานที่ใด ๆ   
ที่นักกีฬาอยู่ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก 

(๒) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค า  ส่งค าชี้แจงเป็นหนังสือ  หรือส่งเอกสารหรือหลักฐาน  
ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจหาสารต้องห้ามมาเพื่อตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณา 

มาตรา ๓๐ ในการปฏิบตัิหนา้ที่ตามพระราชบัญญัตนิี้  พนักงานเจ้าหนา้ที่ตอ้งแสดงบัตรประจ าตัว
ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๓๑ ให้นักกีฬา  บุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา  สมาคมกีฬา  หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง  

มีหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา  ๒๙ 
มาตรา ๓๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา 
 



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

หมวด  ๔ 
บทก าหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๓๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๒  ให้ได้รับโทษอย่างใดอย่างหนึ่ง  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตัดสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการพิจารณาโทษก าหนด 
(๒) ตัดสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทุกรายการตลอดชีวิต   
ในกรณทีี่คณะกรรมการพิจารณาโทษเห็นว่า  การฝ่าฝืนนั้นไม่ร้ายแรง  จะไม่ลงโทษและให้ภาคทัณฑ์

หรือว่ากล่าวตักเตือนแทนก็ได้ 
มาตรา ๓๔ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๓  ให้ได้รับโทษอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตัดสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการพิจารณาโทษก าหนด 
(๒) ตัดสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทุกรายการตลอดชีวิต 
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาโทษเห็นว่า  การฝ่าฝืนนั้นไม่ร้ายแรง  จะไม่ลงโทษและให้ภาคทัณฑ์

หรือว่ากล่าวตักเตือนแทนก็ได้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
ยิ่งลักษณ ์ ชินวัตร 

นายกรฐัมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก
ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่องค์กรกีฬานานาชาติยอมรับในมาตรการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา  ได้ประกาศ 
ให้ด าเนินการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา  โดยการสร้างทักษะความพร้อมทางกายภาพและจิตส านึก
ทางด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ในการแข่งขันกีฬาด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม  เป็นไปด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม
โดยไม่ต้องใช้สารต้องห้าม  รวมทั้งให้การคุ้มครองต่อสุขภาพและความปลอดภัยของนักกีฬา  เพ่ือให้มีมาตรการ
การควบคุมการใช้สารต้องห้ามที่สอดคล้องกับค าประกาศโคเปนเฮเกนว่าด้วยการต่อต้านสารต้องห้ามทางการกีฬา  
และส่งเสริมความร่วมมือด้านกีฬากับนานาประเทศ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 


