
 
 

พระราชก าหนด 
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญตั ิ

ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
เป็นปทีี่  ๖  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา 

พระราชก าหนดนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๘  มาตรา  ๓๒  และมาตรา  ๓๓  ของรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชก าหนดนี้   

เพ่ือให้การควบคุมการใช้สารต้องห้ามและวิธีการต้องห้ามทางการกีฬามีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ  

มาตรฐานสากลตามหลักการที่ระบุไว้ในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการใช้สารต้องห้าม 

ในการกีฬา  ซึ่งการตราพระราชก าหนดนีส้อดคล้องกับเงือ่นไขที่บญัญตัิไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนญู 

แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๖๔



อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๗๒  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  จึงทรง 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชก าหนดขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชก าหนดนี้เรียกว่า  “พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ

ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา  พ.ศ.  ๒๕๕๕  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

มาตรา ๒ พระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ ยก เลิ กความในบทนิยามค าว่ า   “สารต้องห้ าม”  ในมาตรา  ๓   

แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““สารต้องห้าม”  หมายความว่า  สารหรือประเภทของสารตามภาคผนวกหนึ่งท้ายอนุสัญญา 

ระหว่ างประเทศว่าด้วยการต่อต้าน การใช้สารต้องห้ามในการกีฬา  ซึ่ งจัดท าขึ้น เมื่ อวันที่    

๑๙  ตุลาคม  ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม” 

มาตรา ๔ ให้ เ พ่ิมบทนิยามค าว่า   “วิ ธีการต้องห้าม”  ระหว่างบทนิยามค าว่า   

“สารต้องห้าม”  และ  “สมาคมกีฬา”  ในมาตรา  ๓  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้าม

ทางการกีฬา  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

““วิธีการต้องห้าม”  หมายความว่า  วิธีการใด ๆ  ตามที่ได้มีการก าหนดไว้ในรายการต้องห้าม

ตามภาคผนวกหนึ่งท้ายอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในการกีฬา   

ซึ่งจัดท าขึ้นเมื่อวันที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม” 

มาตรา ๕ ให้ ยก เลิ กความในบทนิยามค าว่ า   “สมาคมกีฬา”   ในมาตรา   ๓   

แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““สมาคมกีฬา”  หมายความว่า  สมาคมกีฬาที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วย 

การกีฬาแห่งประเทศไทย  และให้หมายความรวมถึงองค์กรกีฬาระดับประเทศหรือระดับภูมิภาค  

ในประเทศไทย  ซึ่งเป็นสมาชิกของหรือได้รับการรับรองจากสหพันธ์กีฬานานาชาติว่าเป็นองค์กรที่ก ากับดูแล 

กีฬาของสหพันธ์กีฬานานาชาติในประเทศไทยด้วย”  

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๖๔



มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในบทนิยามค าว่า  “การแข่งขันกีฬา”  “นักกีฬา”  และ   

“บุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา”  ในมาตรา  ๓  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา   

พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““การแข่งขันกีฬา”  หมายความว่า  การแข่งขันกีฬาครั้งหนึ่งหรือการแข่งขันกีฬานัดเดียว 

หรือเกมส์เดียว  หรือการแข่งขันกีฬาประเภทเดียว  ทั้งนี้  ตามที่สหพันธ์กีฬานานาชาติของแต่ละชนิดกีฬานั้น ๆ    

ก าหนด 

“นักกีฬา”  หมายความว่า  บุคคลใดที่เข้าแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติตามที่สหพันธ์กีฬา

นานาชาติของแต่ละชนิดกีฬานั้น ๆ  ก าหนด  หรือในระดับชาติตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

“บุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา”  หมายความว่า  ผู้ฝึกสอน  ผู้ฝึกซ้อม  ผู้จัดการ  ตัวแทน  

คณะท างานร่วมทีม  เจ้าหน้าที่  บุคลากรทางการแพทย์และทางเวชกิจฉุกเฉิน  หรือบิดามารดา   

ของนักกีฬา  หรือบุคคลอื่นใด  ซึ่งให้การรักษา  ให้ความช่วยเหลือ  หรือท างานร่วมกับนักกีฬาที่เข้าร่วม

หรือเตรียมตัวส าหรับการแข่งขันกีฬา” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติควบคุม 

การใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“ให้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการและเลขานุการ” 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้าม

ทางการกีฬา  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๙  คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปในการด าเนินการของส านักงาน 

(๒) ออกประกาศเกี่ยวกับการพิจารณาโทษทางกีฬาและมาตรการในการลงโทษทางกีฬา 

(๓) ส่งเสริมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้ามแก่นักกีฬา  บุคคล  

ซึ่งสนับสนุนการกีฬา  และบุคคลอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับการกีฬา 

(๔) ออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการอื่นใดให้เป็นไปตามหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง  หรือคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นหน้าที่และอ านาจ

ของคณะกรรมการ  หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย” 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๖๔



มาตรา ๙ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๙/๑  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการใช้ 

สารต้องห้ามทางการกีฬา  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

“มาตรา  ๙/๑  การออกกฎ  ข้อบังคับ  นโยบาย  หรือการปฏิบัติ เชิงบริหารต่าง ๆ   

ในการด าเนินการต่อต้านการใช้สารตอ้งห้ามทางการกฬีา  ต้องพิจารณาใหส้อดคล้องกับประมวลกฎการตอ่ตา้น 

การใช้สารต้องห้ามโลกและมาตรฐานสากล  ทั้งนี้  ตามหลักการที่ระบุไว้ในอนุสัญญาระหว่างประเทศ  

ว่าด้วยการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในการกีฬา  ซึ่งจัดท าขึ้นเมื่อวันที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๔๘  และ 

ที่แก้ไขเพิ่มเติม  และปรับปรุงให้สอดคล้องอยู่เสมอ 

การออกประกาศตามหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องพิจารณา

ให้เป็นไปตามวรรคหนึ่งด้วย” 

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๓  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้าม

ทางการกีฬา  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๓  คณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอ านาจสั่งให้นักกีฬา  บุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา  

หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง  ส่งสารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้าม  วัตถุ  เอกสาร  หลักฐาน  หรือข้อมูล 

ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจหาสารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้ามได้  ในการนี้จะเรียกนักกีฬา  บุคคล  

ซึ่งสนับสนุนการกีฬา  หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมาชี้แจงด้วยวาจาก็ได้” 

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกวรรคสองของมาตรา  ๑๔  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องหา้ม 

ทางการกีฬา  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกวรรคสองของมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการใช้ 

สารต้องห้ามทางการกีฬา  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกวรรคสองของมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการใช้ 

สารต้องห้ามทางการกีฬา  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้าม

ทางการกีฬา  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๘ ให้จัดตั้งส านักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาเป็นหน่วยงานในการกฬีา 

แห่งประเทศไทย  ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน  และให้มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๖๔



(๒) ด าเนินการใด ๆ  เกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบการใช้สารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้าม

ตามประกาศที่คณะกรรมการก าหนด 

(๓) ให้บริการทางวิชาการ  ส่งเสริม  สนับสนุนด้านวิชาการ  การประกันคุณภาพของ 

กระบวนการควบคุมการใช้สารต้องห้ามและวิธีการต้องห้าม  การวิจัยและพัฒนา  เพื่อพัฒนาและป้องกัน 

การควบคุมการใช้สารต้องห้ามและวิธีการต้องห้าม 

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการป้องกันการใช้สารต้องห้ามและวิธีการต้องห้าม

ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ 

(๕) จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับสารต้องห้ามและวิธีการต้องห้าม  และหลักเกณฑ์ในการควบคุม

การใช้สารต้องห้ามและวิธีการต้องห้ามส าหรับเจ้าหน้าที่  ตลอดจนรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าเป็นประมวล

และปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สารต้องห้ามและวิธีการต้องห้ามให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  และ

เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือระบบหรือวิธีการอื่นใด  

ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก 

(๖) จัดให้มีการโฆษณา  และประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับสารต้องห้ามและวิธีการต้องห้าม

ในการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อนักกีฬาและประชาชน 

(๗) ประสานงานกับนักกีฬา  สมาคมกีฬา  และองค์กรที่เกี่ยวข้องในการตรวจหาสารต้องห้าม

และวิธีการต้องห้ามทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(๘) ประสานงานกับองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาระดับสากล 

(๙) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีเสนอต่อรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง” 

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกมาตรา  ๒๐  และมาตรา  ๒๑  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการใช้ 

สารต้องห้ามทางการกีฬา  พ.ศ.  ๒๕๕๕  

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้าม

ทางการกีฬา  พ.ศ . ๒๕๕๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๒๒  ห้ามนักกีฬาหรือบุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬากระท าการอันเป็นการฝ่าฝืน

หลักเกณฑ์ในการใช้สารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้ามตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด” 

มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกมาตรา  ๒๓  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้าม 

ทางการกีฬา  พ.ศ.  ๒๕๕๕  
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มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๔  มาตรา  ๒๕  มาตรา  ๒๖  มาตรา  ๒๗  มาตรา  ๒๘   

และมาตรา  ๒๙  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช ้

ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๒๔  การเก็บตัวอย่าง  การเคลื่อนย้ายตัวอย่างและการขนส่ง  การตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ  และมาตรฐานการตรวจสอบสารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้าม   รวมทั้งค่าบริการ 

ในการตรวจสอบดังกล่าว  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  

มาตรา ๒๕ นักกีฬาผู้ใดประสงค์จะใช้สารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้ามเพ่ือการรักษา   

ให้ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน  และให้ส านักงานส่งค าขอดังกล่าวให้คณะกรรมการการแพทย์พิจารณา   

ทั้งนี้  การยื่นค าขอ  การพิจารณา  และการแจ้งผลการพิจารณา  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ   

และระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

เมื่อคณะกรรมการการแพทย์มีค าสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้นักกีฬาหรือ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องมีสิทธิอุทธรณ์ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

มาตรา ๒๖ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาโทษได้รับรายงานจากส านักงานว่า  นักกีฬาหรือ

บุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๒  ให้คณะกรรมการพิจารณาโทษ

ด าเนินการพิจารณาเพ่ือมีค าสั่ง  และแจ้งค าสั่งนั้นให้นักกีฬา  บุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา  หรือผู้ที่

เกี่ยวข้องทราบ  ต่อไป  

การพิจารณาตามวรรคหนึ่ง  ต้องให้นักกีฬา  บุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา  หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

มีโอกาสได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงหลักฐานของตนในกระบวนการ

พิจารณาที่เป็นธรรม 

การพิจารณา  การก าหนดโทษทางกีฬา  และการแจ้งค าสั่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  

และระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  

มาตรา ๒๗ นักกีฬา  บุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่เห็นด้วยกับค าสั่ง

ตามมาตรา  ๒๖  มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  

วิธีการ  และระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

มาตรา ๒๘ ให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์พิจารณา  และแจ้งค าวินิจฉัยเป็นหนังสือ 

ให้ผู้อุทธรณ์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
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การพิจารณาตามวรรคหนึ่ง  ต้องให้นักกีฬา  บุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา  หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

มีโอกาสได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงหลักฐานของตนในกระบวนการ

พิจารณาที่เป็นธรรม 

การพิจารณาและการแจ้งผลการพิจารณา  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลา 

ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด   

ในการออกหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาตามวรรคสาม  ต้องไม่ตัดสิทธิขององค์กรตอ่ตา้น

การใช้สารต้องห้ามที่ก าหนดไว้ในประมวลกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก  ในการอุทธรณ์ค าวินิจฉัย

ของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ต่อศาลอนุญาโตตุลาการทางการกีฬาตามข้อตกลงที่ผูกพันระหว่าง

องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้  ค าว่า  “ศาลอนุญาโตตุลาการทางการกีฬา”  หมายความว่า  

องค์กรที่คู่สัญญาตกลงให้ท าหน้าที่ระงับข้อพิพาททางกีฬาด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการหรือวิธีไกล่เกลี่ย  

ตามที่ก าหนดไว้ในประมวลกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก 

มาตรา ๒๙ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการด าเนินการ

ตรวจสอบการใช้สารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้าม  เก็บตัวอย่างส่งตรวจ  รายงานผลการตรวจหา 

สารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้าม  และให้มีอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปเก็บตัวอย่างเลือด  ปัสสาวะ  หรือส่วนประกอบของร่างกายจากนักกีฬา  เพ่ือน าไป

ตรวจหาสารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้ามในการแข่งขันกีฬาหรือนอกการแข่งขันกีฬาในสถานที่และ  

เวลาใด ๆ  ที่นักกีฬาพักอาศัยหรือฝึกซ้อมโดยไม่แจ้งล่วงหน้า 

(๒) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถอ้ยค า  ส่งค าชี้แจงเป็นหนงัสือ  หรือส่งเอกสารหรอืหลักฐาน 

ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจหาสารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้ามมาเพื่อตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณา 

การเข้าไปตรวจหาสารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้ามนอกการแข่งขันกีฬาตาม  (๑)  ให้กระท า

ระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก  เว้นแต่มีเหตุอันควรสงสัยว่านักกีฬามีการใช้สารต้องหา้ม

หรือวิธีการต้องห้ามและหากปล่อยเนิ่นช้าจะกระทบต่อกระบวนการในการตรวจสอบ  ให้เข้าไปตรวจหา

สารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้ามในเวลากลางคืนก็ได้” 

มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติควบคุม

การใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“มาตรา ๓๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ในมาตรา  ๒๒  ให้คณะกรรมการพิจารณาโทษก าหนดโทษทางกีฬาเพ่ือตัดสิทธิในการแข่งขันกีฬา 

หรือที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬา  หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากการแข่งขันกีฬาหรืออันเนื่องมาจาก 

การได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬา  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

มาตรา ๓๔ โทษทางกีฬาตามพระราชบัญญัตินี้มิใช่โทษอาญา” 

มาตรา ๒๐ บรรดาข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่ง  ที่ออกตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชก าหนดนี้ 

ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้าม

ทางการกีฬา  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดนี้  

มาตรา ๒๑ บรรดาการพิจารณาของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณา

ก่อนวันที่พระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้าม

ทางการกีฬา  พ.ศ.  ๒๕๕๕  จนกว่าจะแล้วเสร็จ  

มาตรา ๒๒ ในการด าเนินการออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดนี้   

ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถ  

ด าเนินการได้  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได ้

ต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพื่อทราบ 

มาตรา ๒๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารักษาการตามพระราชก าหนดนี้ 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก าหนดฉบับนี้  คือ  โดยที่องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก  
(World  Anti-Doping  Agency)  ซึ่งเป็นองค์กรระดับระหว่างประเทศที่ก าหนดมาตรการควบคุมการใช้ 
สารต้องห้ามทางการกีฬาในระดับนานาชาติ  ได้ปรับปรุงประมวลกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก  
(World  Anti-Doping  Code)  ท าให้บทบัญญัติบางประการแห่งพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้าม
ทางการกีฬา  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ไม่สอดคล้องกับประมวลกฎดังกล่าว  ซึ่งหากไม่มีการแก้บทบัญญัติเหล่านั้น 
อย่างเร่งด่วน  จะส่งผลกระทบต่อการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติและระดับนานาชาติที่ประเทศไทยได้รับสิทธิ
ในการจัดการแข่งขันมาแล้วและมีก าหนดที่จะจัดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้หลายรายการ  ซึ่งจะส่งผลกระทบ  
ต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรงทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม  กับจะท าให้ประเทศไทย  
ไม่สามารถเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาในระดับชาติและระดับนานาชาติใด ๆ  ที่มีผลประโยชน์ตอบแทน 
ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศสูงได้อีกต่อไป  และจะถูกจ ากัดสิทธิหลายประการในการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน  
ในระดับชาติและระดับนานาชาติอีกด้วย  ซึ่งรวมถึงสิทธิในการใช้ธงชาติไทยในการแข่งขันกีฬา  อันกระทบต่อ  
ชื่อเสียงเกียรติภูมิของประเทศและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งมวล  จึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ าเป็น  
รีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้เพ่ือประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ   
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชก าหนดนี้ 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๖๔


