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สวนท่ีหนึ่ง:  บทนำ บทบัญญัติของประมวลกฎ บทบัญญัตขิองมาตรฐานสากล และนิยาม 

๑.๐ บทนำและขอบเขต 

วัตถุประสงคของมาตรฐานสากลวาดวยการปฏิบัติตามประมวลกฏโดยภาคีคือการกำหนดกรอบและข้ันตอนท่ี
เก่ียวของสำหรับการรับรองการปฏิบัติตามประมวลกฏโดยภาคี  

ภาคีในประมวลกฎการตอตานการใชสารตองหามโลก (ประมวลกฏ) มุงมั่นที่จะปฏิบัติตามขอกำหนดและกฏ
ทางเทคนิคและการปฏิบัติงานหลายประการท่ีกำหนดไวในประมวลกฏและมาตรฐานสากลท่ีใหมา การปฏิบัติ
ตามขอกำหนดดังกลาวเปนสิ่งจำเปนในการสงมอบโครงการตอตานการใชสารตองหามที่ประสานกันและมี
ประสิทธิผลท้ังในระดับนานาชาติและระดับชาติ เพ่ือใหนักกีฬาและผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืน ๆ สามารถเขารวมมี
ประสบการณการแขงขันท่ีปราศจากการใชสารตองหามในสนามแขงขันระดับใดก็ตามท่ีมีการเลนกีฬา 

ประมวลกฏทำให WADA มีความรับผิดชอบในการตรวจสอบและบังคับใชการปฏิบัติตามโดยภาคีตามประมวล
กฏและมาตรฐานสากล ประมวลกฏยังกำหนดใหภาคีตองรายงานการปฏิบัติตาม WADA ภายใตประมวลกฏนี้
ยังมีศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS)  ซึ่งไมใช WADA เปนผูรับผิดชอบในการพิจารณาการไมปฏิบัติตามและ
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กำหนดผลที่ตามมาของภาคีหากพวกเขาไมยอมรับขอกลาวหาของ WADA เกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามและ / 
หรือผลท่ีตามมาของการลงนามท่ีเสนอ โดย WADA 

มาตรฐานสากลสำหรับการปฏิบัติตามประมวลกฏโดยภาคี กำหนดไว: 

• บทบาท ความรับผิดชอบ และขั้นตอนของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับ WADA ทำหนาที่ในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตาม (สวนท่ีสองขอ ๕) 

• การสนับสนุนและความชวยเหลือท่ี WADA จะเสนอใหกับผูลงนามในความพยายามท่ีจะปฏิบัติตาม 
ประมวลกฏและมาตรฐานสากล (สวนท่ีสองขอ ๖); 

• วิธีการที่ WADA จะตรวจสอบการปฏิบัติตามโดยผูลงนามโดยมีภาระผูกพันภายใตประมวลกฏและ
มาตรฐานสากล (สวนท่ีสองขอ ๗); 

• โอกาสและการสนับสนุนที่ WADA จะเสนอใหกับผูลงนามเพื่อแกไขความไมเปนไปตามขอกำหนด
กอนท่ีจะมีการดำเนินการอยางเปนทางการ (สวนท่ีสองขอ ๘) 

• หากภาคีลมเหลวในการแกไขความไมเปนไปตามขอกำหนดกระบวนการที่จะตองปฏิบัติตามเพื่อให 
ศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) รับฟงและพิจารณาขอกลาวหาเก่ียวกับการไมปฏิบัติตามขอกำหนด
และกำหนดผลที่ตามมาของการไมปฏิบัติตามขอกำหนดดังกลาว กระบวนการนี้สะทอนใหเห็นถึง
ความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติไดกระบวนการท่ีตามมาในการพิจารณาการไมปฏิบัติตามประมวล
กฏและผลที่ตามมาของการไมปฏิบัติตามดังกลาวสำหรับนักกีฬาและบุคคลอื่น ๆ (สวนที่สองขอ ๙ 
และ ๑๐ ภาคผนวก ก และ ข) 

• หลักการที่ ศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) จะนำไปใชในการพิจารณาผลกระทบที่มีผลบังคับใชใน
บางกรณีข้ึนอยูกับขอเท็จจริงและสถานการณของกรณีนั้น ๆ (สวนท่ีสองขอ ๑๐ ภาคผนวก ก และ ข) 

๒.๐ ประมวลกฎท่ีเกี่ยวของและมาตรฐานสากลสำหรับบทบัญญัติขอวการปฏิบัติการ 

ตามประมวลกฎที่เกี่ยวของโดยตรงกับมาตรฐานสากลสำหรับประมวลกฎปฏิบัติตามโดยภาคี ซึ่งสามารถอางอิง
ประมวลกฎเองได: 

• ประมวลกฎขอ ๑๒ การลงโทษโดยผูลงนามตอตานองคกรกีฬาอ่ืน ๆ 
• ประมวลกฎขอ ๑๓.๖ การอุทธรณจากการตัดสินใจภายใตขอ ๒๔.๑ 
• ประมวลกฎขอ ๒๐ บทบาทและความรับผิดชอบเพ่ิมเติมของผูลงนามและ WADA 
• ประมวลกฎขอ ๒๔ การติดตามและบังคับใชการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายและอนุสัญญายูเนสโก 

ตามประมวลกฎในมาตรฐานสากลสำหรับประมวลกฎปฏิบัติตามโดยภาคีที ่ม ีความเกี ่ยวของโดยตรงกับ
มาตรฐานสากลสำหรับประมวลกฎท่ีลงนามโดยภาคี สามารถอางอิงประมวลกฎเองได: 

• •ขอ ๔.๑.๒ ผูสมัครสงแบบฟอรมใบสมัครเบื้องตน 
• มาตรา ๔.๕.๑.๒ ผูสมัครเพ่ือการอนุมัติ WADA สำหรับ ABP สงแบบฟอรมใบสมัคร 

๓.๐  คำจำกัดความและการตีความ 

๓.๑.  คำจำกัดความเฉพาะจากประมวลกฏที่ใชในมาตรฐานสากลวาดวยการปฏิบัติตามประมวลกฏโดย
ภาคี 
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 ADAMS: หมายถึง ระบบบริหารจัดการควบคุมสารตองหาม (The Anti-Doping Administration 
and Management System) เปนเครื่องมือการจัดการมาตรฐานขอมูลเว็บไซดสำหรับการปอนขอมูล
การจัดเก็บ แบงปน และรายงานผลขอมูล เพื่อใหทุกฝาย รวมถึงองคกรตอตานการใชสารตองหามโลก 
(WADA) สามารถดำเนินการสอดคลองกันกับกฎหมายคุมครองขอมูลได 

 ผลการตรวจวิเคราะหที่พบสิ่งตองหาม (Adverse Analytical Finding): หมายถึง รายงานจาก
หองปฏิบัติการท่ีไดรับการรับรองจากองคกรตอตานการใชสารตองหามโลก หรือหองปฏิบัติการอ่ืน ๆ ท่ี
ไดรับการรับรองวาปฏิบัติตามมาตรฐานสากลวาดวยหองปฏิบัติการ (ISL) ตัวอยางจากนักกีฬาวาไดพบ
หรือมีอยู ของสารตองหาม หรือสารเมตาบอลิทส หรือสารคูเทียบหรือพบหลักฐานวามีการใชวิธีการ
ตองหาม 

 ผลการตรวจพาสปอรตที่พบสิ่งตองหาม (Adverse Passport Finding): หมายถึง รายงานที่เขา
ขายเปนผลการตรวจพาสปอรตที่พบสิ่งตองหามตามที่ไดอธิบายรายละเอียดไวในมาตรฐานสากลท่ี
เก่ียวของกำหนดไว  

 ปจจัยที่ทำใหรุนแรงขึ้น (Aggravating Factors) : คำนี้ครอบคลุมถึงความพยายามโดยเจตนาที่จะ
หลีกเลี่ยงหรือบอนทำลายประมวลกฏหรือมาตรฐานสากลและ /หรือทำใหระบบตอตานการใชยสาร
ตองหามเสียหาย ความพยายามที่จะปกปดการไมปฏิบัติตามหรือความเชื่อที่ไมดีในรูปแบบอื่น ๆ ใน
สวนของภาคี การปฏิเสธอยางตอเนื่องหรือความลมเหลวของภาคีในการพยายามตามสมควรใด ๆ เพ่ือ
แกไขความไมเปนไปตามขอกำหนดท่ี WADA แจงใหทราบ การกระทำผิดซ้ำ และปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีสงเสริม
ใหเกิดการไมปฏิบัติตามประมวลกฏของภาคีมีมากข้ึน 

 กิจกรรมตอตานการใชสารตองหาม (Anti-Doping Activities): การใหความรูและขอมูลเรื่องสาร
ตองหาม การวางแผนการกระจายการทดสอบของกลุมนักกีฬาที่ถูกขึ้นทะเบียนเพื่อรับการตรวจสาร
ตองหาม (Registered Testing Pool)  การจัดการหนังส ือเดินทางชีวภาพ (Athlete Biological 
Passports) ของนักกีฬา การดำเนินการทดสอบการจัดระเบียบการวิเคราะหตัวอยางรวบรวมขอมูลขาว
กรองและการดำเนินการสืบสวน กระบวนการจัดการคำรองขออนุญาตใชสารตองหามเพื่อการรักษา 
(TUE)  การจัดการผลการตรวจสารตองหาม การจัดการการพิจารณารับฟง การติดตาม และการบังคับ
ใชที่สอดคลองกับผลท่ีเกิดขึ้นตามมาอันเนื่องที่กำหนดไว และกิจกรรมอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการ
ตอตานการใชสารตองหามที่จะดำเนินการโดยหรือดำเนินการในนามขององคกรตอตานการใชสาร
ตองหามตามท่ีกำหนดไวในประมวลกฎและ/หรือมาตรฐานสากล 

 องคกรตอตานการใชสารตองหาม (Anti-Doping Organization): หมายถึง WADA หรือภาคี 
(Signatory) ที่รับผิดชอบในการนำกฎมาใชเพื่อริเริ ่ม ดำเนินการ หรือบังคับใชสวนหนึ่งสวนใดของ
กระบวน การควบคุมการใชสารตองหาม โดยภาคีเหลานี ้รวมถึง คณะกรรมการโอลิมปกสากล 
คณะกรรมการพาราลิมปกสากล องคกรผูจัดมหกรรมกีฬาที่สำคัญอื่น ๆ ซึ่งไดรับการตรวจสอบ ณ 
มหกรรมกีฬาท่ีองคกรนั้นเปนผูตัดสิน WADA สหพันธกีฬานานาชาติ และองคกรตอตานการใชสาร
ตองหามแหงชาติ  

 นักกีฬา (Athlete) หมายถึง บุคคลใดท่ีแขงขันกีฬาในระดับนานาชาติ (ตามท่ีสหพันธกีฬานานาชาติแต
ละสหพันธจะกำหนด) หรือระดับชาติ (ตามที่องคกรตอตานการใชสารตองหามแหงชาติแตละองคกร 
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จะกำหนด) ทั้งนี้ องคกรตอตานการใชสารตองหามมีดุลยพินจิในการบังคับใชกฎการตอตานการใชสาร
ตองหามกับนักกีฬา ท้ังท่ีไมใชนักกีฬาระดับนานาชาติ หรือนักกีฬาระดับชาติ ดังนั้น ความหมายของคำ
วา “นักกีฬา” จึงมีความหมายครอบคลุมบุคคลกลุมนี้ดวย 

 [คำอธิบายนักกีฬา บุคคลที่เลนกีฬาภายใตขอกำหนด 1 ใน 5 ประเภทดังตอไปนี้ 1) นักกีฬาระดับ
นานาชาติ 2) นักกีฬาระดับชาติ 3) บุคคลที่ไมไดเปนนักกีฬาระดับนานาชาติหรือระดับชาติ แตไดรับ
การเลือกจากสหพันธกีฬานานาชาติ หรือองคกรตอตานการใชสารตองหามแหงชาติ 4) นักกีฬาที่เลน
กีฬาเพื่อสันทนาการ (Recreational Athlete) และ 5) บุคคลที่ซึ ่งทางสหพันธกีฬานานาชาติหรือ
องคกรตอตานการใชสารตองหามแหงชาติไมไดเปนผูเลือกมา บุคคลทั้งหมดที่กลาวมานี้ ลวนตองอยู
ภายใตประมวลกฎทั้งสิ้น ซึ่งมีผลบังคับใชกับการแขงขันระดับชาติและระดับนานาชาติภายใตสหพันธ
กีฬานานาชาติและองคกรตอตานการใชสารตองหามโลก] 

 พาสปอรตชีวภาพของนักกีฬา (Athlete Biological Passport): หมายถึง โปรแกรมและวิธีการ
รวบรวมและเทียบเคียงขอมูลตามมาตรฐานสากลดานการตรวจสารตองหามและการสืบสวนสอบสวน 
(ISTI) และมาตรฐานสากลวาดวยหองปฏิบัติการ (ISL) กำหนดไว 

 บุคลากรซ่ึงสนับสนุนนักกีฬา (Athlete Support Personnel): หมายถึง ผูฝกสอน ผูชวยฝกสอน ผู
จัดการ ตัวแทนทีม เจาหนาที่ทางการแพทย บุคลากรทางการแพทย ผูปกครอง หรือบุคคลอื่นใดท่ี
ทํางาน กับนักกีฬา ไมวาจะใหการรักษาหรือชวยเหลือนักกีฬาที่เขารวมการแขงขัน หรือเตรียมตัว
สําหรับการแขงขันกีฬา 

 ผลการตรวจที ่พบความผิดปกติ (Atypical Finding): หมายถึง รายงานผลการตรวจที ่ไดจาก
หองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองจาก WADA หรือหองปฏิบัติการอื่นที่ไดรับการรับรองจาก  WADA ท่ี
ระบุใหมี การสอบสวนเพิ่มเติมตามที่มาตรฐานสากลวาดวยหองปฏิบัติการ (ISL) หรือเอกสารดานเทค
นิคเฉพาะ (Technical Document) ที่เกี่ยวของกําหนดกอนที่จะถูกชี้วาเปนผล การตรวจวิเคราะหท่ี
พบสิ่งตองหาม (Adverse Analytical Finding) 

 ศาลอน ุญาโตต ุลาการกีฬา (CAS)  (The Court of Arbitration for Sport): หมายถึง ศาล
อนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS)  

 ประมวลกฎ (Code): หมายถึง ประมวลกฎการตอตานการใชสารตองหามโลก (The World Anti-
Doping Code) 

 ผลที ่ตามมาของการละเมิดกฎการตอตานการใชสารตองหาม (“ผลที ่ตามมา” หรือ “โทษ”) 
(Consequences of Anti-Doping Rule Violations หรือ “Consequences”) การละเมิดกฎการ
ตอตานการใชสารตองหามของนักกีฬาหรือบุคคลอื่นอาจสงผลประการหนึ่งประการใดดังตอไปนี้ (ก) 
การใหผล การแขงขันของนักกีฬาเปนโมฆะ หมายถึง ผลของการแขงขันของนักกีฬาในชวงการแขงขัน
กีฬาหรือมหกรรมกีฬาครั้งใดครั้งหนึ่งเปนโมฆะ โดยผลที่ตามมาทั้งหมด รวมถึง การริบเหรียญรางวัล 
คะแนน และรางวัลใด ๆ (ข) การตัดสิทธิเขารวมในการแขงขัน หมายถึง นักกีฬาหรือบุคคลท่ีถูกหามเขา
รวมการแขงขันกีฬา หรือกิจกรรมใด ๆ หรือการรับเงินสนับสนุนใด ๆ ตามขอ 10.14.1 (ค) การพักการ
แขงขันชั่วคราว หมายถึงนักกีฬาหรือบุคคลอ่ืนถูกหามเขารวมการแขงขันในชวงการแขงขันหรือกิจกรรม
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ใด ๆ เปนการชั่วคราวกอนท่ีจะมีคำตัดสินเปนท่ีสิ้นสุดจากการพิจารณาโทษ ตามขอ 8 (ง) โทษปรับเงิน 
หมายถึง โทษปรับเงินท่ีกำหนดข้ึนเพ่ือเปนการลงโทษการละเมิดกฎตอตานการใชสารตองหาม หรือเพ่ือ
ชดใชคาเสียหายที่เกี่ยวเนื่องจาก การละเมิดกฎการตอตานการใชสารตองหาม และ(จ) การเปดเผย
ขอมูลตอสาธารณะ หมายถึง การเผยแพรหรือการกระจายขอมูลตอสาธารณชนหรือตอบุคคลอ่ืน
นอกจากบุคคลที่มีสิทธิไดรับการแจงตามขอ 14 โดยทีมในกีฬาประเภททีมอาจไดรับโทษตามขอ 11 
ดวย 

 สำคัญ (Critical) : ขอกำหนดที่ถือวามีความสำคัญตอการตอสู กับยาสลบในกีฬา ดูภาคผนวก A 
เพ่ิมเติมของมาตรฐานสากลวาดวยการปฏิบัติตามรหัสโดยภาคี 

 บุคคลท่ีสามท่ีไดรับมอบหมาย (Delegated Third Parties) หมายถึง บุคคลใด ๆ ท่ีองคกรตอตานการ
ใชสารตองหามมอบหมาย ในขอบขายของโครงการการใหความรูเรื่องสารตองหาม ซ่ึงรวมถึงแตไมจำกัด
เฉพาะ บุคคลที่สามหรือองคกรตอตานการใชสารตองหามอื่น ๆ ที่ดำเนินการเก็บตัวอยางหรือองคกร
ใหบริการดานการควบคุมสารตองหามอ่ืน ๆ หรือบุคคลอิสระท่ีทำหนาท่ีดำเนินการบริการ ภายใตความ
ดูแลขององคกรตอตานการใชสารตองหาม (เชน ไมใชเจาหนาที่ควบคุมสารตองหามหรืออาสาสมัคร) 
คำนิยามนี้ไมรวมถึงศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS)  (ศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS)  (CAS) ) 

 การควบคุมสารตองหาม (Doping Control) หมายถึง ข้ันตอนและกระบวนการท้ังหมดตั้งแตแผนการ
กระจายการเก็บตัวอยางสารตองหาม ไปจนถึงการจัดการขั้นสุดทายของการอุทธรณ และการบังคับ
ดำเนินคดีตามคำตัดสิน ซึ่งรวมถึงขั้นตอนและกระบวนการทั้งหมดในระหวาง (รวมถึงแตไมจำกัด
เฉพาะ) เก็บตัวอยาง การสืบสวน ขอมูลถิ่นที่อยูของนักกีฬา การขออนุญาตใชสารตองหามเพื่อการ
รักษา (TUEs) การรวบรวมและการจัดการตัวอยาง การวิเคราะหในหองปฏิบัติการ การจัดการผลการ
ตรวจ การพิจารณาคดีและการอุทธรณ การสืบสวนหรือการดำเนินคดีที่เกี่ยวของกับการละเมิดตามขอ 
๑๐.๑๔ (สถานะท่ีอยูในชวงไมมีสิทธิกับถูกระงับการเขาแขงขันชั่วคราว) 

 การใหความรูเรื่องสารตองหาม (Education): หมายถึง กระบวนการเรียนรูเพื่อปลูกฝงคานิยมและ
พัฒนาพฤติกรรมที่สงเสริมและปกปองจิตวิญญาณแหงกีฬาและเพื่อปองกันการใชสารองหามทั้งโดย
เจตนาและไมเจตนา 

 มหกรรมกีฬา (Event): หมายถึง การแขงขันหลายรายการแขงขันท่ีจัดโดยหนวยงานผูตัดสินหนวยงาน
เดียว (เชน การแขงขันโอลิมปก ชิงแชมปโลกของสหพันธกีฬานานาชาติหรือแพนอเมริกันเกมส) 

 คาปรับ (Fine): หมายถึง การจายเงินโดยภาคีในจำนวนเงินท่ีสะทอนถึงความรายแรงของการไมปฏิบัติ
ตาม / ปจจัยซ้ำเติมระยะเวลาและความจำเปนในการยับยั้งการกระทำท่ีคลายคลึงกันในอนาคต ในกรณี
ท่ีไมเก่ียวของกับการไมปฏิบัติตามขอกำหนดสำคัญใด ๆ คาปรับจะตองไมเกิน (ก) ๑๐% ของคาใชจาย
งบประมาณประจำปทั้งหมดของผูลงนาม และ (b) ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐ WADA จะนำคาปรับไป
ใชเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ / หรือการศึกษาตอตานการใช
สารตองหามและ / หรือการวิจัยตอตานการใชสารตองหาม 
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 ท่ัวไป (General): หมายถึง ขอกำหนดท่ีถือไดวามีความสำคัญตอการตอตานการใชสารตองหามในการ
เลนกีฬา แตไมไดอยูในประเภทของความสำคัญหรือลำดับความสำคัญสูง ดูเพิ่มเติมภาคผนวก ก ของ
มาตรฐานสากลวาดวยการปฏิบัติตามประมวลกฎโดยภาคี 

 ลำดับความสำคัญสูง (High Priority): หมายถึงขอกำหนดท่ีถือวามีความสำคัญสูง แตไมสำคัญในการ
ตอตานการใชสารตองหามในการกีฬา ดูเพ่ิมเติมภาคผนวก ก ของมาตรฐานสากลวาดวยการปฏิบัติตาม
ประมวลกฎโดยภาคี 

 โปรแกรมผูสังเกตการณอิสระ (Independent Observer Program): ทีมผูสังเกตการณและ /หรือ
ผูตรวจสอบภายใตการดูแลของ WADA ซึ่งคอยสังเกตและใหคำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการควบคุม
การใชสารตองหามกอนหรือระหวางมหกรรมกีฬาบางอยางและรายงานการสังเกตการณของพวกเขาซ่ึง
เปนสวนหนึ่งของโปรแกรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกำหนดของ WADA 

 มหกรรมกีฬานานาชาติ (International Event): หมายถึง มหกรรมกีฬาหรือการแขงขันกีฬา ท่ี
คณะกรรมการกีฬาโอลิมปกสากล คณะกรรมการพาราลิมปกสากล สหพันธกีฬานานาชาติ องคกรผูจัด 
มหกรรมกีฬานัดสําคัญ หรือองคกรกีฬานานาชาติอื่น ๆ ที่เปนหนวยงานผูตัดสินในมหกรรมกีฬานั้น 
หรือเปน ผูแตงตั้งเจาหนาท่ีทางเทคนิคสําหรับมหกรรมกีฬานั้น 

 มาตรฐานสากล (International Standard): หมายถึง มาตรฐานที่จัดทําโดย WADA เพื่อสนับสนุน 
การใหมีการปฏิบัติตามประมวลกฎ (ซึ่งไมตรงกับมาตรฐาน แนวปฏิบัติ หรือกระบวนการที่เปนทาง
เลือกอื่น) ยอมเพียงพอที่จะถือไดวามีการปฏิบัติตามกกระบวนการที่กําหนดไวในมาตรฐานสากลอยาง
เหมาะสมแลว มาตรฐานสากล หมายความรวมถึง เอกสารทางว ิชาการที ่ออกมาควบคู  กับ
มาตรฐานสากลนั้นดวย 

 องคกรผูจัดมหกรรมกีฬานัดสําคัญ (Major Event Organizations): หมายถึง สมาคมทวีปยุโรป 
ของคณะกรรมการ โอลิมปกแหงชาติและองคกรสหพันธกีฬานานาชาติอ่ืนท่ีทําหนาท่ีเปนหนวยงานผูจัด
ในมหกรรม กีฬาระดับทวีป ระดับภูมิภาคหรือระดับนานาชาติอ่ืนๆ 

 องคกรตอตานการใชสารตองหามแหงชาติ (National Anti-Doping Organization): หมายถึง 
องคกรที่แตละประเทศกําหนดขึ้นใหเปนหนวยงานหลักที่มีหนาที่รับผิดชอบหลักในการรับและปฏิบัติ
ตามกฎ ท่ีเก่ียวกับสารตองหาม กํากับการเก็บตัวอยาง บริหารจัดการผลการตรวจ และดําเนินพิจารณา
คดีในระดับ นานาชาติ หากหนวยงานดังกลาวไมไดกําหนดองคกรใดไว ผูทําหนาที่หลักนี้จะใหกับ
คณะกรรมการโอลมิปก แหงชาติ หรือองคกรท่ีทางคณะกรรมการไดมอบหมายหนาท่ีนี้ให 

 คณะกรรมการโอลิมปกแหงชาติ (National Olympic Committee): หมายถึง องคกรที่ไดรับ การ
ยอมรับจากคณะกรรมการโอลิมปกสากล คําวาคณะกรรมการโอลิมปกแหงชาติจะรวมถึงสมาพันธกีฬา 
แหงชาติในประเทศเหลานั้น ซ่ึงสมาพันธกีฬาแหงชาติถือวาเปนคณะกรรมการโอลิมปกแหงชาติผูรับผิด 
ชอบท่ัวไปในดานการควบคุมการใชสารตองหาม 

 ความไมเปนไปตามขอกำหนด (Non-Conformity): หมายถึง ในกรณีที ่ผู ลงนามไมปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณและ / หรือมาตรฐานระหวางประเทศอยางนอยหนึ่งมาตรฐานและ / หรือขอกำหนดใด ๆ 
ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหาร WADA แตโอกาสที่กำหนดไวในมาตรฐานสากลสำหรับการปฏิบัติ
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ตามจรรยาบรรณโดยภาคีในการแกไขการไมเปนไปตามขอกำหนด (Non-Conformity / Non-
Conformities) ยังไมหมดอายุดังนั ้น WADA จึงยังไมไดกลาวหาอยางเปนทางการวาภาคีมีการ
ดำเนินงานท่ีไมเปนไปตามขอกำหนด 

 บุคคล (Person): หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือองคกรหรือนิติบุคคลอ่ืน 

 การเปดเผยตอสาธารณะ (Publicly Disclose): หมายถึง ดู ผลของการละเมิดกฎตอตานการใชสาร
ตองหามท่ีกลาวแลวกอนหนานี้ 

 กลุมนักกีฬาท่ีถูกข้ึนทะเบียนเพ่ือรับการตรวจสารตองหาม (Registered Testing Pool) : หมายถึง 
กลุมนักกีฬาที่ถูกจัดแยก ตามลําดับความสําคัญสูงสุดในระดับสากลโดยสหพันธกีฬานานาชาติ และใน
ระดับประเทศ โดยองคกรตอตานการใชสารตองหามแหงชาติ ทั้งนี้ นักกีฬาจะถูกทดสอบทั้งในระหวาง
การแขงขันและนอก การแขงขัน โดยเปนสวนหนึ่งของสหพันธกีฬานานาชาติ หรือองคกรตอตานการใช
สารตองหามแหงชาติ ดังนั้น จึงจําเปนตองใหขอมูลที่อยูตามที่ระบุไวในประมวลกฎขอ ๕.๕ และ
มาตรฐานสากลดานการตรวจสารตองหามและการสืบสวนสอบสวน (ISTI) 

 การคืนสถานะ (Reinstatement): เมื่อภาคีที่เคยถูกประกาศวาดำเนินการไมเปนไปตามประมวลกฎ
และ / หรือมาตรฐานสากลถูกกำหนดใหแกไขการไมปฏิบัติตามและปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ทั้งหมดท่ี
กำหนดไวตามมาตรา ๑๑ ของมาตรฐานสากลสำหรับการปฏิบัติตามประมวลกฏโดยภาคีในการคืนชื่อ
ในรายการของภาคีท่ีดำเนินงานสอดคลองกับประมวลกฎ (และการคืนสถานะจะไดรับการตีความ
ตามนั้น) 

 ผูแทน (Representative) :ผูที่มีหนาท่ีอยางเปนทางการ ผูอำนวยการ เจาหนาท่ี สมาชิกที่ไดรับการ
เลือกตั้ง พนักงานและสมาชิกคณะกรรมการของภาคีหรือหนวยงานอื่น ๆ ท่ีถูกตั้งคำถาม และยัง (ใน
กรณีขององคกรตอตานการใชสารตองหามแหงชาติหรือคณะกรรมการโอลิมปกแหงชาติที่ทำหนาท่ีใน
ฐานะองคกรตอตานการใชสารตองหามแหงชาติ) ผูแทนรัฐบาลของประเทศขององคการตอตานการใช
สารตองหามแหงชาตินั้นหรือคณะกรรมการโอลิมปกแหงชาติ 

 การจัดการผลการตรวจสารตองหาม (Results Management): หมายถึง กระบวนการนี้ครอบคลุม
ชวงเวลาระหวางการแจงใหทราบตามที่กลาวไวในขอ ๕ ของมาตรฐานสากลดานการจัดการผล การ
ตรวจสารตองหาม (ISRM) หรือในบางกรณี (เชน ผลตรวจที่พบความผิดปกติ พาสปอรตชีวภาพของ
นักกีฬา หรือความผิดเก่ียวกับขอมูลท่ีอยู) ข้ันตอนการแจงเตือน ลวงหนาดังกลาวระบุไวอยางชัดแจงใน
ขอ ๕ ของมาตรฐานสากลดานการจัดการผลการตรวจสารตองหาม (ISRM)ผานกระบวนการแจงขอ
กลาวหา จนไปถึงการลงมติครั้งสุดทายในกระบวนการพิจารณาโทษ หรือการอุทธรณ (หากมีการยื่น
อุทธรณ) 

 ตัวอยางหรือตัวอยางสำหรับตรวจสอบ (Sample or Specimen): หมายถึง วัตถุชีวภาพใด ๆ ท่ีเก็บ
รวบรวมเพ่ือจุดประสงคของการควบคุมการใชสารตองหาม 

 [คำอธิบายสำหรับตัวอยางหรือตัวอยางสำหรับการตรวจสอบ บางครั้งอาจมีการอางวาการเก็บตัวอยาง
เลือดเปนการละเมิดหลักการของกลุมศาสนาหรือวัฒนธรรมบางกลุม สิ่งเหลานี้ไดรับการพิจารณาแลว
วาไมมีมูลความจริงในการเรียกรองดังท่ีกลาวมา] 
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 ภาคี (Signatories): หมายถึง องคกรท้ังหลายท่ีลงนามในประมวลกฎและขอตกลงตามท่ีกำหนดไว ใน
ประมวลกฎขอ ๒๓ 

 การเฝาติดตามพิเศษ (Specimen monitoring): ในกรณีที่สวนหนึ่งของผลที่ตามมาที่กำหนดไวใน
เรื่องภาคีที่ไมเปนไปตามขอกำหนด WADA จะใชระบบการตรวจสอบที่เฉพาะเจาะจงและตอเนื่องกับ
กิจกรรมตอตานการใชสารตองหามของภาคีบางสวนหรือทั ้งหมดเพื ่อใหแนใจวาภาคีกำลังดำเนิน
กิจกรรมเหลานั้นในลักษณะท่ีสอดคลองกันกับขอกำหนด 

 การกำกับดูแล (Supervision): ในกรณีที่เปนสวนหนึ่งของผลที่ตามมาที่กำหนดไวในภาคที่ไมเปนไป
ตามขอกำหนด บุคคลท่ีสามท่ีไดรับการอนุมัติจะดูแลและกำกับดูแลกิจกรรมตอตานการใชสารตองหาม
ของภาคีตามท่ีกำหนดโดย WADA โดยเปนคาใชจายของภาคี (และการกำกับดูแลจะถูกตีความตามนั้น) 
ในกรณีท่ีภาคีไดรับการประกาศวาไมปฏิบัติตามและยังไมไดสรุปขอตกลงการกำกับดูแลกับบุคคลท่ีสาม
ที่ไดรับการอนุมัติ ภาคีนั้นจะตองไมดำเนินกิจกรรมตอตานการใชสารตองหามใด ๆ อยางเปนอิสระใน
พื้นที่ที่บุคคลภายนอกที่ไดรับการอนุมัติจะตองดูแลและกำกับดูแล โดยไมมีขอตกลงเปนลายลักษณ
อักษรลวงหนาของ WADA 

 การเขาครอบครอง (Take over): ในกรณีที่เปนสวนหนึ่งของผลที่ตามมาจากภาคีที่ไมเปนไปตาม

ขอกำหนด บุคคลที่สามที่ไดรับการอนุมัติจะเขาครอบครองการดำเนินกิจกรรมตอตานการใชสาร
ตองหามของภาคีทั้งหมดหรือบางสวนตามที่กำหนดโดย WADA โดยเปนคาใชจายของภาคี ในกรณีท่ี
ภาคีไดรับการประกาศวามีการดำเนินงานท่ีไมปฏิบัติตามและยังไมไดสรุปขอตกลงการเขาครอบครอง
กับบุคคลภายนอกที่ไดรับการอนุมัติ ภาคีนั้นจะตองไมดำเนินกิจกรรมตอตานการใชสารตองหามใด ๆ 
อยางเปนอิสระในพื้นที่ที่บุคคลภายนอกที่ไดรับการอนุมัติจะเขารับชวงตอไดโดยไมตองมีขอตกลงเปน
ลายลกัษณอักษรของ WADA กอน 

 การทดสอบนักกีฬาโดยระบุรายบุคคล (Target Testing): หมายถึง การเจาะจงเลือกนักกีฬา เพ่ือทำ
การตรวจสารตองหามมาตรฐานสากลดานการตรวจสารตองหามและการสืบสวนสอบสวน (ISTI) 

 เอกสารดานเทคนิค (Technical Document): หมายถึง เอกสารที่นํามาใชและเผยแพร โดยองคกร 
ตอตานการใชสารตองหามโลกเปนครั้งคราวนั้น มีขอกําหนดทางเทคนิคที่บังคับใชในหัวขอเฉพาะ ดาน
การตอตานการใชสารตองหามทางการกีฬาตามท่ีไดกําหนดไวในมาตรฐานสากล 

 การตรวจสารตองหาม (Testing): หมายถึง สวนหนึ่งของกระบวนการควบคุมสารตองหาม ซึ่งรวมถึง 
การวางแผน การตรวจ การเก็บตัวอยาง การจัดการตัวอยาง และการขนสงตัวอยางไปยังหองปฏิบัติการ 

 การขออนุญาตใชสารตองหามเพื่อการรักษา (Therapeutic Use Exemption: TUE):หมายถึง 
การอนุญาตใหนักกีฬาท่ีมีปญหาดานสุขภาพสามารถใชสารหรือวิธีการตองหามในการรักษาได หรือหาก
มีปญหาสุขภาพตามท่ีระบุในขอ ๔.๔ และเขาเง่ือนไขท่ีกลาวไวในมาตรฐานสากลวาดวยการขออนุญาต
ใชสารตองหามเพ่ือการรักษา (ISTUE) 

 อนุสัญญาของยูเนสโก (UNESCO Convention): อนุสัญญาระหวางประเทศตอตานการใชสาร
ตองหามในกีฬาซึ่งรับรองโดยการประชุมใหญยูเนสโกสมัยที่ ๓๓ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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รวมถึงการแกไขใด ๆ และท้ังหมดท่ีรัฐภาคีของอนุสัญญานี้รับรองและการประชุมภาคีอนุสัญญาระหวาง
ประเทศตอตานการใชสารตองหามในกีฬา 

 องคกรตอตานการใชสารตองหามโลก (WADA): The World Anti-Doping Agency 

๓.๒ คำจำกัดความเฉพาะจากมาตรฐานสากลสำหรับการศึกษา 

แผนการใหความรู (Education Plan): หมายถึง เอกสารตางๆ ดังนี้ การประเมินสถานการณ การ
กําหนดกลุมผูเรียน (Education Pool) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ จัดกิจกรรมการใหความรู และคอย
ตรวจสอบ ข้ันตอนตาง ๆ ตามประมวลกฎขอ ๔ 

 กลุมผูเรียน (Education Pool): หมายถึง รายชื่อกลุมเปาหมายท่ีไดจากกระบวนการประเมิน 

๓.๓ คำจำกัดความเฉพาะจากมาตรฐานสากลสำหรับหองปฏิบัติการทดสอบ 

หนวยดูแลจัดการพาสปอรตประจําตัวของนักกีฬาขององคกรตอตานการใชสารตองหาม (Athlete 
Passport Management Unit หรือ APMU): หมายถึง บุคคลหรือกลุ มผู ท ี ่ร ับผิดชอบจัดการ 
พาสปอรตชีวภาพประจําตัวของนักกีฬาในระบบบริหารจัดการควบคุมสารตองหาม (ADAMS) ไดอยา
งรวดเร็ว ในฐานะของผูดูแลพาสปอรต (Passport Custodian) 

๓.๔.  คำจำกัดความเฉพาะจากมาตรฐานสากลเพ่ือการคุมครองความเปนสวนตัวและขอมูลสวนบุคคล 

ขอมูลสวนบุคคล (Personal Information): หมายถึง ขอมูลที่รวมถึงแตไมจํากัดเพียงขอมูลสวน
บุคคลที่ละเอียดออน ทั้งที่เกี่ยวของกับผูเขารวมที่สามารถระบุตัวตนได หรือเกี่ยวของกับบุคคลอื่นที่มี
การประมวลผลขอมูลในบริบท ของกิจกรรมตอตานการใชสารตองหามขององคกรตอตานการใชสารต
องหาม 

[ความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล เปนที่เขาใจกันวาขอมูลสวนบุคคลรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะข
อมูล ที่เกี่ยวของกับชื่อนักกีฬา วันเดือนปเกิด รายละเอียดการติดตอและหนวยงานดานกีฬา ขอมูล
สถานที่ของ นักกีฬา (Whereabouts) การขออนุญาตใชสารตองหามเพื่อการรักษา (TUE) ที่กําหนด 
(หากมี) ผลของ การทดสอบการใชสารตองหาม และการจัดการผลการตรวจสารตองหาม (รวมถึงการ
พิจารณาคดี การอุทธรณ และการลงโทษ) ขอมูลสวนบุคคลยังรวมถึงรายละเอียดสวนบุคคล และขอมู
ลการติดตอท่ีเก่ียวของกับบุคคลอ่ืน เชน ผูเชี่ยวชาญทางการแพทยและบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีทํางานรวมกับการ
รักษาหรือชวยเหลือนักกีฬาในบริบทของ กิจกรรมตอตานการใชสารตองหามทางกีฬา ขอมูลดังกลาว
ยังคงเปนขอมูลสวนบุคคลและถูกควบคุม โดยมาตรฐานสากลนี้ตลอดระยะเวลาการดําเนินการ โดยไม
คํานึงวาบุคคลท่ีเก่ียว  ของยังคงมีสวนรวมในการจัดกีฬา หรือไม] 

๓.๕ คำจำกัดความเฉพาะจากมาตรฐานสากลสำหรับการทดสอบและการสอบสวน 

ลำดับการรับผิดชอบดูแล (Chain of Custody): ลำดับของบุคคลหรือองคกรที่มีหนาที่รับผิดชอบใน
การดูแลตัวอยางตั้งแตการจัดหาตัวอยางจนกระทั่งไดสงมอบตัวอยางไปยังหองปฏิบัติการเพื่อทำการ
วิเคราะห 



 
 
 

๑๓ 
 
 

การทดสอบโดยไมมีการแจงเตือนลวงหนา (No Advance Notice Testing): การรวบรวมตัวอยางท่ี
เกิดขึ้นโดยไมมีการเตือนใหนักกีฬาทราบลวงหนาและในกรณีที่นักกีฬาไดรับการดูแลอยางตอเนื่องตั้งแต
รับทราบการแจงเตือนจนกระท่ังการจัดเตรียมตัวอยาง 

การประเมินความเส่ียง (Risk assessment): การประเมินความเสี่ยงของการใชยาสลบในกีฬาหรือวินัย
ทางการกีฬาท่ีจัดทำโดยองคกรตอตานการใชสารตองหามตามขอ ๔.๒ 

หนวยงานที่มีอํานาจเก็บตัวอยาง (Sample Collection Authority): หมายถึง องคกรที่มีหนาท่ี 
รับผิดชอบดานการเก็บตัวอยางใหเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานสากลดานการตรวจสารตองหาม 
และการสืบสวนสอบสวน (ISTI) ไมวาจะเปน (1) หนวยงานที่มีอํานาจสั่งเก็บตัวอยาง หรือ (2) บุคคลท่ี
สาม ที่ไดรับมอบหมายซึ่งไดรับมอบอํานาจใหดําเนินการเก็บตัวอยางหรือรับชวง ทั้งนี้ หนวยงานที่มี
อํานาจสั่งเก็บ ตัวอยางนั้นยังคงรับผิดชอบและตองดูแลจัดการจนขั้นสุดทายภายใตหลักจรรยาบรรณใน
การปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานสากลดานการตรวจสารตองหามและการสืบสวนสอบสวน (ISTI) 
ท่ีเก่ียวของกับการเก็บตัวอยาง 

อุปกรณเก็บตัวอยาง (Sample Collection Equipment): ขวด A และ B ชุดตรวจหรือภาชนะภาชนะ
รวบรวมทอหรืออุปกรณอื่น ๆ ที่ใชในการรวบรวม ถือ หรือจัดเก็บตัวอยางเมื่อใดก็ไดในระหวางและหลัง
หวงเวลาในการเก็บตัวอยางท่ีตองเปนไปตามขอกำหนดของขอ ๖.๓.๔ 

เจาหนาท่ีเก็บตัวอยาง (Sample Collection Personnel): คำเรียกรวมสำหรับเจาหนาท่ีผูทรงคุณวุฒิ
ที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานเก็บตัวอยางเพื่อดำเนินการหรือชวยเหลือการทำหนาที่ในระหวางการเก็บ
ตัวอยาง 

การเก็บตัวอยาง (Sample Collection Session): หมายถึง ลําดับกิจกรรมทั้งหมดที่เกี ่ยวของกับ 
นักกีฬาโดยตรง จากจุดท่ีมีการติดตอครั้งแรกจนกระทั่งนักกีฬาออกจากสถานีควบคุมสารตอง หาม
หลังจากนักกีฬาใหตัวอยางแลว 

แผนการกระจายการทดสอบ (Test Distribution Plan): เอกสารท่ีเขียนโดยองคกรตอตานการใชสาร
ตองหามเพ่ือวางแผนการทดสอบนักกีฬาท่ีมีหนวยงานทดสอบตามขอกำหนดของขอ ๔ 

๓.๖  คำจำกัดความเฉพาะจากมาตรฐานสากลสำหรับการขออนุญาตใชสารตองหามเพ่ือการรักษา 

คณะกรรมการดานการขออนุญาตใชสารตองหามเพื่อการรักษา (Therapeutic Use Exemption 
Committee (or “TUEC”): หมายถึง คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นโดยองคกรตอตานการใชสารตองหาม 
(Anti-Doping Organization) เพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวของที่ไดรับการยื่นเรื่องมาสำหรับขออนุญาตใช
สารตองหามเพ่ือการรักษา (TUEs) 

๓.๗  คำจำกัดความเฉพาะจากมาตรฐานสากลวาดวยการปฏิบัติตามประมวลกฏโดยภาคี 

โครงการตอตานการใชสารตองหาม (Anti-Doping Program): กฎหมาย กฎ ระเบียบกระบวนการ และ
ขั้นตอนและกิจกรรมอื่น ๆ (รวมถึงกิจกรรมตอตานการใชสารตองหาม) ท่ีภาคีจำเปนตองดำเนินการเพื่อให
บรรลุการปฏิบัติตามประมวลกฏ 



 
 
 

๑๔ 
 
 

การปฏิบัติตามประมวลกฎ (Code Compliance): หมายถึง การปฏิบัติตามขอกําหนดทั้งหมด ในประมวล
กฎ และ/หรือมาตรฐานสากลท่ีใชกับการตั้งคําถามเพ่ือการลงนามรวมกัน รวมถึงขอ กําหนดพิเศษท่ีถูกกําหนด
ข้ึนโดยคณะกรรมการบริหาร WADA 

แบบสอบถามการปฏิบัต ิตามประมวลกฏ (Code Compliance Questionnaire): แบบสำรวจการ
ประเมินตนเองท่ีออกโดย WADA ในรูปแบบของแบบสอบถามท่ีภาคีใชรายงานตอ WADA เก่ียวกับการปฏิบัติ
ตามประมวลกฏ  

การตรวจสอบการปฏิบัต ิตามขอกำหนด (Compliance Audit): การประเมินอยางเปนทางการท่ี
ดำเนินการโดย WADA ทั้งหมดหรือบางสวนของโครงการตอตานการใชสารตองหามของภาคี ที่สอดคลองกับ
ขอ ๗.๗ 

คณะกรรมการพิจารณาการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Review Committee หรือ CRC) : 
ตามท่ีระบุไวในขอ ๕.๒.๑ 

แผนปฏิบัติการแกไข (Corrective Action Plan): แผนปฏิบัติการที่รางโดยภาคีกำหนดวิธีการท่ีภาคีจะ
ดำเนินการแกไขตามท่ี WADA ระบุไวในรายงานปฏิบัติการแกไขภายในกรอบเวลาท่ีกำหนดไวในรายงานนั้น 

รายงานการดำเนินการแกไข (Corrective Action Report) : รายงานที่จัดทำโดย WADA ซึ่งระบุความไม
เปนไปตามขอกำหนดของภาคีและการดำเนินการแกไขท่ีภาคีตองดำเนินการเพื่อแกไขภายในกรอบเวลาท่ี
กำหนด 

เหตุสุดวิสัย (Event of Force Majeure): เหตุการณที่สงผลกระทบตอความสามารถของภาคีในการบรรลุ
การปฏิบัติตามประมวลกฏเต็มรูปแบบที่เกิดขึ้นจากหรือเปนผลมาจากการกระทำเหตุการณการละเวนหรือ
อุบัติเหตุที ่อยู นอกเหนือการควบคุมที ่สมเหตุสมผลของภาคี เหตุการณดังกลาวอาจรวมถึงภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ สงคราม การปฏิบัติการทางทหาร การจลาจล ความผิดปกติของฝูงชน การนัดหยุดงาน การปดลอม
หรือการกระทำทางอุตสาหกรรมอื่น ๆ การกอการรายหรือความกิ่ความไมสงบของฝูงชน อยางไรก็ตามตาม
มาตรา ๘.๔.๓  เหตุการณดังกลาวจะไมอยูในสถานการณใด ๆ รวมถึงการขาดทรัพยากรเพื่อจัดการดูแลใน
สวนของภาคี การเปลี่ยนแปลงเจาหนาที่หรือบุคลากรที่ไดรับการเลือกตั้ง หรือการแทรกแซงใด ๆ โดยและ / 
หรือความลมเหลวในการใหการสนับสนุน หรือการกระทำอื่น ๆ หรือ การละเวนโดยหนวยงานของรัฐหรือ
หนวยงานสาธารณะอ่ืน ๆ 

คำขอขอมูลบังคับ (Mandatory Information Request): คำขอที่ WADA อาจสงไปยังภาคีโดยตองให
ภาคีใหขอมูลตามท่ีรองขอ ตามวันท่ีระบุเพ่ือให WADA ประเมินการปฏิบัติตามประมวลกฏของภาคี 

ผลที่ตามมาของภาคี (Signatory Consequences): ผลที่ตามมาหนึ่งขอหรือมากกวา ตามท่ีกำหนดไวใน
ประมวลกฎขอ ๒๔.๑.๑๒ ที่อาจถูกกำหนดใหกับภาคี อันเปนผลมาจากความลมเหลวในการรักษาการปฏิบัติ
ใหเปนไปตามประมวลกฏ ผลที่ตามมาจะขึ้นอยูกับขอเท็จจริงและสถานการณเฉพาะของคดีความผิดที่กำลัง
พิจารณา และใชหลักการท่ีระบุไวในขอ ๑๐ 

ผูตรวจสอบ WADA (WADA Auditors): เจาหนาท่ี WADA ท่ีมีประสบการณเหมาะสมหรือผูเชี่ยวชาญดาน
การตอตานการใชสารตองหามจากภายนอกซึ่งไดรับการฝกอบรมจาก WADA เพื่อดำเนินการประเมินการ



 
 
 

๑๕ 
 
 

ปฏิบัติตามประมวลกฏของภาคี ผูตรวจสอบของ WADA ควรปราศจากความขัดแยงทางผลประโยชนใด ๆ ใน
สวนท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบแตละรายการท่ีบุคคลนั้นดำเนินอยู 

สิทธิพิเศษของ WADA (WADA Privileges): สิทธิประโยชนท่ีระบุไวในประมวลกฏขอ ๒๔.๑.๑๒.๑ 

๓.๘  การตีความ 

๓.๘.๑ ขอความอยางเปนทางการของมาตรฐานสากลวาดวยการปฏิบัติตามประมวลกฏโดยภาคีจะไดรับการ
ดูแลโดย WADA และจะเผยแพรเปนภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส ในกรณีที่หากมีขอขัดแยงระหวาง
เวอรชันภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสเวอรชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกวา 

๓.๘.๒ เชนเดียวกับหลักจรรมาตรฐานสากลวาดวยการปฏิบัติตามจรรยาบรรณโดยผูลงนามไดถูกรางขึ้นโดย
คำนึงถึงหลักการของสัดสวนสิทธิมนุษยชนและหลักการทางกฎหมายอื่น ๆ มันจะถูกตีความและ
นำไปใชในแสงนัน้  

๓.๘.๓ ความคิดเห็นที่ประกอบไปดวยบทบัญญัติตางๆ ของมาตรฐานสากลสำหรับประมวลกฎ การปฏิบัติ
ตามโดยภาคีจะถูกใชเพ่ือเปนแนวทางในการตีความ  

๓.๘.๔ เวนแตจะระบุไวเปนอยางอื่น การอางอิงถึงขอบังคับ หรือภาคผนวก เปนการอางอิงถึงขอบังคับหรือ
ภาคผนวกของมาตรฐานสากลวาดวยการปฏิบัติตามประมวลกฏโดยภาคี 

๓.๘.๕ ในกรณีที่คำวา“ วัน” ถูกใชในมาตรฐานสากลวาดวยการปฏิบัติตามประมวลกฏโดยภาคี ใหหมายถึง
วันตามปฏิทิน เวนแตจะระบุไวเปนอยางอ่ืน  

๓.๘.๖ ภาคผนวกของมาตรฐานสากลวาดวยการปฏิบัติตามประมวลกฏโดยภาคี มีสถานะบังคับเชนเดียวกับ
มาตรฐานสากลอ่ืน ๆ 

 

สวนท่ีสอง: มาตรฐานสำหรับการตรวจสอบและการบังคับใชการปฏิบัติตามประมวลกฏโดยภาคี ของ WADA  

๔.๐    วัตถุประสงค 

๔.๑  วัตถุประสงคของสวนที่สองของมาตรฐานสากลสำหรับการปฏิบัติตามประมวลกฏโดยภาคี เพื่อใหแนใจว
ภาคีไดสงมอบโปรแกรมตอตานการใชสารตองหามภายในขอบเขตความรับผิดชอบของตนซึ่งเปนไปตาม
ขอกำหนดของประมวลกฏและมาตรฐานสากลเพ่ือใหมีการเลนในสนามแตละระดับท่ีเลนกีฬา  

๔.๒  เพ่ือเนนย้ำ ความปรารถนาคือการใหผูภาคีแกไขปญหาการปฏิบัติตามขอกำหนดใด ๆ โดยสมัครใจ การมี
ภาคีถูกประกาศวาดำเนินการไมเปนไปตามขอกำหนด และผลท่ีตามมาของภาคึท่ีกำหนดไวเปนทางเลือก
สุดทายที่จะดำเนินการเฉพาะในกรณีท่ีภาคีลมเหลว แมจะมีการสงเสริมใหกำลังใจใหดำเนินการแกไขท่ี
จำเปนภายในกรอบเวลาท่ีกำหนด 

๔.๓  ดังนั้น ความสำคัญของโปรแกรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกำหนดของ WADA จึงอยูท่ีการสนทนา
และการสื่อสารกับภาคี (Signatories) ชวยพวกเขาในความพยายามท่ีจะกระทำการเพ่ือใหแนใจวามีการ
ปฏิบัติตามประมวลกฏอยางสมบูรณ และใหคำแนะนำในการปรับปรุงโปรแกรมตอตานการใชสาร
ตองหามอยางตอเนื่อง ในกรณีท่ีมีการระบุกรณีของความไมเปนไปตามขอกำหนดมาตรฐานสากลวาดวย



 
 
 

๑๖ 
 
 

การปฏิบัติตามประมวลกฏโดยภาคี มาตรฐานสากลเรื่องการฏิบติตามประมวลกฏโดยภาคี ไดกำหนด
วัตถุประสงคข้ันตอนและมาตรฐานท่ีมีวัตถุประสงคกำหนดไวลวงหนาและโปรงใสซ่ึงใหโอกาสผูลงนามใน
การแกไขความไมเปนไปตามขอกำหนดเหลานั้นและนำไปสู  (หากไมเปนไปตามขอกำหนด ความ
สอดคลองจะไมไดรับการแกไข) การพิจารณาถึงการไมปฏิบัติตามและการกำหนดผลที่ตามมาของภาคีท่ี
คาดเดาไดใหคะแนนและไดสัดสวน มาตรฐานสากลวาดวยการปฏิบัติตามประมวบกฏโดยภาคียังกำหนด
เสนทางท่ีชัดเจนในประเด็นการคืนสถานะ 

๕.๐ บทบาทความรับผิดชอบและขั้นตอนของหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของกับ WADA หนาท่ีการติดตามการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ีหนึ่ง: ผังงานแสดงกระบวนการตั้งแตการระบุความไมเปนไปตามขอกำหนดจนถึงการกลาวหาวาไมปฏิบัติ
ตาม (ขอ ๕.๑ ถึง ๕.๓) 



 
 
 

๑๗ 
 
 

 

 
๕.๑  การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

๕.๑.๑  การกำกับดูแลการปฏิบัติงานของการปฏิบัติตามประมวลกฏจัดทำโดยฝายบริหารของ WADA ผาน
หนวยงานปฏิบัติตามขอกำหนดของ WADA ซ่ึงประกอบดวยเจาหนาท่ีจากแผนกตางๆของ WADA 

๕.๑.๒  ฝายบริหาร WADA มีหนาที ่ในการประสานงานและกำกับการพัฒนากิจกรรมทั ้งหมดท่ี
เก่ียวของกับโปรแกรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกำหนดของ WADA โดยประสานงานกับ
คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตาม



 
 
 

๑๘ 
 
 

กฏระเบยีบ (CRC) และตามการจัดลำดับความสำคัญของความพยายามใด ๆ ท่ีไดรับการอนุมัติ
จาก คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (CRC) เพ่ิมเติมถึงขอ ๗.๒ ซ่ึงรวมถึง: 
๕.๑.๒.๑  ประสานงานการใหการสนับสนุนและความชวยเหลืออยางตอเนื่องโดย WADA ตอ

ภาคีในการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใตหลักประมวลกฏและมาตรฐานสากล (ดูขอ 
๖) 

๕.๑.๒.๒  ใชเครื่องมือทั้งหมดที่ WADA กำจัดเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามประมวลกฏโดย
ภาคีซ่ึงรวมถึง แตไม จำกัด เพียง ADAMS แบบสอบถามการปฏิบัติตามประมวลกฏ
คำขอขอมูลบังคับการตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกำหนดขอมูลที่ไดรับจากการ
ติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางตอเนื่องและขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของที่ไดรับ
หรือรวบรวมโดย WADA (ดูขอ ๗); 

๕.๑.๒.๓ ในกรณีที่มีการระบุความไมเปนไปตามขอกำหนดเปดการเจรจากับภาคีระบุการ
ดำเนินการแกไขท่ีภาคีตองดำเนินการเพื่อแกไขความไมเปนไปตามขอกำหนดและ
ใหคำแนะนำเพื่อชวยใหภาคีดำเนินการแกไขใหเสร็จสิ้นภายในกรอบเวลาที่กำหนด 
(ดูขอ ๘); 

๕.๑.๒.๔ การประเมินวาการดำเนินการแกไขของภาคีไดแกไขความไมเปนไปตามขอกำหนด
ทั้งหมดหรือไมโดยอางถึงกรณีที่อางถึง คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏ
ระเบียบ (CRC) ในกรณีที่ความไมเปนไปตามขอกำหนดยังไมไดรับการแกไขอยาง
สมบูรณจัดทำรายงานพรอมขอมูลสนับสนุนที่เกี่ยวของเพื่ออำนวยความสะดวกใน
การอภิปรายของ คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (CRC) และ
การนำไปปฏิบัติและปฏิบัติตาม ตามคำแนะนำของ คณะกรรมการตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามกฏระเบียบ (CRC) (ดูบทความ ๘ และ ๙) 

๕.๑.๒.๕ ในกรณีท่ีภาคีไมสามารถแกไขความไมเปนไปตามขอกำหนดภายในระยะเวลาท่ี
กำหนดและปฏิบัติตามคำแนะนำของ คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏ
ระเบียบ (CRC) โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของ WADA เพ่ือ
แจงใหภาคีทราบอยางเปนทางการเกี ่ยวกับการไมปฏิบัติตามที่ถูกกลาวหาโดย
ประกาศดังกลาวยังระบุ ผลที่ตามมาซึ่งมีการโตแยงกันวาควรใชสำหรับการไม
ปฏิบัติตามและเงื่อนไขที่เสนอนั้นภาคีควรตองปฏิบัติตามเพื่อที่จะไดรับการคืน
สถานะ (ดูบทความ ๘, ๙, ๑๐ และ ๑๑) และ 

๕.๑.๒.๖  เฝาติดตามความพยายามของภาคีในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการคืนสถานะที่กำหนด
ไวเพื่อรายงานตอ คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (CRC) วาจะ
แนะนำใหภาคีไดรับการคืนสถานะหรือไม (ดูขอ ๑๑) 

๕.๒ การทบทวนและคำแนะนำอิสระ 
๕.๒.๑ คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบเปนคณะกรรมการอิสระของ WADA ที่ไม

เกี ่ยวของกับการเมืองซึ่งดูแลความพยายามในการตรวจสอบการปฏิบัติตามประมวลกฏของ 
WADA และกิจกรรมการบังคับใชและใหคำแนะนำและขอเสนอแนะในเรื่องดังกลาวแกคณะ
กรรมการบริหารของ WADA 



 
 
 

๑๙ 
 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (CRC) อยู ภายใตเงื ่อนไขการอางอิงท่ี
ออกแบบมาเพ่ือรับรองความเปนอิสระความเปนกลางทางการเมืองและความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของสมาชิกที่สนับสนุนความนาเชื่อถือของงาน ขอกำหนดในการอางอิงรวมถึง
ขอกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนที่เขมงวดซึ่งกำหนดใหสมาชิก คณะกรรมการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (CRC) ตองประกาศความขัดแยงทางผลประโยชน
ที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อแยกตัวเองออกจากการพิจารณาของ คณะกรรมการตรวจสอบ
การปฏิบัติตามกฏระเบียบ (CRC) ทั้งหมดในเรื่องใด ๆ ที่พวกเขาอาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชน 

๕.๒.๒ คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (CRC) ปฏิบัติตามขั้นตอนที่เปนมาตรฐานซ่ึง
รวมถึงการตรวจสอบการประเมินการสื่อสารและการใหคำแนะนำแกคณะกรรมการบริหารของ 
WADA ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามประมวลกฏการแกไขความไมเปนไปตามขอกำหนด
และการคืนสถานะ ข้ันตอนเหลานี้ (ดูขอ ๘, ๙ และ ๑๑) ไดรับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุน
แนวทางที่โปรงใสมีวัตถุประสงคและสอดคลองกันในการประเมินและบังคับใชการปฏิบัติตาม
ประมวลกฏ 
๕.๒.๒.๑ ในกรณีที่ฝายบริหารของ WADA รายงานความไมเปนไปตามขอกำหนดอยางชัดเจนตอ 

คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัตติามกฏระเบียบ (CRC) จะมีการปฏิบัติตามข้ันตอน
ที่ใหเวลาและโอกาสแกภาคีในคำถามในการอธิบายและแกไขความไมเปนไปตาม
ขอกำหนดภายในกรอบเวลาที่กำหนดเพื่อใหบรรลุการปฏิบัติตามประมวลกฏฉบับ
สมบูรณ (ดูบทความ ๘). 

๕.๒.๒.๒ หากภาคีไม แก ไขความไม เป นไปตามข อกำหนดภายในกรอบของขั ้นตอนนั้น 
คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (CRC) จะตรวจสอบกรณีโดย
ละเอียดและตัดสินใจวาจะเสนอแนะตอคณะกรรมการบริหารของ WADA หรือไมวาจะ
มีการแจงอยางเปนทางการไปยังภาคีโดยอางวาไมปฏิบัติตาม (ดูขอ ๕.๓) 

 
๕.๒.๓ นอกเหนือจากการตรวจสอบและประเมินปญหาท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติตามกฎขอบังคับท่ี

ไดรับการยกข้ึนโดยฝายบริหารของ WADA แลวเม่ือใดก็ตามท่ี คณะกรรมการตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามกฏระเบียบ (CRC) อาจระบุปญหาที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามขอกำหนดของ
ขอตกลงของตนท่ีฝายบริหาร WADA ไดรับการแกไข 

๕.๓  การกำหนดการไมปฏิบัติตามขอกำหนดและผลท่ีตามมาอยางเปนอิสระ 
๕.๓.๑ ตามประมวลกฎขอ ๒๔.๑.๔ ตามขอเสนอแนะของ คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตาม

กฏระเบียบ (CRC) คณะกรรมการบริหารของ WADA อาจอนุมัติการสงไปยังภาคีในการแจง
อยางเปนทางการเก่ียวกับการไมปฏิบัติตามประมวลกฎและ / หรือมาตรฐานสากลโดยมี 
ประกาศดังกลาวยังระบุถึงผลที่ตามมาซึ่งมีการโตแยงวาควรใชสำหรับการไมปฏิบัติตาม
ดังกลาวและเง่ือนไขท่ีเสนอนั้นภาคีควรตองปฏิบัติตามเพ่ือท่ีจะไดรับการคืนสถานะ 

๕.๓.๒ ตามประมวลกฎขอ ๒๔.๑.๕ หากภาคียอมรับหรือไมโตแยงเนื้อหาของประกาศนั้นภายใน
ยี่สิบเอ็ด (๒๑) วันนับจากวันที่ไดรับขอกลาวหาเรื่องการไมปฏิบัติตามจะถือวายอมรับและ
ภาคี ผลที่ตามมาและเงื่อนไขการคืนสถานะจะถือวาไดรับการยอมรับและ (เวนแตจะมีการ



 
 
 

๒๐ 
 
 

อุทธรณตามประมวลกฎขอ ๑๓.๖) การแจงเตือนจะกลายเปนการตัดสินใจขั้นสุดทายโดย
อัตโนมัติโดยมีผลบังคับใชทันทีตามประมวลกฎขอ ๒๔.๑.๙ หากภาคีโตแยงสวนใดสวนหนึ่ง
ของหนังสือแจงขอพิพาทจะไดรับการแกไขโดย ศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) ตาม
ประมวลกฎขอ ๒๔.๑.๖ 

๕.๓.๓ เมื่อการแจงเตือนไดรับการยอมรับเปนการตัดสินใจขั้นสุดทายโดยภาคีหรือ (หากมีการ
โตแยง) เมื่อการตัดสินใจขั้นสุดทายออกโดย ศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) ดังนั้นตาม
ประมวลกฎขอ ๒๔.๑.๙ การตัดสินใจนั้นจะมีผลบังคับใชทั ่วโลกและจะตอง ไดรับการ
ยอมรับเคารพและไดรับผลกระทบอยางเต็มที่จากภาคีอื่น ๆ ทั้งหมดตามอำนาจหนาที่และ
อยูในขอบเขตความรับผิดชอบของตน (ดูรูปท่ี ๒ ดานลาง) 

๕.๔ หลักการสุดทายของท่ีพ่ึง 
๕.๔.๑ สอดคลองกับหลักการของ 'ทางเลือกสุดทาย' ไมวาในกรณีใด ๆ (รวมถึงกรณีท่ีไมเพียง แต

กรณีธรรมดา แตยังรวมถึงกรณีการติดตามอยางรวดเร็ว) หากภาคีไมเปนไปตามกรอบเวลาท่ี
กำหนดสำหร ับการแก ไขความไม  เป นไปตามข อกำหนดด ังน ั ้นกรณีจ ึงถ ูกอ าง ถึง 
คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (CRC) และอื่น ๆ โดยมีเงื่อนไขวาภาคี
จะแกไขความไมเปนไปตามขอกำหนดเม่ือใดก็ไดกอนท่ี ศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) จะ
กำหนดผลที่ตามมาจากการลงนามดังนั้นจะไมมีการกำหนดผลที่ตามมาซึ่งจะตองบันทึกไว
เทาที่ (ก) คาใชจายที่เกิดขึ้นในการดำเนินการตามคดีกอนศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) 
(ซึ่งในกรณีนี้ภาคีตองรับผิดชอบคาใชจายเหลานั้น) และ / หรือ (b) ความลมเหลวในการ
แกไขความไมเปนไปตามขอกำหนดภายในกรอบเวลาท่ีกำหนดสงผลใหเกิดอคติท่ีไมสามารถ
แกไขไดตอการตอสูกับการใชสารตองหามในการเลนกีฬา (ซึ่งในกรณีนี้ผลที่ตามมาอาจถูก
กำหนดใหสะทอนถึงอคตินั้น) 



 
 
 

๒๑ 
 
 

รูปท่ีสอง: ผังงานแสดงกระบวนการหลังจากการกลาวหาอยางเปนทางการวาไมปฏิบัติตาม (ประมวลกฏขอ ๕.๓.๑, 
๕.๓.๒ และ ๕.๓.๓) 

 
๕.๕  ข้ันตอนการคืนสถานะ 

๕.๕.๑ ในกรณีท่ีเปนไปไดฝายบริหารของ WADA จะรายงานตอ คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามกฏระเบียบ (CRC) เกี่ยวกับการดำเนินการตามเงื่อนไขการคืนสถานะของภาคีและจากนั้น 
คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบ ัต ิตามกฏระเบียบ (CRC) จะใหคำแนะนำตอคณะ
กรรมการบริหารของ WADA วาภาคีปฏิบัติตามเงื่อนไขเหลานั้นหรือไมและควรไดรับการคืน
สถานะ 

๕.๕.๒ ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริหารของ WADA อางวาภาคียังไมปฏิบัติตามเง่ือนไขการคืนสถานะ
และยังไมควรไดรับการคืนสถานะหากภาคีมีขอขัดแยงในขอกลาวหานั้นขอพิพาทจะไดรับการ
แกไขโดย ศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) ตามประมวลกฎขอ ๒๔.๑.๐ ตามประมวลกฎขอ 
๒๔.๑.๙ คำตัดสินของ ศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) จะมีผลบังคับใชท่ัวโลกและจะตอง
ไดรับการยอมรับเคารพและใหผลโดยสมบูรณโดยภาคีอื่น ๆ ทั้งหมดตามอำนาจหนาที่และอยู
ในขอบเขตความรับผิดชอบของตน 



 
 
 

๒๒ 
 
 

๖.๐ การสนับสนุนของ WADA สำหรับความพยายามของภาคีในการบรรลุ / รักษาการปฏิบัติตามประมวลกฏ 
๖.๑ วัตถุประสงค 

๖.๑.๑ ลำดับความสำคัญของ WADA คือการสนับสนุนภาคีในการเสริมสรางโปรแกรมตอตานการใช
สารตองหามซึ่งจะชวยเพิ่มการปองกันที่พวกเขาใหเพื่อทำความสะอาดนักกีฬา จะยังคงอยู
ตลอดเวลาภาระหนาที่ของภาคีในการบรรลุการปฏิบัติตามประมวลกฏอยางสมบูรณและจะไม
เปนการปองกันหรือแกตัวที่ผูอื่นไมไดชวยใหภาคีปฏิบัติตาม อยางไรก็ตาม WADA จะใชความ
พยายามที่สมเหตุสมผลทั้งหมดเพื่อใหการสนับสนุนและความชวยเหลือแกภาคีที่ตองการบรรลุ
รักษาหรือกลับสูการปฏิบัติตามประมวลกฏฉบับสมบูรณ 

๖.๒ การสนับสนุนดานปฏิบัติการและดานเทคนิค 
๖.๒.๑ WADA จะใหการสนับสนุนดานปฏิบัติการและทางเทคนิคแกภาคีเพื่อชวยใหพวกเขาบรรลุ

รักษาหรือ (ถามี) กลับสูการปฏิบัติตามประมวลกฏฉบับสมบูรณรวมถึงการใหคำแนะนำและ
ขอมูลโดยการพัฒนาทรัพยากรแนวทางเอกสารการฝกอบรมและโปรแกรมการฝกอบรม และ
โดยการอำนวยความสะดวกในการเปนพันธมิตรกับองคกรตอตานการใชสารตองหามอื่น ๆ 
หากเปนไปได ในกรณีท่ีงบประมาณของ WADA อนุญาตใหใหการสนับสนุนนี้โดยไมมีคาใชจาย
ใหกับภาคี 

๖.๒.๒ จากภาพประกอบ WADA ไดพัฒนาเอกสารและเครื ่องมือจำนวนมากเพื ่อชวยใหภาคีเขา
ใจความรับผิดชอบของตนภายใตหลักประมวลกฏและมาตรฐานสากลและเพื่อใหบรรลุและ
รักษาการปฏิบัติตามความรับผิดชอบเหลานั้นอยางเต็มท่ีรวมถึง: 
๖.๒.๒.๑  ตามหลักการสำหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานสากลความสามารถ

ของภาคี 
๖.๒.๒.๒  เอกสารแนวปฏิบัติที่ชั้นการดำเนินการตามองคประกอบของโครงการกวาดลางการ

ใชสารตองหามตามหลักประมวลกฏซึ่งรวมถึง (แตไม จำกัด เพียง) การทดสอบการ
จัดการผลลัพธการศึกษาและขาวและการแผ 

๖.๒.๒.๓ เอกสารฐานและแบบฟอรมและ 
๖.๒.๒.๔ เครื่องมือการศึกษาออนไลน 
 

๖.๒.๓ WADA ยังไดพัฒนาแบบสอบถามการปฏิบัติตามประมวลกฏและโปรแกรมการตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบซึ่งออกแบบมาเพื่อชวยภาคีในการระบุความไมเปนไปตามขอกำหนดใน
โปรแกรมตอตานการใชสารตองหามและวางแผนและดำเนินการตามแผนเพื่อแกไขความไม
สอดคลองเหลานั้น WADA ไดจัดเตรียมและจะยังคงใหการสนับสนุนและความชวยเหลือใน
รูปแบบตางๆแกภาคีในการทำความเขาใจแบบสอบถามการปฏิบัติตามประมวลกฏโปรแกรม
การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกำหนดและดานอ่ืน ๆ ท้ังหมดของโปรแกรมการตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามขอกำหนดรวมถึงเซสชันขอมูล สวนเฉพาะของเว็บไซตซ่ึงมีการโพสตวัสดุท่ีเก่ียวของ
กับโปรแกรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและจะโพสตตอไปรวมถึงคำตอบสำหรับ
คำถามท่ีพบบอย และแหลงขอมูลสนับสนุนอ่ืน ๆ 

๖.๒.๔   ภาคีอาจขอความชวยเหลือจากภาคีรายอื่นเพื่อชวยใหบรรลุการปฏิบัติตามประมวลกฏอยาง
สมบูรณ WADA จะพยายามชวยเหลือภาคีในการตั้งคาความรวมมือดังกลาวรวมถึงการให



 
 
 

๒๓ 
 
 

ขอมูลเพิ่มเติมบนเว็บไซตและแนวทางเกี ่ยวกับขอตกลงการเปนหุนสวน ภาคีอาจแตงตั้ง
บุคคลภายนอกที่ไดรับมอบหมายเพื่อดำเนินกิจกรรมตอตานการใชสารตองหามในนามของตน 
ตามประมวลกฎขอ ๒๐ และขอ ๘.๔.๓ ของมาตรฐานสากลวาดวยการปฏิบัติตามประมวลกฏ
โดยภาคีอยางไรก็ตามภาคีจะยังคงรับผิดชอบอยางเต็มที่ตอความไมเปนไปตามขอกำหนดท่ี
เกิดข้ึน ภาคีจะตองตรวจสอบใหแนใจวาสามารถกำหนดใหบุคคลภายนอกท่ีไดรับมอบหมายให
ความรวมมืออยางเต็มที ่ (และเพื ่อใหภาคีรวมมืออยางเต็มที ่กับ) ความพยายามในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกำหนดทั้งหมดของ WADA รวมถึง (แตไม จำกัด เพียง) การตอบ
แบบสอบถามการปฏิบัติตามประมวลกฏอยางเหมาะสม การรองขอขอมูลการตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามขอกำหนดและขอกำหนดการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางตอเนื่อง
ท้ังหมด (ดูท่ีขอ ๗.๘) 

๖.๒.๕  ตามที่ระบุไวในขอ ๘ เมื่อมีการระบุความไมเปนไปตามขอกำหนดไมวาจะในแบบสอบถามการ
ปฏิบัติตามประมวลกฏที่สมบูรณหรือในการตรวจสอบการปฏิบัติตามหรืออื่น ๆ จุดเนนของ
การจัดการ WADA จะอยูที ่การชวยเหลือภาคีในคำถามผานการสนทนาและการสนับสนุน 
บรรลุการปฏิบัติตามประมวลกฏฉบับสมบูรณ ภาคีจะไดรับโอกาสอยางเพียงพอในการโตแยง
หรือแกไขความไมเปนไปตามขอกำหนดซึ่งรวมถึง (ถาจำเปน) โดย WADA จัดทำรายงาน
ปฏิบัติการแกไขที่กำหนดวาตองดำเนินการแกไขใดและระบุกรอบเวลาที่จะดำเนินการใหเสร็จ
สิ้น รายงานการดำเนินการแกไขอาจรวมถึงคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและอาจ
อางอิงถึงแหลงขอมูลและวัสดุท่ีโพสตบนเว็บไซตของ WADA ซ่ึงอาจชวยภาคีในการตอบสนอง
ตอรายงานและเสริมสรางความเขมแข็งของโครงการตอตานการใชสารตองหาม นอกจากนี้ 
WADA จะตรวจสอบแผนปฏิบัติการแกไขใด ๆ (รวมถึงเอกสารที ่ร องขอและเอกสารท่ี
เกี่ยวของ) ท่ีภาคีใหไวและแสดงความคิดเห็นตามความจำเปนเพื่อใหแนใจวาเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค 

๗.๐ การตรวจสอบความพยายามในการปฏิบัติตามประมวลกฏของภาคี 
๗.๑ วัตถุประสงค 

๗.๑.๑  ตามภาระผูกพันภายใต ประมวลกฏขอ ๒๐.๗.๓ และ ๒๔.๑.๑ ในการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ประมวลกฏโดยภาคี WADA จะตรวจสอบกฎและขอบังคับของภาคี (และ / หรือกฎหมายหาก
เปนวิธีการปฏิบัติตามประมวลกฎโดยเฉพาะ ประเทศ) เพื ่อใหแนใจวาสอดคลองกับหลัก
ประมวลกฏและระหวางประเทศ 

มาตรฐาน นอกจากนี้ยังประเมินวาภาคีปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับและกฎหมายของตนผาน
โครงการตอตานการใชสารตองหามที ่เปนไปตามขอกำหนดทั ้งหมดของประมวลกฏและ
มาตรฐานสากลหรือไม วัตถุประสงคของขอ ๗ คือการกำหนดมาตรฐานท่ีจะควบคุมกิจกรรมการ
ตรวจสอบเหลานี้ วัตถุประสงคคือเพ่ือใหกระบวนการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและคุมคาที่สุด
เทาท่ีจะเปนไปได 

๗.๒  การจัดลำดับความสำคัญระหวางภาคีท่ีแตกตางกัน 
๗.๒.๑ ภาคีตอไปนี้เปนภาคีในประมวลกฏท้ังหมด: 

๗.๒.๑.๑ คณะกรรมการโอลมิปกสากลและคณะกรรมการพาราลิมปกสากล 
๗.๒.๑.๒ องคกรผูจัดมหกรรมกีฬานัดสำคัญอ่ืน ๆ 



 
 
 

๒๔ 
 
 

๗.๒.๑.๓ สหพันธนานาชาติ 
๗.๒.๑.๔ คณะกรรมการโอลิมปกแหงชาติและคณะกรรมการพาราลิมปกแหงชาติ 
๗.๒.๑.๕ องคกรตอตานการใชสารตองหามแหงชาติ และ 
๗.๒.๑.๖ องคกรอื่น ๆ ที่ระบุไวในเว็บไซตของ WADA รวมถึง แตไม จำกัด เพียงสมาคมของ

คณะกรรมการโอลิมปกแหงชาติสมาคมสหพันธนานาชาติองคกรสำหรับนักกีฬาที่มี
ความบกพรองทางรางกายที่ไมใชสหพันธนานาชาติและสมาคมกีฬาแหงชาติใน
เครือจักรภพ 

๗.๒.๒     เนื่องจากภาคีจำนวนมากและทรัพยากรที่ จำกัด ของ WADA คณะกรรมการตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามกฏระเบียบ (CRC) อาจอนุมัติขอเสนอโดยฝายบริหารของ WADA เพื่อจัดลำดับ
ความสำคัญของการตรวจสอบการปฏิบัติตามประมวลกฏ (ก) ของภาคีบางประเภทตาม
ขอบเขตของกิจกรรมตอตานการเจือปนท่ีกำหนด ประเภทของภาคีภายใตประมวลกฎนั้น และ 
/ หรือ (ข) ของภาคีที่เฉพาะเจาะจงโดยพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงตามวัตถุประสงค 
ตอไปนี้เปนรายการปจจัยท่ีไมครบถวนสมบูรณท่ีอาจนำมาพิจารณาในการประเมินดังกลาว: 
๗.๒.๒.๑ (ในกรณีท่ีภาคีเปนสหพันธนานาชาติ) ความเสี ่ยงทางสรีรวิทยาของการใชสาร

ตองหามในกีฬา / สาขาวิชาเฉพาะ 
๗.๒.๒.๒ (ในกรณีท่ีภาคีเปนสหพันธนานาชาติ) การมีสวนรวมของภาคีในกีฬาโอลิมปกและ / 

หรือพาราลิมปก 
๗.๒.๒.๓ (ในกรณีท่ีภาคีเปนหนวยงานหลัก) ระดับนักกีฬา การเขารวมกิจกรรม 
๗.๒.๒.๔ การแสดงของนักกีฬาจากประเทศใดประเทศหนึ่งในกิจกรรมระดับนานาชาติ 
๗.๒.๒.๕ ประวัติการใชสารตองหามในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือกีฬา / สาขาวิชาเฉพาะ 
๗.๒.๒.๖ การตอบสนองของภาคีตอคำขอขอมูลบังคับหรือประมวลกฎ แบบสอบถามการ

ปฏิบัติตาม; 
๗.๒.๒.๗ การไดรับขอมูลขาวกรองที่นาเชื ่อถือหรือผลการสอบสวนที่บงชี้วาอาจมีความไม

สอดคลองท่ีสำคัญในโครงการตอตานการใชสารตองหามของภาคี 
๗.๒.๒.๘  ภาคีฝาฝนขอกำหนดท่ีสำคัญหรือมีลำดับความสำคัญสูงภายใตหลักประมวลกฏหรือ

มาตรฐานสากล 
๗.๒.๒.๙ ความลมเหลวของภาคีในการนำคำแนะนำไปปฏิบัติตามโครงการความรวมมือซ่ึง 

WADA ทำหนาท่ีเปนผูอำนวยความสะดวกหรือภาคี 
๗.๒.๒.๑๐ ความลมเหลวของภาคีในการใชมาตรการ (เชนการทดสอบเปาหมาย) ตาม

คำแนะนำที่กำหนดหรือรับรองโดย WADA (เชนเกี่ยวกับการทดสอบในการแขงขัน
กีฬาโอลิมปกหรือพาราลิมปกหรือเหตุการณอ่ืน ๆ ) 

๗.๒.๒.๑๑ (ในกรณีท่ีภาคีเปน NADO หรือคณะกรรมการโอลิมปกแหงชาติทำหนาที ่เปน 
NADO) ขอเท็จจริงที่วาประเทศของภาคีเปนเจาภาพจัดหองปฏิบัติการที่ไดรับการ
รับรองจาก WADA และ / หรือเสนอราคาเพื่อเปนเจาภาพหรือไดรับสิทธิ์ในการเปน
เจาภาพจัดการแขงขันกีฬาท่ีสำคัญ ; 

๗.๒.๒.๑๒ ในกรณีท่ีมีการแสวงหาภาคีท่ีพบวาไมปฏิบัติตามขอกำหนดคืนสถานะ; และ / หรือ  
๗.๒.๒.๑๓ คำขอจากคณะกรรมการบริหารของ WADA และ / หรือคณะกรรมการของ WADA 



 
 
 

๒๕ 
 
 

๗.๒.๓  หลักประมวลกฏขอ ๒๐ กำหนดใหสหพันธนานาชาติคณะกรรมการโอลิมปกแหงชาติและ
คณะกรรมการพาราลิมปกแหงชาติบังคับใชการปฏิบัติตามประมวลกฏโดยสมาชิก / หนวยงาน
ที่ไดรับการยอมรับ หากในระหวางกิจกรรมการติดตามตรวจสอบ WADA เรียนรูถึงการไม
ปฏิบัติตามอยางชัดเจนของประมวลกฏโดยสมาชิก / หนวยงานที่ไดรับการยอมรับของภาคี
ดังกลาวจะแจงใหภาคีทราบเพื่อติดตามผลและดำเนินการอยางเหมาะสมตามภาระหนาที่ของ
ภาคีภายใต ประมวลกฏ. 

๗.๒.๔ นอกจากนี ้ เน ื ่องจากภาคีจำนวนมากและทร ัพยากรที ่ม ี  จำกัด ของ WADA อีกครั้ ง 
คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (CRC) อาจอนุมัติขอเสนอของฝายบริหาร 
WADA เพื ่อจ ัดลำดับความสำคัญของการบังคับใช ที ่สำคัญและ (ในบางสถานการณ) 
ขอกำหนดลำดับความสำคัญสูงของประมวลกฏและ / หรือมาตรฐานสากล ( รวมถึงในกรณีท่ี
จำเปนโดยอางวาไมปฏิบัติตามและเสนอการกำหนดผลท่ีตามมาของการลงนาม) ในขณะท่ีให
โอกาสภาคีเพิ ่มเติมในการดำเนินการแกไขใด ๆ ที ่จำเปนเพื ่อใหแนใจวาสอดคลองกับ
ขอกำหนดอ่ืน ๆ ของประมวลกฏและ / หรือมาตรฐานสากล ลำดับความสำคัญสูงสุดจะไดรับ
การดำเนินการตามการกำหนดผลที่ตามมาของการลงนามที่เหมาะสมในกรณีที่เกี่ยวของกับ
การไมปฏิบัติตามขอกำหนดท่ีสำคัญและปจจัยท่ีทำใหเกิดความเสียหาย 

๗.๒.๕   WADA อาจขอความชวยเหลือจากหนวยงานอ่ืน ๆ เพ่ือชวยในงานตรวจสอบ 
๗.๒.๖ เพื่อหลีกเลี่ยงขอสงสัยภาคีจะตองปฏิบัติตามอยางครบถวนตลอดเวลาดวยภาระหนาที่ภายใต

หลักประมวลกฏและมาตรฐานสากลไมวาจะมีการจัดลำดับความสำคัญสำหรับการตรวจสอบ
โดย WADA หรือไมก็ตาม 

๗.๓ ความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน ๆ 
๗.๓.๑ WADA อาจรวมมือตามความเหมาะสมกับหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการสงเสริมการปฏิบตัิ

ตามประมวลกฏโดยสมบูรณโดยภาคีรวมถึง (แตไม จำกัด เพียง) กับ UNESCO ในความ
พยายามท่ีจะสงเสริมการปฏิบัติตามอนุสัญญายูเนสโกของรัฐบาลกับสภายุโรปในความพยายาม
ท่ีจะสงเสริม การปฏิบัติตามของรัฐบาลตามอนุสัญญาตอตานการใชสารตองหามและ / หรือกับ
องคกรหรือความคิดริเริ่มระหวางรัฐบาลอื่น ๆ จุดประสงคของความรวมมือดังกลาวคือเพ่ือ
อำนวยความสะดวกและเพิ ่มประสิทธ ิภาพสูงสุดของความพยายามของ WADA ในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามประมวลกฏโดยภาคี ความรวมมือดังกลาวจะตองดำเนินการใน
ลักษณะท่ีเคารพกฎหมายคุมครองขอมูลท่ีบังคับใชท้ังหมด 

๗.๓.๒ ความรวมมือดังกลาวอาจรวมถึง (แตไม จำกัด เพียง) การประสานงานกับกิจกรรมการตรวจสอบ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับประเทศใดประเทศหนึ่ง (เชนการ
เยี่ยมชมสถานท่ีรวมแบบสอบถามการประสานงาน) การแลกเปลี่ยนขอมูลท่ีเก่ียวของซ่ึงอาจเปน
ความชวยเหลือในกิจกรรมดังกลาวและ การประสานงานการดำเนินการเพื่อชวยเหลือและ
สนับสนุนใหปฏิบัติตามโดยฝายท่ีเก่ียวของ 

๗.๔   เครื่องมือตรวจสอบของ WADA 
๗.๔.๑ WADA อาจใชวิธีการทางกฎหมายท้ังหมดในการกำจัดเพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติตามประมวลกฏ

โดยภาคีซ่ึงรวมถึง (แตไม จำกัด เพียง): 



 
 
 

๒๖ 
 
 

๗.๔.๑.๑ กำหนดใหภาคีแตละรายตามประมวลกฎขอ ๒๔.๑.๒ กรอกและสงแบบสอบถามการ
ปฏิบัติตามประมวลกฏและ / หรือรายงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลกฏ
ภายในกรอบเวลาท่ีเหมาะสมและมีการสื่อสารอยางชัดเจน รายงานดังกลาวจะตองให
ขอมูลทั้งหมดที่รองขอโดย WADA อยางถูกตองและครบถวนอธิบายเหตุผลของความ
ไมเปนไปตามขอกำหนดที่ระบุและอธิบายถึงความพยายามท่ีภาคีไดทำและ / หรือ
เสนอท่ีจะแกไขความไมเปนไปตามขอกำหนด 

๗.๔.๑.๒ ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกำหนดของโครงการตอตานการใชสาร
ตองหามอยางตอเนื่องของภาคีตามขอ ๗.๗ เพื่อประเมินการปฏิบัติตามหลักประมวล
กฏระบุและจัดประเภทความไมเปนไปตามขอกำหนดและระบุการดำเนินการแกไขท่ี
จำเปนเพื ่อแกไขความไมเปนไปตามขอกำหนดและ เพื ่อใหบรรลุการปฏิบัติตาม
ประมวลกฏอยางสมบูรณ 

๗.๔.๑.๓ ดำเนินโครงการผูสังเกตการณอิสระ (ก) ในกีฬาโอลิมปกและพาราลิมปกและ (ข) ใน
กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเลือก 

๗.๔.๑.๔ การตรวจสอบความเพียงพอของการตอบสนองของภาคีตอคำขอท่ีทำหรือรับรองโดย 
WADA เพื่อใชการทดสอบเปาหมายและ / หรือมาตรการอื่น ๆ ในการนำไปสูการ
แขงขันกีฬาโอลิมปกหรือพาราลิมปกหรือเหตุการณอ่ืน ๆ 

๗.๔.๑.๕ การตรวจสอบเอกสารสำคัญตอไปนี้: 
 (ก)  กฎและขอบังคับของภาคี (และ / หรือกฎหมายที่เกี ่ยวของหากเปนวิธีการ

ปฏิบัติตามหลักประมวลกฏในประเทศใดประเทศหนึ่ง) 
(ข)  การประเมินความเสี่ยงของภาคีและแผนการกระจายการทดสอบที่จัดทำข้ึน

ตามประมวลกฎขอ ๕.๔ และขอ ๔.๑.๓ ของมาตรฐานสากลสำหรับการ
ทดสอบและการสอบสวน  

(ค)  รายงานทางสถิติประจำปของภาคีเกี ่ยวกับกิจกรรมการควบคุมการใชสาร
ตองหามซ่ึงจัดทำข้ึนตามประมวลกฎขอ ๑๔.๔ 

(ง)  แบบฟอรมการควบคุมการใชสารตองหามการตัดสินใจ TUE และขอมูลอ่ืน ๆ ท่ี
ยื่นใน ADAMS (รวมถึงการประเมินการปฏิบัติตามขอกำหนดในการยื่นขอมูล
ดังกลาวใน ADAMS ภายในกรอบเวลาที่กำหนดและการทบทวนการตัดสินใจ
ของ TUE เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานสากลเพ่ือการยกเวนการใชการบำบัด 

(จ)  รายงานที่รวบรวมโดยหนวยงานที่เกี่ยวของอ่ืน ๆ (เชนรายงานจากการเยือน
ประเทศที่จัดทำโดยกลุมติดตามของอนุสัญญาตอตานการใชสารตองหามของ
สภายุโรป) และ  

(ฉ)  เอกสารหรือขอมูลอื่นใดที่ฝายบริหาร WADA รองขอจากภาคีเพื่อประเมินการ
ปฏิบัติตามประมวลกฏของภาคี 

๗.๔.๑.๖ ดำเนินกิจกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามอยางตอเนื่องอ่ืน ๆ ตามขอ ๗.๘; 
๗.๔.๑.๗ ตรวจสอบการตัดสินใจในการจัดการผลลัพธที่ทำโดยภาคีและสื่อสารไปยัง WADA 

ตาม ประมวลกฏขอ ๗.๖ และ ๑๔.๑.๔ และมาตรฐานสากลดานการจัดการผลการ
ตรวจสารตองหาม (ISRM) รวมถึง (แตไมจำกัดเพียง) การตัดสินใจโดยภาคี: 



 
 
 

๒๗ 
 
 

(ก)  ไมนำการคนพบผิดปกติไปขางหนาเปนการคนหาเชิงวิเคราะหท่ีไมพึงประสงค 
(ข)  ไมนำการคนหาการวิเคราะหที่ไมพึงประสงคหรือการคนหาหนังสือเดินทางท่ี

ไมพึงประสงคไปขางหนาเปนการละเมิดกฎตอตานการใชสารตองหาม 
(ค)  ไมนำเอา Whereabouts Failures หรือการละเมิดอื ่น ๆ ที ่เห็นไดช ัดไป

ขางหนาเปนการละเมิดกฎตอตานสารตองหาม  
(ง)  ถอนขอกลาวหาเรื่องการละเมิดกฎตอตานสารตองหาม และ 
(จ)  ตกลงเกี่ยวกับผลของการดำเนินคดีที่กลาวหาวามีการละเมิดกฎตอตานสาร

ตองหามโดยไมไดรับการพิจารณาคดีกอน โดยมีเง่ือนไขวาบันทึกในกรณีพิเศษ 
WADA จะไมกลาวหาวาภาคีไมสอดคลองตามการตัดสินใจการจัดการผลลัพธ
ที ่ไมเปนไปตามขอกำหนดเพียงอยางเดียว แต WADA จะแจงใหภาคีทราบ
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมหลังจากไดรับจำนวนผลลัพธที ่เปนสาระการ
ตัดสินใจดานการจัดการที่ WADA Management พิจารณาวาไมเปนไปตาม
ขอกำหนด หลังจากนั้น WADA จะดำเนินการตอไปกับภาคีในเรื ่องการไม
ปฏิบัติตาม (โดยการออกรายงานการดำเนินการแกไขตามขอ ๘.๒.๒) หาก
แมวาจะมีการแจงเตือนดังกลาว (๑) ภาคีไมสามารถวางมาตรการที่ออกแบบ
มาอยางสมเหตุสมผลเพื่อหลีกเลี่ยง การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการผลลพัธท่ี
ไมเปนไปตามขอกำหนดเพิ่มเติม หรือ (๒) WADA ไดรับการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การจัดการผลลัพธท่ีไมเปนไปตามขอกำหนดเพ่ิมเติมซ่ึงภาคีตองรับผิดชอบ 

๗.๔.๑.๘ การประเมินและประมวลผลขาวกรองเกี่ยวกับความไมเปนไปตามขอกำหนดที่อาจ
เกิดขึ้นซึ่งไดรับจากแหลงขอมูลที่เชื่อถือไดซึ่งรวมถึง แตไม จำกัด เพียงฝายขาวกรอง
และการสืบสวนของ WADA ภาคีและผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ หองปฏิบัติการที่ไดรับ
การรับรองโดย WADA และหองปฏิบัติการอื ่น ๆ ที ่ไดรับการรับรองจาก WADA 
หนวยงานเก็บตัวอยางและ / หรือ เจาหนาที่รวบรวมตัวอยางผูบังคับใชกฎหมายและ
หนวยงานที่เกี่ยวของอื่น ๆ (รวมถึงหนวยงานกำกับดูแลและ / หรือทางวินัยอื่น ๆ ) 
นักกีฬาและบุคคลอ่ืน ๆ ผูแจงเบาะแสสื่อมวลชนและสมาชิกของสาธารณชน 

๗.๔.๑.๙ ใชอำนาจที่มอบใหกับ WADA ภายใตหลักประมวลกฏขอ ๑๐.๗.๑ เพื่อสนับสนุนให
นักกีฬาและบุคคลอ่ืนใหขอมูลเก่ียวกับการไมปฏิบัติตามโดยภาคี 

๗.๔.๑.๑๐ ขอใหฝายขาวกรองและการสืบสวนของ WADA ติดตามขาวกรองเกี่ยวกับและ / 
หรือตรวจสอบกรณีท่ีอาจเกิดข้ึนจากการไมปฏิบัติตามโดยภาคี และ 

๗.๔.๑.๑๑ โดยใชขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและเชื่อถือไดหรือขอมูลท่ีมีอยู 
๗.๔.๒ ในกรณีท่ีภาคีจำเปนตองใหขอมูลการปฏิบัติตามขอกำหนดแก WADA (เชนในการตอบ

แบบสอบถามการปฏิบัติตามประมวลกฏหรือคำขอขอมูลบังคับ) ซึ่งเปนขอมูลที่เปนกรรมสิทธิ์
และเปนความลับของภาคี WADA จะปฏิบัติตอขอมูลนั้นเปนความลับและจะใชขอมูลนั้น เพ่ือ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามประมวลกฏเทานั้นไมใชเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนใด 

๗.๕ แบบสอบถามการปฏิบัติตามประมวลกฏ 
๗.๕.๑    ประมวลกฎขอ ๒๔.๑.๒ กำหนดใหภาคีตองรายงานตอ WADA เก่ียวกับการปฏิบัติตามประมวล

กฏของตนเม่ือ WADA รองขอ 



 
 
 

๒๘ 
 
 

๗.๕.๒  ตามและเมื ่อกำหนดโดยคณะกรรมการบริหารของ WADA เก ี ่ยวก ับขอเสนอแนะของ 
คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (CRC) (แตไมเกินหนึ่งครั้งในทุก ๆ สาม (๓) 
ปเวนแตมีสถานการณพิเศษเกิดข้ึน) WADA จะสงแบบสอบถามการปฏิบัติตามประมวลกฏไปยัง
ภาคีเพื่อใหพวกเขาสามารถดำเนินการไดดวยตนเอง ประเมินและรายงานตนเองเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามประมวลกฏและความไมเปนไปตามขอกำหนดท่ีอาจเกิดข้ึน แบบสอบถามการปฏิบัติ
ตามประมวลกฏอาจกำหนดใหภาคีตองจัดเตรียมเอกสารเพื่อสนับสนุนและเสริมคำตอบสำหรับ
คำถามในแบบสอบถามการปฏิบัติตามหลักประมวลกฏ 

 ๗.๕.๓  WADA จะระบุวันที่ที่เหมาะสมสำหรับการสงคืนแบบสอบถามการปฏิบัติตามประมวลกฏท่ี
สมบูรณรวมถึงเอกสารประกอบใด ๆ มันจะสงการแจงเตือนไปยังภาคีเม่ือวันท่ีใกลเขามา 

๗.๕.๔  นอกเหนือจากประมวลกฎขอ ๒๔.๑.๓ ความลมเหลวโดยภาคีในการสงคืนแบบสอบถามการ
ปฏิบัติตามประมวลกฏที่ถูกตองและสมบูรณไปยัง WADA ภายในวันที่ที่ระบุนั้นเองที่เปนความ
ลมเหลวในการปฏิบัติตามประมวลกฎขอ ๒๔.๑.๒ ซ่ึงจะทำใหกระบวนการท่ีระบุไว ขอ ๘.๓.๑. 

๗.๕.๕  WADA จะตรวจสอบขอมูลที่ใหไวในแบบสอบถามการปฏิบัติตามประมวลกฏที่สมบูรณเพ่ือ
ประเมินระดับการปฏิบัติตามประมวลกฏของภาคี WADA จะพยายามตรวจสอบการตอบสนอง
ของภาคีตอคำถามเฉพาะในแบบสอบถามการปฏิบัติตามประมวลกฏโดยอางอิงขอมูลที่ไดรับ
จากแหลงอื่นที่เชื่อถือไดเชนขอมูลที่ยื่นใน ADAMS และรายงานการสอบสวนอิสระ WADA จะ
หารือเก่ียวกับความแตกตางที่ชัดเจนระหวางคำตอบของภาคีและขอมูลดังกลาวกับภาคีกอนท่ี
จะสรุปขอสรุปใด ๆ 

๗.๕.๖  ในกรณีท่ี WADA พิจารณาวาแบบสอบถามการปฏิบัติตามประมวลกฏไมเปดเผยความไมเปนไป
ตามขอกำหนดใด ๆ ภาคีจะไดรับแจงอยางถูกตองเปนลายลักษณอักษร หากในความเปนจริงมี 
(และในขณะนั้น) ความไมเปนไปตามขอกำหนดที่ WADA ไมสามารถระบุไดในการตรวจสอบ
แบบสอบถามการปฏิบัติตามประมวลกฏของภาคีที่สมบูรณ แตถูกระบุวาเปนสวนหนึ่งของ
กิจกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกำหนดอ่ืน ๆ ขอสรุปดั้งเดิมของ WADA จะไมจำกัด 
ความสามารถในการดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไวในมาตรฐานสากลนี้วาดวยการปฏิบัติตาม
ประมวลกฏโดยภาคีเพ่ือใหมีการแกไขความไมเปนไปตามขอกำหนดโดยภาคี 

๗.๕.๗ ในกรณีที่ WADA ระบุความไมเปนไปตามขอกำหนดตามแบบสอบถามการปฏิบัติตามประมวลกฏ
ท่ีสมบูรณของภาคีจะออกรายงานการดำเนินการแกไขตามขอ ๘.๒.๒ 

๗.๖   คำขอขอมูลบังคับ 
๗.๖.๑ กิจกรรมการตรวจสอบอื่น ๆ โดยอิสระโดยที่ WADA ไดรับหรือรวบรวมขอมูลที่ระบุวาภาคีอาจ

ไมปฏิบัติตามขอกำหนดที่สำคัญหรือมีลำดับความสำคัญสูงฝายบริหาร WADA อาจสงคำขอ
ขอมูลที่จำเปนเพื่อใหภาคีตองใหขอมูลที่ทำให WADA สามารถ ยืนยันตำแหนงจริง WADA จะ
ขอเฉพาะขอมูลที่จำเปนสำหรับ WADA เพื่อประเมินการปฏิบัติตามประมวลกฏของภาคีอยางมี
ประสิทธิภาพและ WADA ยังไมมีใหบริการผานแหลงอื่น ๆ (เชน ADAMS) คำขอจะอธิบายวา
ทำไมฝายบริหารของ WADA จึงขอขอมูลและจะระบุวันท่ีสำหรับภาคีเพ่ือใหขอมูลนั้น (ซ่ึงจะตอง
ไมนอยกวายี่สิบเอ็ด (๒๑) วันหลังจากนั้น) 



 
 
 

๒๙ 
 
 

๗.๖.๒ ฝายบริหารของ WADA จะมอบหมายใหผูตรวจสอบ WADA ตรวจสอบคำตอบที่ไดรับจากภาคี
และจัดใหมีการประเมินและขอเสนอแนะรวมถึง (ตามความเหมาะสม) คำแนะนำในการออก
รายงานปฏิบัติการแกไขตามขอ ๘.๒.๒ 

๗.๖.๓ หากภาคีลมเหลวในการตอบสนองที่จำเปนตอคำขอขอมูลบังคับภายในวันที่ WADA ไดระบุไว
เพ่ือรับการตอบกลับดังกลาวนั่นจะทำใหกระบวนการท่ีระบุไวในขอ ๘.๓.๑ 

๗.๗ โครงการตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกำหนด 
๗.๗.๑ ฝายบริหารของ WADA จะตัดสินใจ (ภายใตการกำกับดูแลของ คณะกรรมการตรวจสอบการ

ปฏิบัติตามกฏระเบียบ (CRC)) ซึ่งภาคีจะตองผานการตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกำหนด 
ปจจัยท่ีระบุไวในขอ ๗.๒.๒ อาจทำใหเกิดการตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกำหนด นอกจากนี้ยัง
สามารถเลือกภาคีสำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบตามเหตุผลที่เกี่ยวของอื่น ๆ 
หรือขอมูลขาวกรองท่ีนาเชื่อถือท่ีรวบรวมหรือไดรับโดย WADA 

๗.๗.๒ การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกำหนดจะดำเนินการโดยผูตรวจสอบของ WADA การตรวจสอบ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบอาจดำเนินการดวยตนเอง (กลาวคือเมื่อทีมตรวจสอบไปเยี่ยมภาคี
และดำเนินการประเมินโครงการตอตานการใชสารตองหามของภาคีตอหนาสมาชิกที่เกี่ยวของ
ในทีมของภาคี) หรือผานการแลกเปลี่ยนขอมูลที่เปนลายลักษณอักษรซึ่งริเริ่มโดย a คำขอจาก 
WADA เชนคำขอขอมูลบังคับ 

๗.๗.๓  ในแตละกรณีภาคีจะตองรวมมือกับ WADA และทีมตรวจสอบของ WADA ในทุกดานของการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกำหนด การขาดความรวมมืออาจถูกสงตอโดยฝายบริหารของ 
WADA ไปยัง คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (CRC) เพื่อพิจารณาวาเปน
ความไมสอดคลองท่ีอาจเกิดข้ึน 

๗.๗.๔  การจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกำหนดดวยตนเอง: 
 

๗.๗.๔.๑ WADA จะสงประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือกสำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบชื่อผูตรวจสอบหลักและสมาชิกคนอื่น ๆ ของทีมตรวจสอบและวันที่ทีม
ตรวจสอบเสนอใหไปเยี่ยมสำนักงานของภาคีเพื่อดำเนินการ การตรวจสอบ (ซึ่งโดย
ปกติจะใชเวลาสองถึงสาม (๒ - ๓) วันในระยะเวลา) วันที่ที่ระบุควรใหเวลาแกภาคี
อยางนอยหนึ่ง (๑) เดือนเพ่ือเตรียมการเยี่ยมชม 

๗.๗.๔.๒ ภาคีมีเวลาสิบสี่ (๑๔) วันในการตอบกลับหนังสือแจงพรอมยืนยันวาวันที่ที่เสนอใหมี
การตรวจสอบนั้นสะดวกหรืออธิบายวาเหตุใดวันเหลานั้นจึงไมสะดวกและเสนอวัน
อื ่นที ่ใกลเคียงกับวันที ่เสนอมากที ่สุด โดย WADA หากภาคีปฏิเสธที ่จะรับการ
ตรวจสอบหรือทำลายกระบวนการโดยไมใหความรวมมือในการหาวันที่ที่เหมาะสม
สำหรับการตรวจสอบจะถือวาไมเปนไปตามประมวลกฎขอ ๒๔.๑.๒ และจะเริ่ม
กระบวนการท่ีกำหนดไวในขอ ๘.๓.๑ 

๗.๗.๓.๓  เมื ่อไดรับการยืนยันวันที ่แลว WADA จะสงแผนการตรวจสอบใหกับภาคีเพื่อให
คำแนะนำเก่ียวกับขอบเขตของการตรวจสอบท่ีจะดำเนินการและวิธีการเตรียมความ
พรอมสำหรับการตรวจเยี่ยม 



 
 
 

๓๐ 
 
 

๗.๗.๓.๔  กอนการเยี่ยมชมการตรวจประเมินอยางนอยสิบสี่ (๑๔) วันผูตรวจสอบหลักควร
สื่อสารโดยตรง (เชนทางโทรศัพทหรือการประชุมดวยตนเอง) กับผูติดตอหลักของ
ภาคีในเรื่องการปฏิบัติตามเพ่ือยืนยันความจำเปนท้ังหมด การเตรียมการตอบคำถาม
เก่ียวกับการตรวจสอบและหารือเก่ียวกับวิธีการเตรียมขอมูลและนำเสนอโดยภาคีตอ
ทีมตรวจสอบ 

 ๗.๗.๕  ในทุกกรณีภาคีจะอำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชมของทีมตรวจสอบของ WADA รวมถึงจัด
ใหมีเจาหนาท่ีท่ีเหมาะสมเขารวมในระหวางการตรวจเยี่ยมและจัดใหมีการประชุมท่ีจำเปนและ
สิ ่งอำนวยความสะดวกที่เกี ่ยวของเพื ่อใหทีมตรวจสอบของ WADA ดำเนินการตาม การ
ตรวจสอบ. หากภาคีมอบหมายสวนใดสวนหนึ่งของโครงการตอตานการใชสารตองหามใหกับ
บุคคลภายนอกท่ีไดรับมอบหมายภาคีจะตองตรวจสอบใหแนใจวาตัวแทนของบุคคลภายนอกท่ี
ไดรับมอบหมายพรอมท่ีจะตอบคำถามจากทีมตรวจสอบของ WADA และใหเอกสารหรือขอมูล
ท่ีรองขอในระหวางการตรวจสอบ 

๗.๗.๖  ในการประชุมเปดการตรวจสอบทีมตรวจสอบจะอธิบายถึงแนวทางที ่จะใชสำหรับการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกำหนดยืนยันขอบเขตของการตรวจสอบและสิ่งท่ีคาดหวังจากภาคี
ในแงของความรวมมือและการสนับสนุนสำหรับการตรวจสอบ จะเปดโอกาสใหภาคีถามคำถาม
ใด ๆ ท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ 

๗.๗.๗ ในระหวางการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบทีมตรวจสอบจะประเมินโครงการตอตาน
การใชสารตองหามของภาคีโดยใชขอมูลที่มีอยูในไฟลจากแหลงตางๆรวมถึงแบบสอบถามการ
ปฏิบัติตามประมวลกฏที่สมบูรณของภาคีขอมูลที่ยื่นใน ADAMS รายงานการสอบสวนอิสระ
หนวยสืบราชการลับที่รวบรวมหรือไดรับ สื่อรายงานวา WADA พิจารณาวาเชื ่อถือไดและ
ขอมูลท่ีเชื่อถือไดอ่ืน ๆ ท่ีมีให ทีมตรวจสอบจะคนหาตัวอยางตัวแทนและหลักฐานการทำงานท่ี
ดำเนินการโดยภาคีซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการตอตานการใชสารตองหามโดยสังเกตความ
แตกตางระหวางตัวอยางและหลักฐานดังกลาวกับขอมูลท่ีภาคีไดใหไว (เชนในแบบสอบถาม
การปฏิบัติตามประมวลกฏ) ภาคีจะใหความรวมมือในการใหทีมตรวจสอบสามารถเขาถึงขอมูล
ข้ันตอนและระบบท้ังหมดท่ีจำเปนในการดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

๗.๗.๘  ในการประชุมปดทีมตรวจสอบจะนำเสนอขอคนพบเบื้องตนดวยวาจาตอภาคีรวมท้ังระบุความ
ไมเปนไปตามขอกำหนดท่ีชัดเจน (โดยเนนท่ีขอกำหนดท่ีสำคัญและมีลำดับความสำคัญสูง) ทีม
ตรวจสอบยังอาจรางขอคนพบและ / หรือคำแนะนำแนวปฏิบัติที ่ดีที ่สุดในสวนที่เกี ่ยวกับ
ขอกำหนดทั่วไป ภาคีจะไดรับโอกาสในการจดบันทึกความไมเห็นดวยกับการคนพบเบื้องตน
ของทีมตรวจสอบในระหวางการประชุมปด ทีมตรวจสอบจะสรุปขั้นตอนการติดตามผลและ
กรอบเวลาท่ีเปนไปไดในแงของการดำเนินการแกไขเพ่ือใหภาคีสามารถเริ่มจัดการกับขอคนพบ
ไดทันทีกลาวคือโดยไมตองรอรายงานการดำเนินการแกไข หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบแลว
ผูตรวจสอบหลักจะนำเสนอผลการตรวจสอบขั้นสุดทายในรางรายงานการปฏิบัติการแกไขตอ
ฝายบริหารของ WADA (ซึ ่งหลังจากการพิจารณาเพิ ่มเติมอาจครอบคลุมมากกวาผลการ
ตรวจสอบเบื้องตนที่นำเสนอดวยวาจาในการประชุมปด) ทันทีที่สามารถทำไดหลังจากนั้นจะมี
การออกรายงานการดำเนินการแกไขข้ันสุดทายไปยังภาคีตามขอ ๘.๒.๒ 



 
 
 

๓๑ 
 
 

๗.๗.๙  WADA จะจายคาใชจายในการตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกำหนดภายใตการชดใชที่อาจ
เกิดข้ึนโดยภาคีตามขอ ๑๑.๒.๑.๔ 

๗.๗.๑๐ WADA จะเผยแพรรายชื่อภาคีที่ผานการตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกำหนดบนเว็บไซตของ
ตน เมื่อการตรวจสอบเสร็จสมบูรณและภาคีที่มีปญหาไดรับรายงานการดำเนินการแกไขข้ัน
สุดทาย WADA อาจเผยแพรสรุปผลการตรวจสอบ 

 ๗.๘ การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกำหนดอยางตอเนื่อง 
๗.๘.๑ การจัดการ WADA จะระบุขอกำหนดจำนวนหนึ่ง (โดยปรึกษาหารือกับ คณะกรรมการ

ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (CRC)) ซ่ึงภาคีจะตองไดรับการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
อยางตอเนื ่องโดยใชวิธ ีการที ่เสริมกับแบบสอบถามการปฏิบัติตามประมวลกฏและการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตาม 

๗.๘.๒  แผนกที่เกี่ยวของภายใน WADA จะรับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกำหนดของ
ภาคีแตละคนอยางตอเนื่อง จะมีการกำหนดกรอบเวลาและการแจงเตือนที่เหมาะสมและ
สื่อสารไปยังภาคีโดยมีเวลาเพียงพอในการแกไขความไมเปนไปตามขอกำหนด 

๗.๘.๓  หากภาคีไมแกไขความไมเปนไปตามขอกำหนดภายในระยะเวลาท่ีกำหนดโดยแผนก WADA ท่ี
เกี ่ยวของแผนกจะรายงานการไมเปนไปตามขอกำหนดตอการจัดการ WADA ซึ ่งจะออก
รายงานการดำเนินการแกไขตามขอ ๘.๒.๒ . 

๗.๘.๓ นอกเหนือจากการตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกำหนดอยางตอเนื่องขางตนภาคีที่อยูภายใตการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกำหนดอาจมีความไมเปนไปตามขอกำหนดที่สำคัญหรือมีลำดับ
ความสำคัญสูงซึ่งระบุไวในขณะที่ทำการตรวจสอบการตรวจสอบหลังจากเสร็จสิ้นการโพสต - 
ตรวจสอบรายงานการดำเนินการแกไข ผูตรวจสอบของ WADA จะประเมินวายังคงปฏิบัติตาม
ขอกำหนดที่สำคัญและมีลำดับความสำคัญสูงอยูหรือไมโดยอางอิงถึงขอมูลใด ๆ ที่ WADA 
สามารถเขาถึงไดรวมถึงผานการรองขอขอมูลที่จำเปน หากผูตรวจสอบของ WADA ระบุความ
ไมเปนไปตามขอกำหนดท่ีมีความสำคัญหรือมีลำดับความสำคัญสูง WADA จะออกรายงานการ
ดำเนินการแกไขตามขอ ๘.๒.๒ 

๗.๙   บทบัญญัติพิเศษท่ีใชบังคับกับองคกรผูจัดมหกรรมกีฬานัดสำคัญ 
๗.๙.๑  องคกรที่จัดกิจกรรมหลักอยูภายใตกฎและขั้นตอนการตรวจสอบการปฏิบัติตามประมวลกฏ

เดียวกันและการบังคับใชท่ีกำหนดไวในมาตรฐานสากลวาดวยการปฏิบัติตามประมวลกฏโดยภาคี
เปนภาคีอื่น ๆ ทั้งหมด อยางไรก็ตามองคการผูจัดมหกรรมกีฬานัดสําคัญอาจถูกกำหนดใหเปน
หัวขอของโครงการผูสังเกตการณอิสระ และข้ันตอนปกติในการระบุและแกไขความไมเปนไปตาม
ขอกำหนดอาจตองไดรับการติดตามอยางรวดเร็วตามลักษณะที่กำหนดไวในขอ ๗.๙ นี้เนื่องจาก
ระยะเวลาของเหตุการณ เพื่อหลีกเลี่ยงขอสงสัยเวนแตจะระบุไวเปนอยางอ่ืนในขอ ๗.๙ นี้
กฎระเบียบขั้นตอนและกรอบเวลาปกติที่กำหนดไวในมาตรฐานสากลวาดวยการปฏิบัติตามหลัก
ประมวลกฏโดยภาคีจะมีผลบังคับใชกับองคการผูจัดมหกรรมกีฬานัดสําคัญ 

๗.๙.๒  WADA อาจสงแบบสอบถามการปฏิบัติตามประมวลกฏไปยังองคการผูจัดมหกรรมกีฬานัดสําคัญ
ท่ีจัดทำข้ึนสำหรับองคการผูจัดมหกรรมกีฬานัดสําคัญภายในหนึ่ง (๑) ปของกิจกรรมเพ่ือใหเสร็จ
สมบูรณและสงกลับไปยัง WADA ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมตามที่ WADA ระบุโดยอธิบายถึง



 
 
 

๓๒ 
 
 

การตอตาน โปรแกรมการเติมสารที่องคกรจัดกิจกรรมหลักเสนอใหจัดขึ้นสำหรับงานนี้เพื่อให
สามารถระบุและแกไขความไมเปนไปตามขอกำหนดใด ๆ ไดลวงหนา 

๗.๙.๓  ในกรณีที ่ WADA ระบุความไมเปนไปตามขอกำหนดตามแบบสอบถามการปฏิบัติตามหลัก
ประมวลกฏที่สมบูรณขององคกรเหตุการณสำคัญจะออกรายงานการดำเนินการแกไขตามขอ 
๘.๒.๒ โดยบันทึกไวในท่ีรายงานปฏิบัติการแกไข: 
๗.๙.๓.๑  ระบุความไมเปนไปตามขอกำหนดที่ถือวามีความสำคัญภาคีจะตองแกไขใหถูกตอง

ภายในกรอบเวลาท่ี WADA กำหนดไวไมเกินสอง (๒) เดือน และ / หรอื 
๗.๙.๓.๒ ระบุความไมเปนไปตามขอกำหนดที่ถือวามีความสำคัญสูงภาคีตองแกไขใหถูกตอง

ภายในกรอบเวลาท่ี WADA กำหนดไวไมเกินสี่ (๔) เดือน และ / หรือ 
๗.๙.๓.๓ ระบุความไมเปนไปตามขอกำหนดที่ถือวาเปนเรื ่องทั่วไปภาคีตองแกไขใหถูกตอง

ภายในกรอบเวลาท่ีกำหนดโดย WADA ไมเกินหก (๖) เดือน 
๗.๙.๔ ในกรณีที่องคกรจัดกิจกรรมสำคัญลมเหลวในการแกไขความไมเปนไปตามขอกำหนดภายใน

ระยะเวลาที่กำหนดโดย WADA ฝายบริหารของ WADA จะปฏิบัติตามขั้นตอนการแกไขมาตรฐาน
และกรอบเวลาที ่กำหนดไวในขอ ๘.๑ ถึง ๘.๓ โดยไมตองคำนึงถึงความเรงดวนของเรื ่อง / 
ระยะเวลา ของเหตุการณหมายความวาขั้นตอนมาตรฐานและกรอบเวลาดังกลาวไมเหมาะสมฝาย
บริหาร WADA อาจกำหนดกรอบเวลาที่สั้นลง (หากแจงใหองคกรเหตุการณสำคัญทราบถึงกรอบ
เวลาที ่ส ั ้นลงและผลที ่ตามมาจากการไมปฏิบัติตาม) และ / หรืออาจอางถึงกรณีดังกลาว 
คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (CRC) เพื่อพิจารณาโดยเรงดวนโดยไมปฏิบัติ
ตามข้ันตอนท้ังหมดท่ีระบุไวในขอ ๘.๑ ถึง ๘.๓ 
๗.๙.๔.๑  ในกรณีเชนนี้ฝายบริหารของ WADA จะเปดโอกาสใหองคกรผูจัดมหกรรมกีฬานัด

สำคัญในการอธิบายถึงความไมเปนไปตามขอกำหนดที่ชัดเจนภายในวันที่ที่กำหนด
และจะแจงคำอธิบายใด ๆ ที่ไดรับจากภาคีภายในวันที่ดังกลาวไปยัง คณะกรรมการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (CRC) 

๗.๙.๕   เมื ่อ WADA Management อางถึงกรณีที่ คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏระเบียบ 
(CRC) ตามขอ ๗.๙ นี้: 
๗.๙.๕.๑  ศอฉ. จะประชุม (ดวยตนเองหรืออยางอื ่น) โดยเร็วที่สุดเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ จะ

พิจารณาการประเมินของ WADA Management และคำอธิบายหรือขอคิดเห็นใด ๆ 
ท่ีจัดทำโดย Major Event Organization ตามขอ ๗.๙.๔.๑ 

๗.๙.๕.๒  หลังจากการตรวจสอบดังกลาวหาก คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏ
ระเบยีบ (CRC) เห็นวาไมจำเปนตองมีข้ันตอนการติดตามอยางรวดเร็วอาจแนะนำ: 
(ก)  ภารกิจในกรอบของโครงการผูสังเกตการณอิสระจะดำเนินการในงานอีเวนต

สำคัญขององคกร (หากยังไมไดวางแผนไว) และ / หรือ 
(ข)  มีการออกรายงานปฏิบัติการแกไขใหกับภาคีเพื่อติดตามผลตามขั้นตอนการ

ดำเนินการที่รวดเร็วเพื่อใหแนใจวาความไมเปนไปตามขอกำหนดจะไดรับการ
แกไขอยางดีลวงหนาของเหตุการณท่ีเปนปญหาในรุนถัดไป และ / หรือ 

(ค)  วาองคการผูจัดมหกรรมกีฬานัดสําคัญทำสัญญากับบุคคลภายนอกที่ไดรับ
มอบหมายเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมตอตานการใชสารตองหามในงาน 



 
 
 

๓๓ 
 
 

๗.๙.๖  อยางไรก็ตามหาก คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัต ิตามกฏระเบียบ (CRC) เห็นวา
จำเปนตองมีข้ันตอนการติดตามอยางรวดเร็วดังนั้น ใชประมวลกฎขอ ๘.๕.๔.๓ และ ๘.๕.๔.๔ 

๗.๙.๗  ไมวาขอ ๗.๙.๕.๒ (a) ใชบังคับหรือไม: 
๗.๙.๗.๑  ตามขอ ๗.๔.๑.๓ ในฐานะวิธีการเพ่ิมเติมในการตรวจสอบการปฏิบัติตามประมวลกฏ

โดยองคกรจัดงานท่ีสำคัญ WADA อาจดำเนินโครงการสังเกตการณอิสระ  
(ก) ในกีฬาโอลิมปกและพาราลิมปก 
(ข) ในการแขงขันกีฬาระดับทวีป (เชนแอฟริกันเกมสเอเชียนเกมสยุโรปเกมสแพน

อเมริกัน) ตลอดจนกีฬาเครือจักรภพและเกมสระดับโลก และ (c) ในงานอื่น ๆ 
โดยเลือกตามเกณฑวัตถุประสงคที ่ตกลงกับ คณะกรรมการตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามกฏระเบียบ (CRC) 

๗.๙.๗.๒  ในกรณีท่ี WADA ไดออกรายงานปฏิบัติการแกไขสำหรับองคกรเหตุการณสำคัญตาม
ขอ ๗.๙.๓ หนึ่งในภารกิจของโครงการสังเกตการณอิสระท่ีสงไปยังกิจกรรมตอไปของ
องคกรเหตุการณสำคัญจะเปนผูพิจารณาวาคณะกรรมการโอลิมปกสากลหรือไม หรือ
คณะกรรมการพาราลิมปกสากลหรือหนวยงานสำคัญอ่ืน ๆ (ตามความเหมาะสม) ได
ดำเนินการแกไขตามท่ีระบุไวในรายงานปฏิบัติการแกไขนั้น หากการดำเนินการแกไข
ไมไดถูกนำไปใชอยางเหมาะสมจะมีการอางอิงในรายงานที ่ออกโดยโครงการผู
สังเกตการณอิสระและเผยแพรโดย WADA หลังจากเหตุการณท่ีเปนปญหาพรอมกับ
ความไมเปนไปตามขอกำหนดอ่ืน ๆ ที่ระบุโดยโปรแกรมผูสังเกตการณอิสระใน
ระหวางกิจกรรม 

๗.๙.๗.๓ เมื่อรายงานที่ออกโดยโครงการผูสังเกตการณอิสระเสร็จสมบูรณความไมเปนไปตาม
ขอกำหนดทั้งหมดจะรวมอยูในรายงานปฏิบัติการแกไขฉบับใหมโดยกำหนดให (ตามที่ WADA 
เห็นสมควร) อยางใดอยางหนึ่ง (ก) การดำเนินการแกไขภายในกรอบเวลาที่กำหนด (ซึ่งอาจใช
หรือไมใชกรอบเวลาเดียวกันกับที่ระบุไวในขอ ๗.๙.๒) หรือ (ข) ความมุงมั่นที่จะดำเนินการ
แกไขกอนท่ีจะมีการจัดงานอีเวนตหลักในรุนถัดไป 

๘.๐  การใหโอกาสภาคีในการแกไขความไมเปนไปตามขอกำหนด 
๘.๑  วัตถุประสงค 

๘.๑.๑ เม่ือมีการระบุความไมเปนไปตามขอกำหนดวัตถุประสงคคือเพ่ือชวยเหลือภาคีผานการสนทนา
และการสนับสนุนเพ่ือแกไขความไมเปนไปตามขอกำหนดเพ่ือใหบรรลุและรักษาการปฏิบัติตาม
ประมวลกฏอยางสมบูรณ 

๘.๑.๒ ขอ ๘ กำหนดข้ันตอนท่ี WADA จะปฏิบัติตามเพ่ือใหภาคีมีโอกาสท่ีเพียงพอในการแกไขความ
ไมเปนไปตามขอกำหนดท่ีระบุ ข้ันตอนตางๆในกระบวนการนี้แสดงในรูปแบบผังงานในรูปท่ี ๑ 
(ขอ ๕ ดานบน) 

๘.๒ รายงานปฏิบัติการแกไขและแผนปฏิบัติการแกไข 
๘.๒.๑  ในกรณีท่ีกฎหรือขอบังคับของภาคี (หรือกฎหมายท่ีบังคับใชหากเปนวิธีการนำหลักปฏิบัติไปใช

ในประเทศใดประเทศหนึ่ง) ไมสอดคลองกับหลักประมวลกฏฝายบริหารของ WADA จะแจง
เปนลายลักษณอักษรเก่ียวกับความไมเปนไปตามขอกำหนดและ กรอบเวลาสาม (๓) เดือนเพ่ือ
แกไขหรือใหการแกไขแบบรางและกรอบเวลาท่ียืนยันสำหรับการนำไปใช 



 
 
 

๓๔ 
 
 

๘.๒.๒  ในกรณีท่ี WADA ระบุความไมเปนไปตามขอกำหนดในแงมุมอ่ืน ๆ ของโครงการตอตานการใช
สารตองหามของภาคี (ไมวาจะเปนผลจากแบบสอบถามการปฏิบัติตามประมวลกฏหรือการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกำหนดหรือเปนผลมาจากขอมูลที่ใหไวเพื่อตอบสนองตอคำขอ
ขอมูลที่จำเปน หรืออื่น ๆ ) ฝายบริหาร WADA จะสงรายงานการดำเนินการแกไขภาคีในนาม
วา: 
๘.๒.๒.๑ ระบุความไมเปนไปตามขอกำหนดที่ถือวามีความสำคัญซึ่งภาคีจะตองแกไขภายใน

กรอบเวลาท่ีกำหนดโดย WADA ไมเกินสาม (๓) เดือน และ / หรือ 
๘.๒.๒.๒ ระบุความไมสอดคลองกับขอกำหนดที่ถือวามีความสำคัญสูงซึ่งภาคีตองแกไขภายใน

กรอบเวลาท่ีกำหนดโดย WADA ไมเกินหก (๖) เดือน และ / หรือ 
๘.๒.๒.๒ ระบุความไมเปนไปตามขอกำหนดที่ถือวาเปนทั่วไปซึ่งภาคีตองแกไขภายในกรอบ

เวลาท่ีกำหนดโดย WADA ไมเกินเกา (๙) เดือน 
 โปรดทราบวาหากภาคีเปนองคการผูจัดมหกรรมกีฬานัดสําคัญกรอบเวลาขางตนจะไม

มีผลบังคับใช แตเรื่องนี้จะไดรับการแกไขตามข้ันตอนท่ีกำหนดไวในขอ ๗.๙ 
๘.๒.๓  เมื่อสงรายงานปฏิบัติการแกไขแลวฝายบริหาร WADA จะสรางการเจรจากับภาคีเพื่อใหแนใจ

วาภาคีไดรับรายงานปฏิบัติการแกไขและภาคีเขาใจสิ่งที่ตองทำเพื่อดำเนินการแกไขที่จำเปน
ภายในท่ีระบุ กรอบเวลา 

๘.๒.๔  หากภาคีโตแยงความไมเปนไปตามขอกำหนดที่ระบุไวในรายงานปฏิบัติการแกไขและ / หรือ
การจัดประเภทของพวกเขาวามีความสำคัญหรือมีความสำคัญสูงฝายบริหารของ WADA จะ
ตรวจสอบตำแหนง หากตำแหนงยังคงอยูหลังจากการตรวจสอบนั้นภาคีอาจรองขอใหสงขอ
พิพาทดังกลาวไปยัง คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัตติามกฏระเบียบ (CRC) ตามขอ ๘.๔.๑ 
หาก คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (CRC) เห็นดวยกับมุมมองของ 
WADA Management และเรื่องดังกลาวดำเนินการตอขอกลาวหาเรื่องการไมปฏิบัติตามภาคี
อาจยังคงโตแยงความไมเปนไปตามขอกำหนดและ / หรือการจัดประเภทของพวกเขาในการ
ดำเนินการของ ศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) หาก คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฏระเบียบ (CRC) ไมเห็นดวยกับมุมมองของ WADA Management ฝายบริหารของ WADA 
อาจนำปญหาดังกลาวไปยังคณะกรรมการบริหารของ WADA เพ่ือพิจารณาตัดสิน 

๘.๒.๕  ภายใตขอ ๘.๒.๔ ภาคีจะตองแกไขความไมเปนไปตามขอกำหนดภายในกรอบเวลาที่ระบุไวใน
รายงานปฏิบัติการแกไข รายงานปฏิบัติการแกไขจะรวมไวในสวนแผนปฏิบัติการแกไขเพื่อให
ภาคีกรอกขอมูลเพ่ือชวยภาคีในการวางแผนวาใครภายในองคกรจะดำเนินการแกไขแตละอยาง
อยางไรและเมื่อใด ไมจำเปนสำหรับภาคีในการจัดทำแผนปฏิบัติการแกไขแก WADA แตขอ
แนะนำอยางยิ่ง หากภาคีมีแผนปฏิบัติการแกไข WADA จะตรวจสอบแผนนั้นเพื่อยืนยันวา
เปนไปตามวัตถุประสงคและหากไมเหมาะสมกับวัตถุประสงค WADA จะแสดงความคิดเห็น
เพ่ือชวยเหลือภาคีในการทำใหเหมาะสมกับวัตถุประสงค 

๘.๒.๖ ฝายบริหาร WADA จะติดตามความคืบหนาของภาคีในการแกไขความไมเปนไปตามขอกำหนดท่ี
ระบุไวในรายงานปฏิบัติการแกไข 
๘.๒.๗  หากมีการคนพบความไมเปนไปตามขอกำหนดเพิ ่มเติมหลังจากที ่มีการสงรายงานการ

ดำเนินการแกไขไปยังภาคี แตกอนที่จะมีการสงเรื่องดังกลาวไปยัง คณะกรรมการตรวจสอบ



 
 
 

๓๕ 
 
 

การปฏิบัติตามกฏระเบียบ (CRC) หรือหากมีการไมปฏิบัติตามขอกำหนดซ้ำซึ่งไดรับการแกไข
กอนวันที่มีการอางถึงกรณีดังกลาวไปยังคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏระเบียบ 
(CRC) ฝายบริหาร WADA อาจสงรายงานการดำเนินการแกไขที่อัปเดตใหกับภาคีซึ่งเพิ่มความ
ไมเปนไปตามขอกำหนดใหมและใหกรอบเวลาหรือกรอบเวลาใหมสำหรับการแกไขความไม
เปนไปตามขอกำหนดท้ังหมดท่ีระบุไวในรายงานปฏิบัติการแกไขท่ีปรับเปนปจจุบันแลว 

๘.๓   โอกาสสุดทายในการแกไขกอนท่ีจะสงตอไปยัง คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (CRC) 
๘.๓.๑  หากภาคีไมแกไขความไมเปนไปตามขอกำหนดท้ังหมดภายในกรอบเวลาท่ีกำหนดไวในรายงาน

การดำเนินการแกไขหรือหากภาคีไมสามารถตอบสนองที่จำเปนภายในกรอบเวลาที่กำหนด
สำหรับแบบสอบถามการปฏิบัติตามประมวลกฏ, ประกาศการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎระเบยีบ คำขอท่ีเปนสวนหนึ่งของการตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกำหนดอยางตอเนื่องหรือ
คำขอขอมูลบังคับฝายบริหาร WADA จะแจงใหภาคีทราบเปนลายลักษณอักษรเกี่ยวกับความ
ลมเหลวนั้นและกำหนดกรอบเวลาใหม (สูงสุดสาม (๓) เดือน) เพ่ือแกไข กรอบเวลาใหมนั้นจะ
ไมถูกขยายออกไปอีกบันทึกในกรณีพิเศษท่ีภาคีกำหนดวาเหตุสุดวิสัยจะทำใหไมสามารถแกไข
ตำแหนงตามกรอบเวลานั้นได 

๘.๓.๒  หากมีการคนพบความไมเปนไปตามขอกำหนดเพิ่มเติมหรือมีการทำซ้ำของความไมเปนไปตาม
ขอกำหนดซึ่งไดรับการแกไขตามที่คาดการณไวหลังจากท่ีภาคีไดรับกรอบเวลาใหมเพื่อแกไข
ความไมเปนไปตามขอกำหนดดั้งเดิมตามขอ ๘.๓.๑ แตกอนที่เรื่องจะไดรับการสงตอไปยัง 
คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (CRC) ฝายบริหารของ WADA อาจสง
หนังสือแจงการไมเปนไปตามขอกำหนดฉบับใหมและกำหนดกรอบเวลาใหมเพื่อแกไขสิ่งที่ไม
เปนไปตามขอกำหนดดั้งเดิมและความไมเปนไปตามขอกำหนดใหมท้ังหมด 

๘.๔   การอางอิงถึงคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัตติามกฏระเบียบ (CRC) 
๘.๔.๑ หากภาคี (ก) ยังคงโตแยงความไมเปนไปตามขอกำหนดหลังจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

กับฝายบริหารของ WADA และรองขอการอางอิงถึงเรื ่องดังกลาวไปยัง คณะกรรมการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (CRC) หรือ (ข) ไมแกไขความไมสอดคลองตามกรอบ
เวลาที่กำหนดไวตามขอ ๘.๓.๑; หรือ (ค) ไมไดใหคำตอบที่จำเปนสำหรับคำขอขอมูลบังคับ
หรือแบบสอบถามการปฏิบัติตามประมวลกฏตามกรอบเวลาที่กำหนดไวตามขอ ๘.๓.๑ ฝาย
บริหารของ WADA จะสงเรื ่องดังกลาวไปยัง คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏ
ระเบียบ (CRC) เพ่ือพิจารณาตามขอ ๘.๔.๒ ถึง ๘.๔.๖. 

๘.๔.๒ ฝายบริหารของ WADA จะแนะนำใหผูลงนามในการตัดสินใจสงเรื่องไปยัง CRC และผูลงนาม
อาจสงคำอธิบายหรือขอคิดเห็นอ่ืนใดท่ีผูลงนามตองการให CRC พิจารณา ฝายบริหาร WADA 
จะสื่อสารกับ CRC คำอธิบายหรือขอคิดเห็นใด ๆ ท่ีไดรับจากผูลงนาม 

  ในทุกกรณี CRC จะตรวจสอบและพิจารณาดวยตัวเองวาเห็นดวยกับการจัดประเภทความไม
เปนไปตามขอกำหนดของ WADA Management วามีความสำคัญลำดับความสำคัญสูงหรือ
ท่ัวไปหรือไม หากไมเปนเชนนั้นจะมีการจัดประเภทใหม (และกรอบเวลาสำหรับการดำเนินการ
แกไขจะไดรับการแกไขตามนั้น) (เวนแตฝายบริหารของ WADA จะยังคงดำรงตำแหนงซึ่งใน
กรณีนี้คณะกรรมการบริหารของ WADA จะเปนผูตัดสินใจ) CRC จะพิจารณาคำอธิบายหรือ
ขอคิดเห็นใด ๆ ที่ไดรับจากผูลงนามอยางครบถวนและเปนธรรมเกี่ยวกับการไมเปนไปตาม



 
 
 

๓๖ 
 
 

ขอกำหนดเหลานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเหตุสุดวิสัยใด ๆ ที่อาจอธิบายถึงความไมเปนไปตาม
ขอกำหนดของผูลงนามหรือไมสามารถแกไขไดตามท่ีกำหนดในรายงานปฏิบัติการแกไขจะตอง
ไดรับการพิจารณาอยางครบถวนและเปนธรรม ในสถานการณพิเศษ CRC อาจแนะนำตอคณะ
กรรมการบริหารของ WADA วาการไมปฏิบัติตามขอกำหนดควรไดรับการยกเวนชั่วคราวใน
ขณะที่เหตุสุดวิสัยยังคงปองกันไมใหผูลงนามแกไขการไมปฏิบัติตามขอกำหนด อยางไรก็ตาม
ไมวาในกรณีใดจะเปนขอแกตัวท่ียอมรับไดหรือเปนปจจัยบรรเทาผลกระทบ: 
๘.๔.๒.๑ ความไมสอดคลองของภาคีเกิดจากการขาดทรัพยากรการเปลี่ยนแปลงเจาหนาท่ีหรือ

บุคลากรที่ไดรับการเลือกตั้งหรือการแทรกแซงใด ๆ โดยและ / หรือความลมเหลวใน
การใหการสนับสนุนหรือการกระทำหรือการละเวนโดยหนวยงานรัฐหรือหนวยงาน
สาธารณะอื่น ๆ ภาคีแตละคนยอมรับขอผูกพันในการปฏิบัติตามพันธกรณีของตน
ภายใตหลักประมวลกฏและมาตรฐานสากลโดยสมัครใจซึ่งรวมถึงภาระหนาที่ภายใต
หลักประมวลกฏขอ ๒๓.๓ ในการอุทิศทรัพยากรที่เพียงพอและภาระหนาที่ในการ
รักษาความปลอดภัยของการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐและหนวยงานสาธารณะ
อ่ืน ๆ ท่ีจำเปน เพ่ือบรรลุและรักษาการปฏิบัติตามประมวลกฏ หรือ 

๘.๔.๒.๒ ท่ีภาคีมอบหมายงานในการปฏิบัติตามพันธกรณีบางสวนหรือทั้งหมดภายใตหลัก
ประมวลกฏและ / หรือมาตรฐานสากลใหกับบุคคลภายนอกที่ไดรับมอบหมาย (เชน
หนวยงานรวบรวมตัวอยางซึ่งภาคีไดมอบหมายงานในการรวบรวมตัวอยาง หรือ
คณะกรรมการจัดงานในทองถิ่นซึ่งองคกรหลักในการจัดงานไดมอบหมายงานในการ
ดำเนินโครงการตอตานการใชสารตองหามในงานท่ีมีปญหา) 
[ความคิดเห็นตอขอ ๘.๔.๓.๒: เนื่องจาก ศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) ปกครองใน 
RPC v IPC ศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) ๒๐๑๖/A /๔๗๔๕, (ก) หนวยงานที่มี
ภาระผูกพันในการบังคับใชหลักประมวลกฏภายในขอบเขตอำนาจของตนยังคงตองรับ
ผิดอยางเต็มที่ตอการละเมิดใด ๆ แมวาจะเกิดจากการกระทำของรางกายอื่น ๆ ท่ี
อาศัย แตมันไมไดควบคุม และ (ข) เชนเดียวกับที่นักกีฬาไมสามารถหลีกหนีผลท่ี
ตามมาของการละเมิดกฎตอตานการใชสารตองหามได โดยการมอบหมายความ
รับผิดชอบของเขาหรือเธอในการปฏิบัติตามขอผูกพันในการตอตานการใชสาร
ตองหามของเขาหรือเธอใหกับผูอ่ืนดังนั้นภาคีก็มีภาระผูกพันท่ีแนนอนและไมสามารถ
มอบหมายได เพื่อปฏิบัติตามขอกำหนดของประมวลกฏและมาตรฐานสากล ภาคีมี
สิทธิที่จะตัดสินใจวาจะปฏิบัติตามขอผูกพันนั้นอยางไรรวมถึงสิทธิ์ในการมอบหมาย
งานบางอยางใหกับบุคคลภายนอกที่เหมาะสมหากเห็นสมควร แตก็ยังคงรับผิดชอบ
อยางเต็มที่ในการปฏิบัติตามประมวลกฏและมาตรฐานสากลและรับผิดชอบอยาง
เต็มที่สำหรับ การไมปฏิบัติตามขอกำหนดที่เกิดจากความลมเหลวของบุคคลที่สาม
ดังกลาว] 

๘.๔.๓  ในกรณีที ่ คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (CRC) พิจารณาวาภาคี
ลมเหลวโดยไมมีเหตุผลที่ถูกตองในการแกไขความไมเปนไปตามขอกำหนด / ปญหาที่เปน
ปญหาหรือเพ่ือตอบสนองตอคำขอขอมูลบังคับหรือแบบสอบถามการปฏิบัติตามประมวลกฏ
อยางเปนที่พอใจภายในกรอบเวลาที่กำหนด คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏ



 
 
 

๓๗ 
 
 

ระเบียบ (CRC) จะสงใหผูบริหารของ WADA คณะกรรมการรายงานขอเท็จจริงที่เกี่ยวของ
และคำอธิบายวาเหตุใดจากขอเท็จจริงเหลานั้น คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏ
ระเบียบ (CRC) ขอแนะนำใหภาคีสงหนังสือแจงอยางเปนทางการโดยอางวาไมเปนไปตาม
ขอกำหนดของประมวลกฏและ / หรือมาตรฐานสากล นอกจากนี้รายงานจะจัดหมวดหมู
ขอกำหนดที่เปนปญหาเปนสำคัญลำดับความสำคัญสูงหรือท่ัวไประบุปจจัยที่กอใหเกิด
ขอเสนอแนะตามขอ 10 ที่มีการเสนอผลที่ตามมาโดยเฉพาะในประกาศอยางเปนทางการ
สำหรับการไมปฏิบัติตามดังกลาวและแนะนำตาม ขอ ๑๑ เงื ่อนไขที ่ประกาศอยางเปน
ทางการควรเสนอใหภาคีตองปฏิบัติตามเพ่ือท่ีจะไดรับการคืนสถานะ 

๘.๕ ข้ันตอนการติดตามอยางรวดเร็ว 
๘.๕.๑ เวนแตจะระบุไวเปนอยางอ่ืนขอ ๘.๕ นี้ใชกับกรณีท่ี (ก) มีความไมเปนไปตามขอกำหนดโดย

ภาคีโดยมีขอกำหนดที่สำคัญอยางนอยหนึ่งขอของประมวลกฏและ / หรือมาตรฐานสากล 
และ (ข) จำเปนตองมีการแทรกแซงอยางเรงดวนเพ่ือรักษาความม่ันใจในความสมบูรณของ
กีฬาหรือกีฬาและ / หรือของเหตุการณหรือเหตุการณเฉพาะ 

๘.๕.๒ การจัดการ WADA อาจอางถึงกรณีท่ีอยูในขอ ๘.๕.๑ ถึง คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามกฏระเบียบ (CRC) เพื่อพิจารณาอยางเรงดวนโดยไมตองปฏิบัติตามขั้นตอนทั้งหมดท่ี
ระบุไวในบทความกอนหนานี้ของมาตรฐานสากลวาดวยการปฏิบัติตามประมวลกฏโดย
ภาคี หรืออีกทางหนึ่ง 

ฝายบริหาร WADA อาจทำตามขั้นตอนเหลานั้นบางสวนหรือทั้งหมด แตใชกรอบเวลาที่สั้นลงตาม
ความเรงดวนของเรื ่องและสงเรื ่องไปยัง คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏ
ระเบียบ (CRC) หากภาคีไมไดแกไขความไมเปนไปตามขอกำหนดภายในกรอบเวลาที่สั้น
ลง 

๘.๕.๓  ในกรณีเชนนี้ฝายบริหารของ WADA จะเปดโอกาสใหภาคีอธิบายความไมเปนไปตาม
ขอกำหนดที่ชัดเจนภายในระยะเวลาที่กำหนดและจะแจงคำอธิบายใด ๆ ท่ีภาคีใหไว
ภายในกรอบเวลาดังกลาวไปยัง คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัตติามกฏระเบียบ (CRC) 

๘.๕.๔  เมื่อ WADA Management อางถึงกรณีของ คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏ
ระเบยีบ (CRC) ตามขอ ๘.๕ นี้: 

๘.๕.๔.๑  ศอฉ. จะประชุม (ดวยตนเองหรืออยางอื่น) โดยเร็วที่สุดเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ จะ
พิจารณาการประเมินของ WADA Management และคำอธิบายหรือขอคิดเห็น
ใด ๆ ท่ีไดรับจากภาคีตามขอ ๘.๕.๓ 

๘.๕.๔.๒ หลังจากการตรวจสอบดังกลาวหาก คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏ
ระเบียบ (CRC) เห็นวาไมจำเปนตองมีขั ้นตอนการติดตามอยางรวดเร็วอาจ
แนะนำ 
(ก)  ภาคีไดรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ / หรือ 
(ข)  มีการออกรายงานการปฏิบัติการแกไขใหกับภาคีเพื่อติดตามตามขั้นตอน

ปกติท่ีกำหนดไวในประมวลกฏขอ ๘.๓ และ / หรือ ๘.๔ 
๘.๕.๔.๓ อยางไรก็ตามหาก คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (CRC) 

เห็นวาจำเปนตองมีขั้นตอนการติดตามอยางรวดเร็ว คณะกรรมการตรวจสอบ



 
 
 

๓๘ 
 
 

การปฏิบัติตามกฏระเบียบ (CRC) อาจแนะนำตอคณะกรรมการบริหารของ 
WADA ใหภาคีได ร ับการแจงอย างเป นทางการโดยอางว าไม เปนไปตาม
ขอกำหนดที่สำคัญของประมวลกฏและ / หรือมาตรฐานสากลระบุปจจัยท่ี
กอใหเกิดความเสียหายท่ี WADA กลาวหาโดยระบุผลท่ีตามมาซ่ึงมีการโตแยงกัน
วาควรนำไปใชสำหรับการไมปฏิบัติตามดังกลาว (ตามขอ ๑๐) (รวมถึงผลกระทบ
ใด ๆ ที่ คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (CRC) พิจารณาวา
ควรกำหนดโดยเรงดวนเพื่อ ปกปองสิทธิของนักกีฬาที่สะอาดและ / หรือเพ่ือ
รักษาความเชื่อมั่นในความสมบูรณของการเลนกีฬาและ / หรือของเหตุการณ
หรือเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง) และระบุเงื่อนไขที่เสนอใหภาคีควรตองปฏิบัติ
ตามเพ่ือท่ีจะไดรับการคืนสถานะ (ตาม กับขอ ๑๑) 

๘.๕.๔.๔ หากคณะกรรมการบริหารของ WADA ยอมรับขอเสนอแนะนั ้น (โดยการ
ลงคะแนนเสียงในการประชุมดวยตนเองหรือหากจำเปนเพื่อหลีกเลี่ยงความ
ลาชาโดยการประชุมทางไกลหรือการสื่อสารทางอีเมลแบบวงกลม) จะตองสง
หนังสือแจงอยางเปนทางการไปยังภาคีตามขอ ๙.๒.๓. ในเวลาเดียวกันหรือเวลา
ใดก็ได WADA อาจสงกรณีดังกลาวไปยังแผนกอนุญาโตตุลาการทั่วไปของ ศาล
อนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) และอาจนำไปใชกับ ศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา 
(CAS) เพื่อการบรรเทาทุกขระหวางกาลที่เหมาะสมตามขอ ๙.๔.๔ และ / หรือ
เพ่ือการพิจารณาคดีโดยเรงดวนเก่ียวกับขอดี 

๙.๐   การยืนยันการไมปฏิบัติตามขอกำหนดและการกำหนดผลท่ีตามมา 
๙.๑ คำแนะนำ คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัตติามกฏระเบียบ (CRC) 

๙.๑.๑ ขอ ๘.๔ และ ๙.๕ ระบุสถานการณที่ คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏระเบียบ 
(CRC) อาจแนะนำใหภาคีสงหนังสือแจงอยางเปนทางการโดยกลาวหาวาไมปฏิบัติตาม
ขอกำหนดของหลักประมวลกฏและ / หรือมาตรฐานสากลโดยจัดหมวดหมูขอกำหนดที่เปน
ปญหาวามีความสำคัญสูง ลำดับความสำคัญหรือทั่วไปการระบุปจจัยที่กอใหเกิดความเสียหาย
ใด ๆ ท่ี WADA กลาวหา (ในกรณีท่ีเก่ียวของกับการไมปฏิบัติตามขอกำหนดท่ีสำคัญ) การระบุ
ผลที่ตามมาซึ่งมีการโตแยงวาควรใชสำหรับการไมปฏิบัติตามดังกลาว (ตามขอ ๑๐) และระบุ 
เง่ือนไขท่ีเสนอใหภาคีควรตองปฏิบัติตามเพ่ือท่ีจะไดรับการคืนสิทธิ์ (ตามขอ ๑๑) 

๙.๒   การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารของ WADA 
๙.๒.๑ ในการประชุมครั้งตอไปดวยตนเองหรืออ่ืน ๆ (หาก คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏ

ระเบียบ (CRC) แนะนำ) โดยการประชุมทางไกลหรือการสื ่อสารทางอีเมลแบบวงกลม
คณะกรรมการบริหารของ WADA จะตัดสินใจวาจะยอมรับขอเสนอแนะของ คณะกรรมการ
ตรวจสอบการปฏิบัต ิตามกฏระเบียบ (CRC) หรือไม ขอเสนอแนะของ คณะกรรมการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (CRC) และการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารของ 
WADA ในสวนที่เกี ่ยวกับขอเสนอแนะนั้นจะตองเปดเผยตอสาธารณะ (เชนโดยการตีพิมพ
รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารของ WADA ในเรื่องนี้) ไมเกินสิบสี่ (๑๔) วัน
หลังจากท่ีคณะกรรมการบริหารของ WADA ทำ การตัดสินใจ. 



 
 
 

๓๙ 
 
 

๙.๒.๒ หากคณะกรรมการบริหารของ WADA ไมยอมรับขอเสนอแนะของ คณะกรรมการตรวจสอบ
การปฏิบัติตามกฏระเบียบ (CRC) ท้ังหมดหรือบางสวนจะไมแทนท่ีการตัดสินใจของตนเอง แต
จะสงเรื่องกลับไปที่ คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (CRC) แทนเพื่อให 
คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (CRC) พิจารณาเรื่องตอไปและตัดสินใจวา
จะดำเนินการอยางไรตอไป (เชนโดยทำขอเสนอแนะที่แกไขตอคณะกรรมการบริหารของ 
WADA) หากคณะกรรมการบริหารของ WADA ไมยอมรับขอเสนอแนะครั ้งที ่สองของ 
คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (CRC) ในเรื ่องนี้อาจสงเรื ่องกลับไปท่ี 
คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (CRC) อีกครั้งหรือไมเชนนั้นจะตัดสินใจ
ดวยตนเอง 

๙.๒.๓  ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารของ WADA ตัดสินใจยอมรับขอเสนอแนะของ คณะกรรมการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏระเบยีบ (CRC) ในการออกประกาศอยางเปนทางการเก่ียวกับการ
ไมปฏิบัติตามตอภาคี (ไมวาจะทันทีหรือโดยอัตโนมัติเมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาที่ระบุไวตามขอ 
๘.๔.๕ หาก คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (CRC) สรุปวา ความไมเปนไป
ตามขอกำหนดยังคงไมไดรับการแกไขในเวลานั้น) WADA จะออกประกาศอยางเปนทางการ
ดังกลาวไปยังภาคีโดยกำหนดเรื่องที่อางถึงในขอ ๙.๑.๑ หลังจากนั้นกระบวนการจะกำหนดไว
ในรูปแบบผังงานในรูปท่ี ๒ (ขอ ๕ ดานบน) 

๙.๒.๔  ในกรณีท่ีผลการลงนามท่ีเสนอในประกาศอยางเปนทางการอาจสงผลตอการเขารวม / การเขา
รวมในกีฬาโอลิมปกหรือพาราลิมปก WADA จะคัดลอกหนังสือแจงอยางเปนทางการไปยัง
คณะกรรมการโอลิมปกสากลและ / หรือคณะกรรมการพาราลิมปกสากล (ตามที่เกี่ยวของ) 
นอกจากนี้การแจงอยางเปนทางการที่สงไปยังภาคี (หรือสรุป) จะถูกรายงานตอสาธารณะบน
เว็บไซตของ WADA และสงไปยังผูมีสวนไดสวนเสียของ WADA เม่ือภาคีไดรับการแจงเตือนนั้น
แลว ผู มีสวนไดสวนเสียของ WADA อาจชวยในการเผยแพรประกาศเชนการรายงานตอ
สาธารณะบนเว็บไซตของตนเอง 

๙.๓   การยอมรับโดยภาคี 
๙.๓.๑ ภาคีจะมีเวลายี่สิบเอ็ด (๒๑) วันนับจากวันที่ไดรับหนังสือแจงอยางเปนทางการเพื่อโตแยงขอ

กลาวหาของ WADA เกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามและ / หรือผลที่ตามมาของการลงนามและ / 
หรือเง่ือนไขการคืนสถานะท่ี WADA เสนอในประกาศ นอกเหนือจากประมวลกฎขอ ๒๔.๑.๕ 
หากภาคีไมไดสื่อสารขอพิพาทดังกลาวเปนลายลักษณอักษรไปยัง WADA ภายในยี่สิบเอ็ด 
(๒๑) วัน (หรือระยะเวลาที่ขยายออกไปตามที่ WADA อาจเห็นดวย) ขอกลาวหาจะถือวา
ยอมรับผลท่ีตามมาและ / หรือเง่ือนไขการคืนสถานะท่ีเสนอโดย WADA ในหนังสือแจงจะถือ
วาไดรับการยอมรับและคำบอกกลาวจะกลายเปนการตัดสินใจขั ้นสุดทายที่บังคับไดโดย
อัตโนมัติ (ภายใตขอ ๙.๓.๒) โดยมีผลทันทีตามประมวลกฎขอ ๒๔.๑.๙ ผลลัพธนี ้จะถูก
รายงานตอสาธารณะโดย WADA 
๙.๓.๑.๑ อีกทางเลือกหนึ่งหากภาคีมีเจตนาท่ีจะแกไขการไมปฏิบัติตามอยางครบถวนภายใน

ยี่สิบเอ็ด (๒๑) วันหลังจากไดรับการแจงเตือนอยางเปนทางการฝายบริหารของ 
WADA จะสงเรื่องดังกลาวไปยัง คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัตติามกฏระเบียบ 
(CRC) หาก คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (CRC) พอใจวาการ



 
 
 

๔๐ 
 
 

ไมปฏิบัติตามไดรับการแกไขอยางครบถวนแลวขอแนะนำใหคณะกรรมการบริหาร
ของ WADA เพิกถอนประกาศอยางเปนทางการ หาก คณะกรรมการตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามกฏระเบียบ (CRC) ไมพอใจที่การไมปฏิบัติตามไดรับการแกไขอยาง
ครบถวน WADA จะสงหนังสือแจงอยางเปนทางการอีกครั้ง (แกไขเพิ่มเติมหาก
จำเปนตามคำสั่งของ คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (CRC)) 
ไปยังภาคีโดยใหอีกยี่สิบเอ็ด (๒๑) วันนับจากวันที่ไดรับหนังสือแจงเพื่อโตแยงหรือ
ยอมรับเนื้อหาของหนังสือแจง 

๙.๓.๒  WADA จะรายงานการตัดสินใจที่อางถึงในขอ ๙.๓.๑ ตอสาธารณะโดยการโพสตบนเว็บไซต 
ฝายใด ๆ ที่จะไดรับสิทธิตามประมวลกฎขอ ๒๔.๑.๗ ในการแทรกแซงกระบวนการ ศาล
อนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) ท่ีจะเกิดข้ึนหากภาคีโตแยงคำบอกกลาวของ WADA ในแงมุมใด 
ๆ จะมีสิทธิ์อุทธรณคำตัดสินนั้นโดยยื่นอุทธรณกับ ศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) ภายใน
ยี่สิบเอ็ด (๒๑) วันหลังจากที่ WADA โพสตคำตัดสินนั้นบนเว็บไซต การอุทธรณจะไดรับการ
แกไขโดยแผนกอนุญาโตตุลาการการอุทธรณของ ศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) ตาม
ประมวลกฎอนุญาโตตุลาการและการไกลเกลี่ยที่เกี่ยวของกับกีฬาและมาตรฐานสากลนี้วา
ดวยการปฏิบัติตามประมวลกฏโดยภาคี (และในกรณีที่มีความขัดแยงระหวางกันใหถือเอาขอ
หลังเหนือกวา) กฎหมายของสวิสจะควบคุมการดำเนินคดี ที่นั่งของอนุญาโตตุลาการและ
สถานท่ีพิจารณาคดีใด ๆ จะตองเปนเมืองโลซานประเทศสวิตเซอรแลนดเวนแตคูสัญญาจะตก
ลงกันเปนอยางอื่นการดำเนินการจะดำเนินการเปนภาษาอังกฤษและ ศาลอนุญาโตตุลาการ
กีฬา (CAS) Panel ที่รับฟงและตัดสินขอพิพาทจะประกอบดวยอนุญาโตตุลาการสาม (3) คน 
WADA และภาคีแตละฝายจะเสนอชื่ออนุญาโตตุลาการใหนั่งในแผง ศาลอนุญาโตตุลาการ
กีฬา (CAS) โดยเลือกจากรายชื่ออนุญาโตตุลาการท่ี ศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) กำหนด
โดยเฉพาะสำหรับกรณีท่ีเกิดข้ึนภายใตประมวลกฎขอ ๒๔.๑ หรือจากรายชื่ออนุญาโตตุลาการ
ท่ัวไปของ ศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) ตามท่ีแตละฝายเห็นสมควรและ อนุญาโตตุลาการ
สอง (๒) คนจะรวมกันเลือกอนุญาโตตุลาการคนที่สามจากรายชื ่อเดิมเพื่อทำหนาที่เปน
ประธานของคณะกรรมการ ศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) หากพวกเขาไมสามารถตกลง
กันไดภายในสาม (๓) วันประธานแผนกอนุญาโตตุลาการอุทธรณ ศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา 
(CAS) จะเลือกประธานของ ศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) Panel จากรายชื่อเดิม กรณี
ตางๆจะตองดำเนินการใหเสร็จสิ้นโดยเร็วและ (ประหยัดในกรณีพิเศษ) คำตัดสินท่ีมีเหตุผลจะ
ออกภายในไม  เก ินสาม (๓) เด ือนหล ังจากว ันท ี ่ ได ร ับแต งต ั ้ งคณะกรรมการ ศาล
อนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) การตัดสินใจนั้นจะไดรับการรายงานตอสาธารณะโดย ศาล
อนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) และคูกรณี 

๙.๔   การกำหนดโดย ศาลอนุญาโตตุลาการทางการกีฬา (CAS) 
๙.๔.๑ หากภาคีโตแยงการไมปฏิบัติตามขอกลาวหาและ / หรือผลที่ตามมาของการลงนามที่เสนอและ 

/ หรือเงื่อนไขการคืนสถานะที่เสนอจากนั้น (ตามประมวลกฎขอ ๒๔.๑.๖) จะตองแจง WADA 
เปนลายลักษณอักษรภายในยี่สิบเอ็ด (๒๑) วันที่ไดรับหนังสือแจงจาก WADA จากนั้น WADA 
จะยื่นหนังสือแจงขอพิพาทอยางเปนทางการกับ ศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) และขอ
พิพาทจะไดรับการแกไขโดยแผนกอนุญาโตตุลาการท่ัวไปของ ศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) 



 
 
 

๔๑ 
 
 

ตามประมวลกฎอนุญาโตตุลาการและการไกลเกลี่ยท่ีเก่ียวของกับกีฬาและมาตรฐานสากลนี้วา
ดวยการปฏิบัติตามประมวลกฎโดยภาคี (และใน กรณีของความขัดแยงระหวางพวกเขาหลังจะ
มีชัย) กฎหมายของสวิสจะควบคุมการดำเนินคดี ที ่นั ่งของอนุญาโตตุลาการและสถานท่ี
พิจารณาคดีใด ๆ จะตองเปนเมืองโลซานประเทศสวิตเซอรแลนด เวนแตคูสัญญาจะตกลงเปน
อยางอื่นการดำเนินการจะดำเนินการเปนภาษาอังกฤษและ ศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) 
Panel ที่รับฟงและพิจารณาขอพิพาทจะประกอบดวยสาม (๓) อนุญาโตตุลาการ WADA และ
ภาคีแตละฝายจะเสนอชื่ออนุญาโตตุลาการใหนั่งในแผง ศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) ไมวา
จะจากรายชื่ออนุญาโตตุลาการที่ ศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) กำหนดโดยเฉพาะสำหรับ
กรณีที่เกิดขึ้นภายใตประมวลกฎขอ ๒๔.๑ หรือจากรายชื่ออนุญาโตตุลาการทั่วไปของ ศาล
อนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) ตามที่แตละฝายเห็นสมควรและทั้งสอง (๒) อนุญาโตตุลาการจะ
รวมกันเลือกอนุญาโตตุลาการคนที่สามจากรายชื่อเดิมเพื่อทำหนาที่เปนประธานของ ศาล
อนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) Panel หากพวกเขาไมสามารถตกลงกันไดภายในสาม (๓) วัน
ประธานแผนกอนุญาโตตุลาการสามัญของ ศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) จะเลือกประธาน
ของ ศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) Panel จากรายชื ่อเดิม บุคคลภายนอกอาจเขามา
แทรกแซงหรือสมัครเพื่อแทรกแซง (ตามความเหมาะสม) ตามที่กำหนดไวในประมวลกฎขอ 
๒๔.๑.๗ กรณีตางๆจะตองดำเนินการใหเสร็จสิ้นโดยเร็วและ (ประหยัดในกรณีพิเศษ) คำตัดสิน
ที่มีเหตุผลจะออกภายในไมเกินสาม (๓) เดือนหลังจากวันที่ไดรับแตงตั้งคณะกรรมการ ศาล
อนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) การตัดสินใจนั ้นจะไดรับการรายงานตอสาธารณะโดย ศาล
อนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) และคูกรณี 

๙.๔.๒  หากภาคีโตแยงขอกลาวหาของ WADA วาภาคีไมปฏิบัติตามหลักประมวลกฏและ / หรือ
มาตรฐานสากล WADA จะมีภาระในการพิสูจนดุลยภาพของความนาจะเปนท่ีภาคีไมเปนไป
ตามที่ถูกกลาวหา . หากคณะกรรมการ ศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) ตัดสินวา WADA ได
ปฏิบัติตามภาระดังกลาวแลวและหากภาคีไดโตแยงผลที่ตามมาของการลงนามและ / หรือ
เงื่อนไขการคืนสถานะที่ระบุโดย WADA คณะกรรมการ ศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) จะ
พิจารณาดวยโดยอางอิงถึงบทบัญญัติของขอ ๑๐ สิ่งภาคี ควรกำหนดผลที่ตามมาและ / หรือ
โดยอางอิงถึงบทบัญญัติของขอ ๑๑ เง่ือนไขใดท่ีภาคีควรจะตองปฏิบัติตามเพ่ือใหไดรับการคืน
สถานะ 

๙.๔.๓  สอดคลองกับหลักการของ 'ทางเลือกสุดทาย' ไมวาในกรณีใด ๆ (รวมถึงกรณีท่ีไมเพียง แตกรณี
ธรรมดาเทานั้น แตยังรวมถึงกรณีการติดตามอยางรวดเร็วดวย) หากภาคีไมเปนไปตามกรอบ
เวลาที ่กำหนดสำหรับการแกไขความไมเปนไปตามขอกำหนดดังนั ้นกรณีจ ึงถูกอางถึง 
คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (CRC) หากภาคีแกไขความไมเปนไปตาม
ขอกำหนดใหเปนท่ีพึงพอใจของ คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (CRC) ใน
เวลาใดก็ไดกอนท่ี ศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) จะกำหนดผลท่ีตามมาจากการลงนามก็จะ
หลีกเลี่ยงผลที่ตามมาในการลงนามดังกลาวบันทึกไวในขอบเขตที่คาใชจายที่เกิดขึ้นในการ
ติดตามคดี กอน ศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) (ซ่ึงในกรณีนี้ภาคีจะตองครอบคลุมคาใชจาย
เหลานั้น) และ / หรือความลมเหลวในการแกไขความไมเปนไปตามขอกำหนดภายในระยะเวลา



 
 
 

๔๒ 
 
 

ที่กำหนดสงผลใหเกิดอคติที่ไมสามารถแกไขได (ซึ่งในกรณีนี้ผลที่ตามมาอาจถูกกำหนดเพ่ือ
สะทอนถึงอคตินั้น) 

๙.๔.๔  ผลที่ตามมาจะไมมีผลบังคับใชเวนแตและจนกวา ศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) จะสั่ง 
อยางไรก็ตามในกรณีเรงดวนและในกรณีท่ีจำเปน (เชน) เพ่ือรักษาความสมบูรณของเหตุการณ 
WADA อาจขอให ศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) ออกมาตรการชั่วคราวเปนการชั่วคราว ใน
กรณีดังกลาวบุคคลที่สามที่จะมีสิทธิ์แทรกแซงตามประมวลกฎขอ ๒๔.๑.๗ มีสิทธิที่จะไดรับ
การรับฟงเกี่ยวกับการใชมาตรการระหวางกาลเทาที่จะไดรับผลกระทบจากมาตรการเหลานั้น 
หากมีการออกมาตรการชั่วคราวภาคีจะไมมีสิทธิอุทธรณตอมาตรการชั่วคราวเหลานั้น แตจะมี
สิทธิในการพิจารณาโดยเรงดวนเกี่ยวกับขอดีของคดี และหากไมมีการใหมาตรการชั่วคราว 
ศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) อาจออกคำแนะนำเพื่อใหมีการไตสวนอยางเรงดวนเกี่ยวกับ
ขอดีของคดี 
๙.๔.๔.๑  ในกรณีที่จำเปน (ตัวอยางเชนเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการทำลายหลักฐาน) 

WADA อาจสงคำขอสำหรับมาตรการชั่วคราวชั่วคราวกอนที่จะมีการนำเรื่องไปยัง
คณะกรรมการบริหารของ WADA หรือมีการสงหนังสือแจงขอพิพาทอยางเปน
ทางการ ไปยังภาคีในคำถาม ในกรณีเชนนี้หากมีการใหมาตรการชั่วคราวภาคีจะมี
สิทธิอุทธรณตอมาตรการชั่วคราวเหลานั้นตอกองอนุญาโตตุลาการอุทธรณของ ศาล
อนุญาโตตุลาการทางการกีฬา (CAS) 

๙.๕ การยอมรับและการบังคับใชโดยภาคีอ่ืน ๆ 
๙.๕.๑  เมื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามของภาคีถือเปนที่สิ้นสุด (อาจเปนเพราะภาคีไมได

โตแยงเนื้อหาของประกาศอยางเปนทางการของ WADA ที่สงไปตามขอ ๙.๒.๓ หรือเนื่องจาก
ภาคีโตแยง แต ศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) ไดตัดสินลงโทษ Signatory) ตามประมวลกฎ
ขอ ๒๔.๑.๙ คำตัดสินนั้นจะมีผลบังคับใชทั่วโลกและจะตองไดรับการยอมรับเคารพและใหผล
อยางเต็มท่ีโดยภาคีอ่ืน ๆ ท้ังหมดตามอำนาจหนาท่ีและอยูในขอบเขตความรับผิดชอบของตน 

๙.๕.๒  ภาคีตองตรวจสอบใหแนใจวาพวกเขามีอำนาจตามสมควรภายใตกฎเกณฑกฎและขอบังคับเพ่ือ
ปฏิบัติตามขอกำหนดนี้ในเวลาท่ีเหมาะสม 

๙.๖  ขอพิพาทเก่ียวกับการคืนสถานะ 
๙.๖.๑  หากภาคีประสงคจะโตแยงขอกลาวหาของ WADA ที่วาภาคียังไมปฏิบัติตามเงื ่อนไขการคืน

สถานะท่ีกำหนดไวดังนั้นจึงยังไมมีสิทธิ์ไดรับการคืนสถานะภาคีจะตองแจงให WADA ทราบเปน
ลายลักษณอักษรภายในยี่สิบเอ็ด (๒๑) วันนับจากวันท่ีไดรับ ขอกลาวหาจาก WADA (ดูประมวล
กฎขอ ๒๔.๑.๑๐) จากนั ้น WADA จะยื ่นหนังสือแจงขอพิพาทอยางเปนทางการกับ ศาล
อนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) และขอพิพาทจะไดรับการแกไขโดยแผนกอนุญาโตตุลาการทั่วไป
ของ ศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) ตามประมวลกฎขอ ๒๔.๑.๖ ถึง ๒๔.๑.๘ และขอ ๙ นี้ 

๙.๖.๒ เปนภาระของ WADA ในการพิสูจนความสมดุลของความนาจะเปนท่ีภาคียังไมปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการคืนสถานะที่กำหนดไวดังนั้นจึงยังไมมีสิทธิ์ไดรับการคืนสถานะ หากกอนหนานี้คดี
ดังกลาวไดรับการพิจารณาโดยคณะกรรมการ ศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) เพิ่มเติมตาม
ประมวลกฎขอ ๒๔.๑.๖ ถาเปนไปไดคณะกรรมการ ศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) ชุด
เดียวกันจะไดรับการพิจารณาและตัดสินขอโตแยงใหม 



 
 
 

๔๓ 
 
 

๑๐.๐ การกำหนดผลท่ีตามมา 
๑๐.๑ ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนได 

๑๐.๑.๑ ผลที่ตามมาซึ่งอาจถูกกำหนดเปนรายบุคคลหรือรวมกันสำหรับการไมเปนไปตาม
ขอกำหนดของภาคีตามการประยุกตใชหลักการที่กำหนดไวในขอ ๑๐.๒ กับขอเท็จจริงและสถานการณ
เฉพาะของคดีท่ีอยูในมือมีระบุไวในประมวลกฎ ๒๔.๑.๑๒ 
๑๐.๒ หลักการท่ีเกี่ยวของกับการกำหนดผลท่ีตามมาเพ่ือนำไปใชในกรณีเฉพาะ 

๑๐.๒.๑ ผลท่ีตามมาท่ีนำไปใชในกรณีเฉพาะจะตองสะทอนถึงลักษณะและความรายแรงของการ
ไมปฏิบัติตามในกรณีนั้นโดยคำนึงถึงทั้งระดับความผิดของภาคีและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการไม
ปฏิบัติตามกฎระเบียบในกีฬาท่ีสะอาด เพ่ือเปนแนวทางในการประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการไม
ปฏ ิบ ัต ิตามกฎระเบียบของภาคีในกีฬาที ่สะอาดขอกำหนดที ่แตกตางก ันของประมวลกฏและ
มาตรฐานสากลจะถูกจัดประเภท (ตามลำดับแรงโนมถวงจากนอยไปหามาก) เปนท่ัวไปลำดับความสำคัญ
สูงหรือสำคัญตามที่อธิบายไวใน ภาคผนวกก. ในกรณีที่กรณีดังกลาวเกี่ยวของกับการไมปฏิบัติตาม
มากกวาหนึ่งประเภทผลที่ตามมาของการลงนามที่กำหนดจะขึ้นอยูกับหมวดหมูที่รายแรงของการไม
ปฏิบัติตาม ในแงของระดับความผิดของภาคีภาระผูกพันที่จะตองปฏิบัติตามนั้นถือเปนเด็ดขาดดังนั้นการ
ขาดเจตนาหรือความผิดอื่น ๆ ที่ถูกกลาวหาจึงไมไดเปนปจจัยบรรเทาผลกระทบ แตความผิดหรือความ
ประมาทในสวนของภาคีอาจสงผลกระทบตอผลท่ีตามมาของภาคี กำหนด 

๑๐.๒.๒ หากมีปจจัยซ้ำเติมในบางกรณีกรณีนั้นจะดึงดูดผลที่ตามมาอยางมีนัยสำคัญมากกวา
กรณีท่ีไมมีปจจัยซ้ำเติม ในทางกลับกันหากมีกรณีท่ีมีการลดทอนสถานการณซ่ึงอาจรับประกันวาจะมีการ
กำหนดผลท่ีตามมาของการลงนามนอยกวา 
๑๐.๒.๓ ผลที่ตามมาจะถูกนำไปใชโดยไมมีการเลือกปฏิบัติที ่ไมเหมาะสมระหวางภาคีประเภทตางๆ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งเนื่องจากสหพันธระหวางประเทศและองคกรตอตานการใชสารตองหามแหงชาติมีบทบาทท่ี
สำคัญเทาเทียมกันในการตอสูกับสารตองหามในการเลนกีฬาพวกเขาควรไดรับการปฏิบัติเชนเดียวกัน (โดยอนุโลม) 
ในการกำหนดผลท่ีตามมาสำหรับการไมปฏิบัติตามพันธกรณีท่ีเก่ียวของภายใต ประมวลกฏและมาตรฐานสากล 

๑๐.๒.๔ ผลของการลงนามที่กำหนดไวในกรณีเฉพาะจะดำเนินไปเทาที่จำเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ตามหลักประมวลกฏ โดยเฉพาะอยางยิ่งพวกเขาจะเพียงพอที่จะกระตุนใหเกิดการปฏิบัติตามประมวลกฏโดย
สมบูรณโดยภาคีที่เปนปญหาเพื่อลงโทษการไมปฏิบัติตามของภาคีเพื่อยับยั้งการไมปฏิบัติตามอีกตอไปโดยภาคีใน
คำถามและ / หรือโดยภาคีอื่น ๆ และเพื่อกระตุนใหภาคีทั้งหมดเขา ตรวจสอบใหแนใจวาบรรลุและรักษาการ
ปฏิบัติตามประมวลกฏอยางครบถวนและตรงเวลาตลอดเวลา 

๑๐.๒.๕ เหนือสิ่งอื่นใดผลของการลงนามที่กำหนดไวควรเพียงพอที่จะรักษาความเชื่อมั่นของนักกีฬาผูมี
สวนไดสวนเสียอื่น ๆ และของสาธารณชนโดยรวมในความมุงมั่นของ WADA และพันธมิตรจากหนวยงานภาครัฐ
และจากขบวนการกีฬาท่ีจะทำ สิ่งท่ีจำเปนในการปกปองความสมบูรณของกีฬาจากการระบาดของสารตองหาม นี่
คือวัตถุประสงคพ้ืนฐานท่ีสำคัญท่ีสุดและเหนือสิ่งอ่ืนใดท้ังหมด 
[ความคิดเห็นตอบทความ ๑๐.๒.๔ และ ๑๐.๒.๕: เนื่องจาก ศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) ปกครองใน ROC 
และคณะ IAAF, ศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) ๒๐๑๖ / O / ๔๖๘๔ และอีกครั ้งใน RPC v IPC, ศาล
อนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) ๒๐๑๖ / A / ๔๗๔๕ หากภาคีไมสามารถสงคำตอตาน -Doping Program ท่ี
สอดคลองกับหลักประมวลกฏแลวเพื่อที่จะฟนฟูสนามแขงขันในระดับเพื่อใหมีการลงโทษที่มีความหมายซึ่งจะ
กระตุ นใหเกิดการเปลี ่ยนแปลงพฤติกรรมภายในขอบเขตอิทธิพลของภาคีและเพื ่อรักษาความเชื ่อมั ่นของ



 
 
 

๔๔ 
 
 

สาธารณชนในความสมบูรณของเหตุการณระหวางประเทศ อาจมีความจำเปน (ดังนั้นจึงถูกตองตามกฎหมายและ
ไดสัดสวน) เพื่อยกเวนนักกีฬาในเครือของภาคีและบุคลากรสนับสนุนนักกีฬาและ / หรือผูแทนจากการเขารวมใน
กิจกรรมระหวางประเทศเหลานั้น 

๑๐.๒.๖ ผลที่ตามมาในการลงนามไมควรไปไกลกวาที่จำเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่อยูภายใตหลัก
ประมวลกฏ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่มีการกำหนดผลที่ตามมาคือการยกเวนนักกีฬาและ / หรือบุคลากร
สนับสนุนนักกีฬาจากการเขารวมในเหตุการณหนึ่งหรือมากกวานั้นควรพิจารณาวาเปนไปไดหรือไม (ในเชิงตรรกะ
ในทางปฏิบัติและอ่ืน ๆ ) สำหรับภาคีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือสราง และใชกลไกท่ีชวยใหนักกีฬาและ / หรือบุคลากร
สนับสนุนนักกีฬาของภาคีที่ไมเปนไปตามขอกำหนดสามารถแสดงใหเห็นวาพวกเขาไมไดรับผลกระทบจากการไม
ปฏิบัติตามของภาคี ถาเปนเชนนั้นและหากเปนท่ีชัดเจนวาการอนุญาตใหพวกเขาแขงขันในกิจกรรมดวยความเปน
กลาง (กลาวคือไมใชในฐานะตัวแทนของประเทศใด ๆ ) จะไมทำใหผลที่ตามมาของการลงนามที่กำหนดไวมี
ประสิทธิผลนอยลงหรือไมเปนธรรมตอ คูแขงของพวกเขาหรือทำลายความเชื่อม่ันของสาธารณชนในความสมบูรณ
ของเหตุการณ (เชนเนื่องจากนักกีฬาอยูภายใตระบบการทดสอบที่เพียงพอเปนระยะเวลาที่เพียงพอ) หรืออยูใน
ความมุงมั่นของ WADA และผูมีสวนไดสวนเสียในการทำสิ่งที่จำเปนเพื่อปกปอง ความสมบูรณของการเลนกีฬา
ตอตานสารตองหามจากนั้นกลไกดังกลาวอาจไดรับอนุญาตภายใตการควบคุมของและ / หรือขึ้นอยูกับการอนุมตัิ
ของ WADA (เพ่ือใหแนใจวามีการรักษาอยางเพียงพอและสม่ำเสมอในกรณีตางๆ) 
[แสดงความคิดเห็นตอขอ ๑๐.๒.๖: ตัวอยางคือกฎการแขงขันของ IAAF ๒๒.๑A ซ่ึง (ตามท่ีกลาวไวใน ROC et al 
v IAAF, ศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) ๒๐๑๖ / O / ๔๖๘๔) ไดสรางความเปนไปไดที่นักกีฬาที่อยูในสังกัด
สหพันธแหงชาติสมาชิกที่ถูกระงับจะนำไปใช สำหรับสิทธิ์พิเศษในการแขงขันในการแขงขันระดับนานาชาติใน
ฐานะนักกีฬาที่ 'เปนกลาง' ซึ่งพวกเขาสามารถแสดงใหเห็นวาความลมเหลวของสมาชิกท่ีถูกระงับในการบังคับใช
กฎตอตานการใชสารตองหามนั้นไมสงผลกระทบตอนักกีฬา แตอยางใดเพราะเขาหรือเธอตองอยูภายใตการ
ควบคุมของผูอื ่นอยางเพียงพอ ระบบตอตานสารตองหามเปนระยะเวลานานเพียงพอที่จะใหการรับรองความ
สมบูรณตามวัตถุประสงคอยางมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งนักกีฬาจะตองแสดงใหเห็นวาเขาหรือเธอไดรับการ
ทดสอบตามมาตรฐานอยางสมบูรณทั้งในและนอกการแขงขันที่มีคุณภาพเทียบเทากับการทดสอบที่คูแขงของเขา
หรือเธอในการแขงขันระดับนานาชาติท่ีเปนปญหาอยู ในชวงเวลาท่ีเก่ียวของ] 

๑๐.๒.๗ ผลที่ตามมาที่นำไปใชควรรวมถึงการยุติกิจกรรมตอตานการใชสารตองหามของภาคีในกรณีท่ี
จำเปนเพื่อรักษาความเชื่อมั่นในความสมบูรณของการเลนกีฬา แตควรไดรับการออกแบบมาเพื่อใหแนใจวาไมมี
ชองวางในการคุมครองที่เสนอให ทำความสะอาดนักกีฬาในขณะท่ีภาคีกำลังดำเนินการเพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไข
การคืนสถานะ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสถานการณของแตละกรณีซึ่งอาจเกี่ยวของกับการกำกับดูแลและ / หรือการเขา
ครอบครองกิจกรรมตอตานการใชสารตองหามบางสวนหรือทั ้งหมดของภาคี อยางไรก็ตามในกรณีที ่มีการ
รับประกันภาคีอาจไดรับอนุญาตใหดำเนินกิจกรรมตอตานการใชสารตองหามบางอยางหรือทั้งหมดตอไป (เชน
การศึกษา) ที่อยูระหวางการคืนสถานะไดหากสามารถทำไดโดยไมทำใหกีฬาสะอาด ในกรณีเชนนี้การตรวจสอบ
กิจกรรมท่ีเปนปญหาเปนพิเศษอาจไดรับการรับรอง 

๑๐.๒.๘ เวนแตจะระบุไวเปนอยางอ่ืนผลของการลงนามท้ังหมดจะยังคงมีผลบังคับใชจนกวา 
ภาคีไดรับการคืนสถานะ 

๑๐.๒.๙ การตัดสินใจที่กำหนดผลที่ตามมาของการลงนามเดิม (ไมวาการตัดสินใจนั้นจะเปนขอเสนอของ 
WADA ที่ไดรับการยอมรับโดยภาคีหรือการตัดสินใจของ ศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) หากขอเสนอของ 



 
 
 

๔๕ 
 
 

WADA ถูกโตแยงโดยภาคี) อาจระบุวาผลที่ตามมาจะเพิ่มขึ้นในกรณีที่ ภาคีไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการคืนสถานะ
ท้ังหมดภายในกำหนดเวลาท่ีกำหนด 

๑๐.๒.๑๐ การนำหลักการที่ระบุไวขางตนไปใชภาคผนวก B ระบุชวงของผลที่ตามมาในการลงนามที่ให
คะแนนและไดสัดสวนซึ่งจะนำไปใชเบื้องตนในกรณีที่เกี่ยวของกับการไมปฏิบัติตามขอกำหนดที่สำคัญหรือเฉพาะ
ขอกำหนดที่มีลำดับความสำคัญสูงหรือขอกำหนดทั่วไปเทานั้น ความตั้งใจที่อยูเบื้องหลังภาคผนวก B คือเพ่ือ
สงเสริมความสามารถในการคาดการณและความสอดคลองในการกำหนดผลท่ีตามมาในทุกกรณี อยางไรก็ตามจะมี
ความยืดหยุนท่ีจะแตกตางกันไปภายในหรือแมกระท่ังในการออกจากชวงนี้ในบางกรณีซ่ึงการประยุกตใชหลักการท่ี
ระบุไวขางตนกับขอเท็จจริงและสถานการณเฉพาะของกรณีนั้นจึงรับประกันได โดยเฉพาะอยางยิ่งระดับของการไม
ปฏิบัติตามกฎระเบียบมากข้ึน (กลาวคือขอกำหนดท่ีภาคีไมสามารถปฏิบัติตามไดมีมากข้ึนและขอกำหนดเหลานั้น
สำคัญมากข้ึนในการทำความสะอาดกีฬา) ผลท่ีตามมาในการลงนามก็จะยิ่งมากข้ึนเทานั้น 
๑๑.๐ การคืนสถานะ 

๑๑.๑ วัตถุประสงค 
๑๑.๑.๑ เมื่อภาคีไดรับการพิจารณาแลววาไมเปนไปตามขอกำหนดวัตถุประสงคคือเพื่อชวยให

ภาคีไดรับการคืนสถานะโดยเร็วที่สุดในขณะเดียวกันก็มั่นใจวาไดมีการดำเนินการแกไขซึ่งจะทำใหการ
ปฏิบัติตามประมวลกฏท่ียั่งยืนโดยภาคีนั้น 

๑๑.๑.๒ ในขณะที่ฝายบริหารของ WADA จะพยายามชี้แนะภาคีในความพยายามที่จะปฏิบัติ
ตามเงื ่อนไขการคืนสถานะโดยเร็วที ่ส ุดเทาที ่จะเปนไปไดวัตถุประสงคนั ้นจะไมไดร ับอนุญาตให
ประนีประนอมตอความสมบูรณของกระบวนการและ / หรือผลลัพธในท่ีสุด 
๑๑.๒ เง่ือนไขการคืนสถานะ 

๑๑.๒.๑ ตามประมวลกฎขอ ๒๔.๑.๔ ในหนังสือแจงอยางเปนทางการท่ีสงไปยังภาคีโดยระบุการ
ไมปฏิบัติตามขอกลาวหาของภาคีและผลที่ตามมาที่เสนอ WADA จะตองระบุเงื่อนไขที่เสนอใหภาคีควรมี
ดวย เพ่ือใหเปนท่ีพอใจเพ่ือท่ีจะไดรับการคืนสถานะซ่ึงจะเปนดังนี้: 

๑๑.๒.๑.๑ เรื่องทั้งหมดที่ทำใหภาคีถูกประกาศวาไมเปนไปตามขอกำหนดจะตองไดรับ
การแกไขอยางครบถวน 

๑๑.๒.๑.๒ ภาคีตองแสดงใหเห็นวาพรอมเต็มใจและสามารถปฏิบัติตามพันธกรณี
ท้ังหมดภายใตหลักประมวลกฏและมาตรฐานสากลรวมถึง (แตไม จำกัด เพียง) ท่ีดำเนินกิจกรรม
ตอตานการใชสารตองหามท้ังหมดโดยอิสระและไมเหมาะสม การรบกวนจากภายนอก ถาตอไป 
ความไมเปนไปตามขอกำหนดจะถูกระบุหลังจากท่ีภาคีไดรับการประกาศวาไมเปนไปตาม
ขอกำหนดและกอนที่จะไดรับการคืนสถานะ WADA จะออกรายงานการดำเนินการแกไขฉบับ
ใหมที่ระบุถึงความไมเปนไปตามขอกำหนดใหมเหลานั้นและกระบวนการและกรอบเวลาปกติใน
การแกไข (กำหนดไวในขอ ๘ ) จะมีผลบังคับใช แตภาคีจะไมไดรับการคืนสถานะจนกวาจะมีการ
แกไขความไมเปนไปตามขอกำหนดใหมทั้งหมดที่เกี่ยวของกับขอกำหนดที่สำคัญหรือมีลำดับ
ความสำคัญสูง 

๑๑.๒.๑.๓ ภาคีตองเคารพและปฏิบัติตามอยางครบถวนของภาคีท้ังหมด 
๑๑.๒.๑.๔ ภาคีตองชำระคาใชจายและคาใชจายดังตอไปนี้เต็มจำนวนตามควาตองการ
ของ WADA: 



 
 
 

๔๖ 
 
 

(ก) ตนทุนและคาใชจายเฉพาะใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนอยางสมเหตุสมผลโดย WADA ใน
การดำเนินการตรวจสอบพิเศษ (เชนนอกกิจกรรมการตรวจสอบประจำของ WADA) ท่ี
ระบุการไมปฏิบัติตามของภาคี (เชนคาใชจายในการสอบสวนเฉพาะใด ๆ ที่ดำเนินการ
โดยฝายขาวกรองและการสืบสวนของ WADA ท่ีระบุ การไมปฏิบัติตามดังกลาว); 

(ข) ตนทุนและคาใชจายที่เกิดขึ้นอยางสมเหตุสมผลโดย WADA และ / หรือ
บุคคลที่สามที่ไดรับการอนุมัตินับจากวันที่การตัดสินใจวาภาคีไมปฏิบัติตามนั้นถือเปนท่ี
สิ้นสุดจนถึงวันท่ีการคืนสถานะของภาคีรวมถึง (แตไม จำกัด เพียง) ตนทุนและคาใชจาย
ที่สมเหตุสมผล ที่เกิดขึ้นในการดำเนินการตามผลของการลงนาม (รวมถึงคาใชจายท่ี
เกี่ยวของกับการตรวจสอบพิเศษการกำกับดูแลหรือการเขาครอบครองและคาใชจายใน
การติดตามการปฏิบัติตามผลของภาคีในผลที่ตามมาของการลงนาม) และตนทุนและ
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนอยางสมเหตุสมผลในการประเมินความพยายามของภาคีในการปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขการคืนสถานะ และ 
๑๑.๒.๑.๕ ภาคีตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นใดที่คณะกรรมการบริหารของ WADA อาจ

กำหนด (ตามคำแนะนำของ คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (CRC)) โดย
พิจารณาจากขอเท็จจริงและสถานการณเฉพาะของคดี 
๑๑.๒.๒ ภายในยี่สิบเอ็ด (๒๑) วันนับจากวันที ่ไดรับหนังสือแจงที่อางถึงในประมวลกฎขอ 

๒๔.๑.๔ ตามประมวลกฎขอ ๒๔.๑.๖ ภาคีอาจโตแยงเง่ือนไขการคืนสถานะท่ีเสนอโดย WADA ซ่ึงในกรณี
นี้ WADA จะอางถึง กรณีไปยังแผนกอนุญาโตตุลาการสามัญของ ศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) ตาม
ประมวลกฎขอ ๒๔.๑.๖ และ ศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) จะพิจารณาวาเงื ่อนไขการคืนสถานะ
ท้ังหมดท่ีเสนอโดย WADA มีความจำเปนและเปนไปตามสัดสวนหรือไม 

๑๑.๒.๓ ภายใตการตัดสินใจในทางตรงกันขามใด ๆ ท่ีออกโดย ศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) 
เพื่อใหมีสิทธิ์ไดรับการคืนสถานะภาคีที่ไมเปนไปตามขอกำหนดจะตองแสดงใหเห็น (ดวยความพยายาม
ของตัวเอง แตยังไดรับการสนับสนุนและความชวยเหลือจากหนวยงานสาธารณะและ / หรือบุคคลท่ี
เก่ียวของอ่ืน ๆ ตามความจำเปน) วาไดปฏิบัติตามเง่ือนไขการคืนสถานะท่ีกำหนดโดย WADA แลว 

๑๑.๒.๔ WADA (และ / หรือ ศาลอนุญาโตตุลาการทางการกีฬา (CAS)) อาจกำหนดแผนการ
ผอนชำระสำหรับการชำระคาใชจายและคาใชจายที่กำหนดไวในขอ 11.2.1.4 ในกรณีเชนนี้หากภาคีมี
สถานะครบถวนจนถึงปจจุบันดวยการชำระเงินภายใตแผนการผอนชำระนั้นเมื่อภาคีปฏิบัติตามเงื่อนไข
การคืนสถานะอื่น ๆ ทั้งหมดแลวอาจมีการคืนสถานะไดแมวาการผอนชำระตอไปจะครบกำหนดชำระ
หลังจากวันท่ีคืนสถานะ อยางไรก็ตามภาคียังคงตองรับผิดชอบในการชำระคางวดท่ีเหลือท้ังหมดหลังจาก
การคืนสถานะดังกลาว ความลมเหลวในการดำเนินการดังกลาวจะไดรับการประมวลผลเปนความไม
สอดคลองตามขอกำหนดใหมท่ีมีขอกำหนดลำดับความสำคัญสูง 

๑๑.๓ กระบวนการคืนสถานะ 
๑๑.๓.๑ ฝายบริหาร WADA จะตรวจสอบความพยายามของภาคีในการปฏิบัติตามเง่ือนไขการคืนสถานะ

และจะรายงานตอ คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (CRC) เปนระยะเก่ียวกับความคืบหนาของ
ภาคี อาจใชการตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกำหนดหรือเครื่องมือตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกำหนดอื่น ๆ เพ่ือ
ชวยในงานนี้ 



 
 
 

๔๗ 
 
 

๑๑.๒.๑ ในกรณีที่สิทธิของภาคีในการดำเนินกิจกรรมตอตานการใชสารตองหามบางสวนหรือทั้งหมดถูก
เพิกถอน คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (CRC) อาจแนะนำตอคณะกรรมการบริหารของ 
WADA วาภาคีจะไดรับสิทธิ์ในการดำเนินกิจกรรมตอตานการใชสารตองหามบางอยาง (ภายใตการติดตามพิเศษ
และ / หรือการกำกับดูแลโดยบุคคลที่สามที่ไดรับการอนุมัติ) กอนการกูคืนเต็มรูปแบบ คำแนะนำนี้จะเกิดข้ึน
เฉพาะเมื่อ คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (CRC) เห็นดวยกับ WADA Management ซ่ึง
ความพยายามในการแกไขของภาคีจนถึงปจจุบันหมายความวาอยูในฐานะท่ีจะดำเนินกิจกรรมตอตานการเติมสาร
ในลักษณะท่ีเปนไปตามขอกำหนด 

๑๑.๓.๓ เม่ือฝายจัดการ WADA พิจารณาวาภาคีไดปฏิบัติตามขอกำหนดท้ังหมด 
เง่ือนไขการคืนสถานะจะแจงใหคตร. ทราบ 

๑๑.๓.๔ หาก คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (CRC) เห็นดวยกับฝายบริหารของ 
WADA วาภาคีมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขการคืนสถานะทั้งหมดขอแนะนำใหคณะกรรมการบริหารของ WADA 
ยืนยันการคืนสถานะของภาคี 

๑๑.๓.๕ ตามประมวลกฎขอ ๑๓.๖ คำตัดสินของคณะกรรมการบริหารของ คณะกรรมการตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามกฏระเบียบ (CRC) และ / หรือ WADA วาภาคียังไมปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดสำหรับการคืนสถานะ
อาจถูกรองเรียนตอ ศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) ตามท่ีระบุไวในขอ ๙.๖ 

๑๑.๒๓.๖ มีเพียงคณะกรรมการบริหารของ WADA เทานั้นที่มีอำนาจในการคืนสถานะภาคีที่ไดรับการ
ประกาศวาไมปฏิบัติตาม 

๑๑.๓.๗ WADA จะเผยแพรประกาศเกี่ยวกับการคืนสถานะของภาคี หลังจากการคืนสถานะของภาคี 
WADA จะติดตามการปฏิบัติตามประมวลกฏของภาคีอยางใกลชิดเปนระยะเวลาตอไปตามท่ีเห็นสมควร 

๑๑.๓.๘ เมื่อยืนยันการคืนสถานะดังกลาวคณะกรรมการบริหารของ WADA อาจกำหนดเงื่อนไขพิเศษท่ี
แนะนำโดย คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (CRC) ซึ่งภาคีตองปฏิบัติตามหลังการคืนสถานะ
เพื่อแสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติตามประมวลกฏอยางตอเนื่องของภาคีซึ่งอาจรวมถึง (แตไม จำกัด เพียง) การ
ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกำหนด ภายในระยะเวลาที่กำหนดหลังจากการคืนสถานะ การละเมิด
เง่ือนไขดังกลาวจะไดรับการดำเนินการในลักษณะเดียวกับการไมปฏิบัติตามขอกำหนดใหมอ่ืน ๆ 
๑๒.๐ บทเฉพาะกาล 

๑๒.๑ การดำเนินการท่ีรอดำเนินการ ณ วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ 
๑๒.๑.๑ ในกรณีที ่มีการสงรายงานปฏิบัติการแกไขและ / หรือขั ้นตอนการไมปฏิบัติตาม

ขอกำหนดไดเริ ่มขึ ้นกอนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ แตยังคงรอดำเนินการหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๖๔ การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนใด ๆ ที่นำมาใชโดยมาตรฐานสากลฉบับปรับปรุงนี้ไดรับการอนุมัติเม่ือ   
๗ พฤศจิกายน ๒๐๑๙ จะนำไปใชกับรายงานการดำเนินการแกไขที่รอดำเนินการและ / หรือขั้นตอนการ
ไมปฏิบัติตาม แตการเปลี่ยนแปลงที ่สำคัญใด ๆ ที ่นำมาใชจะไมมีผลบังคับใชเวนแตจะเปนไปเพ่ือ
ประโยชนของภาคีท่ีเปนปญหา 

 
ภาคผนวก ก: หมวดหมูของการไมปฏิบัติตาม 
ขอกำหนดที่แตกตางกันตางๆที่กำหนดไวในภาคีโดยประมวลกฏและมาตรฐานสากลจะถูกจัดประเภทเปนทั่วไป
หรือมีลำดับความสำคัญสูงหรือมีความสำคัญขึ้นอยูกับความสำคัญที่สัมพันธกันในการตอสูกับสารตองหามในกีฬา 
ตัวอยางขอกำหนดในแตละหมวดหมูมีดังตอไปนี้ ขอกำหนดที่ไมไดระบุไวดานลางนี้จะถูกจัดประเภทเปนประเภท



 
 
 

๔๘ 
 
 

ทั่วไปหรือประเภทที่มีความสำคัญสูงโดยใหเหตุผลโดยการเปรียบเทียบจากตัวอยางที่ระบุดานลาง (กลาวคือ
ขอกำหนดท่ีถือวาสำคัญตอการตอสูกับสารตองหามในกีฬาตามขอกำหนดท่ีระบุไวดานลาง เนื่องจากขอกำหนดท่ีมี
ลำดับความสำคัญสูงจะถูกจัดประเภทเปนลำดับความสำคัญสูงเปนตน) การจัดประเภทจะตองจัดทำในกรณีแรก
โดยฝายบริหารของ WADA แตภาคีมีสิทธิ์โตแยงการจัดประเภทและคณะกรรมการบริหารของ คณะกรรมการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (CRC) และ WADA (ตามคำแนะนำของ คณะกรรมการตรวจสอบการปฏบิตัิ
ตามกฏระเบียบ (CRC)) อาจมีมุมมองที ่แตกตางกัน หากภาคียังคงโตแยงการจัดประเภทในทายที ่สุด ศาล
อนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) จะเปนผูตัดสิน 

ก. ๑. ตอไปนี้เปนรายการขอกำหนดท่ีไมครบถวนสมบูรณซ่ึงถือวาเปนขอกำหนดท่ัวไป 
ขอกำหนดในการตอสูกับสารตองหามในกีฬา: 

ก. การจัดตั้งกระบวนการเพื่อใหแนใจวานักกีฬาและบุคคลอื่นจะไมละเมิดขอหามในการเขารวม
ในขณะท่ีไมมีสิทธิ์หรือถูกระงับชั่วคราวตามท่ีอธิบายไวในประมวลกฎขอ ๑๐.๑๔ 

ข. ในกรณีที่ไดรับการพิจารณาหลังจากการพิจารณาหรืออุทธรณวานักกีฬาหรือบุคคลอื่นไมได
ละเมิดกฎตอตานสารตองหามโดยใชความพยายามตามสมควรเพ่ือขอความยินยอมจากนักกีฬาหรือบุคคล
อ่ืนในการเปดเผยคำตัดสินนั้นตอสาธารณะตาม ประมวลกฏขอ ๑๔.๓.๔ 

ค. การจัดทำกระบวนการท่ีออกแบบมาเพ่ือใหแนใจวาบุคคลสามารถยืนยันเปนลายลักษณอักษร
หรือดวยวาจาวาตนเขาใจขอกำหนดในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของตนตามขอ ๖ และ ๗ ของ
มาตรฐานสากลเพ่ือการคุมครองความเปนสวนตัว และขอมูลสวนบุคคล 

ง. การกำหนดบุคคลภายในองคกรตอตานการใชสารตองหามซ่ึงตองรับผิดชอบในการปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากลวาดวยการคุมครองความเปนสวนตัวและขอมูลสวนบุคคลและกฎหมายความเปนสวนตัว
และการปกปองขอมูลท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีท้ังหมดตามขอ ๔.๕ ของมาตรฐานนั้น 
ก. ๒. ตอไปนี้เปนรายการขอกำหนดท่ีไมครบถวนสมบูรณซ่ึงถือวามีความสำคัญสูง 

ขอกำหนดในการตอสูกับสารตองหามในกีฬา: 
ก. การพัฒนาการตีพิมพและการนำแผนการศึกษาไปปฏิบัติตามประมวลกฏขอ ๑๘.๒ ซึ่งเนน

กิจกรรมในกลุมการศึกษาตามที่อธิบายไวในบทความประมวลกฏ ๑๘.๒.๑ และมาตรฐานการศึกษา
ระหวางประเทศ 

ข. การพัฒนาความสามารถในการสืบราชการลับและการสืบสวนตลอดจนการใชความสามารถ
เหลานี้เพื่อติดตามการละเมิดกฎตอตานสารตองหามที่อาจเกิดขึ้นตามที่กำหนดในประมวลกฎขอ ๕.๗ 
และเปนไปตามขอ ๑๑ และ ๑๒ ของมาตรฐานสากลสำหรับการทดสอบและการสอบสวน 

ค. การดำเนินการตามขั้นตอนที่เปนเอกสารเพื่อใหแนใจวานักกีฬา (และ / หรือบุคคลภายนอก
โดยที ่น ักกีฬาเปนผู  เยาว ) ไดร ับแจงว าพวกเขาจะตองไดร ับการเก็บตัวอยางตามขอ ๕.๔ ของ
มาตรฐานสากลสำหรับการทดสอบและการสอบสวน  

ง. การดำเนินการตามขอกำหนดที่กำหนดไวในขอ ๗.๔.๕ ถึง ๗.๔.๗ ของมาตรฐานสากลสำหรับ
การทดสอบและการสอบสวนสำหรับเอกสารการรวบรวมตัวอยางจากนักกีฬา 

จ. การดำเนินการตามโปรแกรมการฝกอบรม / การรับรอง / การรับรองซ้ำสำหรับบุคลากรใน
การเก็บตัวอยางตามขอ ๕.๓.๒ และภาคผนวก G ของมาตรฐานสากลสำหรับการทดสอบและการ
สอบสวน 



 
 
 

๔๙ 
 
 

ฉ. การดำเนินนโยบายขัดผลประโยชนท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมของเจาหนาที่เก็บตัวอยางตามขอ 
๕.๓.๒, G.๔.๒ และ G.๔.๓ ของมาตรฐานสากลสำหรับการทดสอบและการสอบสวน 

ช. การรวบรวมและประมวลผลตัวอยางตามขอกำหนดของภาคผนวก A ถึง F และ I ของ
มาตรฐานสากลสำหรับการทดสอบและการสอบสวน 

ซ. การดำเนินการตามกระบวนการ (Chain of Custody) สำหรับตัวอยางตามขอกำหนดของขอ 
๘ และ ๙ ของมาตรฐานสากลสำหรับการทดสอบและการสอบสวน ผม. การทบทวนขอคนพบที่ผิดปกติ
ท้ังหมดตามขอ ๕.๒ ของมาตรฐานสากลสำหรับการจัดการผลลัพธ 

ฌ. การแจงให WADA ทราบอยางทันทวงทีและไปยังสหพันธนานาชาติและองคกรตอตานการใช
สารตองหามแหงชาติเก่ียวกับการสอบสวนเรื่องการละเมิดกฎตอตานการใชสารตองหามท่ีอาจเกิดข้ึนและ
ผลของการสอบสวนตามขอ ๑๒.๓ ของมาตรฐานสากลสำหรับการทดสอบและการสอบสวนและ
มาตรฐานสากลสำหรับการจัดการผลลัพธ 

ญ. การรายงานการตัดสินใจของ TUE ทั้งหมดไปยัง ADAMS โดยเร็วที่สุดและในกรณีใด ๆ 
ภายในยี ่สิบเอ็ด (๒๑) วันหลังจากไดรับการตัดสินตามประมวลกฎขอ ๑๔.๕.๒ และขอ ๕.๕ ของ
มาตรฐานสากลเพ่ือการยกเวนการใชการรักษา 

ฎ. การตีพิมพผลและรายละเอียดที่จำเปนของทุกกรณีภายในยี่สิบ (๒๐) วันนับจากวันที่มีการ
ตัดสินตามประมวลกฎขอ ๑๔.๓ 

ฏ. ขอกำหนดที่สหพันธนานาชาติกำหนดใหเปนเงื่อนไขของการเปนสมาชิกวานโยบายกฎและ
โครงการของสหพันธแหงชาติและสมาชิกอ่ืน ๆ เปนไปตามประมวลกฏและมาตรฐานสากลและดำเนินการ
ท่ีเหมาะสมเพ่ือบังคับใชการปฏิบัติตามดังกลาวตามประมวลกฏ ๑๒ และ ๒๐.๓.๒ 

ฐ. ขอกำหนดในการจาย (i) คาใชจายในการสอบสวน WADA ตามขอ ๑๑.๒.๑.๔ (ก); และ / 
หรือ (ii) ตนทุนการจัดการผลลัพธตามประมวลกฎขอ ๗.๑.๕ 

ฑ. ขอกำหนดเก่ียวกับภาคีท่ีไมเปนไปตามขอกำหนดเพ่ือตอบสนองผลท่ีตามมาของการลงนามใด 
ๆ ที่กำหนดไวตามประมวลกฎขอ ๒๔.๑ ซึ่งถือวาเปนที่พอใจของการคืนสถานะรวมถึง (แตไม จำกัด 
เพียง) จายคาใชจายและคาใชจายใด ๆ ท่ีอยูในขอ ๑๑.๒.๑.๔ ท่ีไดจัดทำข้ึนภายใตแผนการผอนชำระตาม
ขอ ๑๑.๒.๔ 
ก. ๓. ตอไปนี้เปนรายการขอกำหนดโดยละเอียดที่ถือวาเปนขอกำหนดที่สำคัญในการตอสูกับการใช

สารตองหามในกีฬา: 
ก. การนำกฎระเบียบขอบังคับและ / หรือกฎหมาย (ในกรณีที่จำเปน) มาใชซึ ่งเปนไปตาม

ภาระหนาท่ีของภาคีภายใตประมวลกฎขอ ๒๓.๒ เพ่ือนำหลักปฏิบัติไปใชภายในขอบเขตความรับผิดชอบ
ของภาคี 

ข. ความพึงพอใจในภาระหนาที่ของภาคีภายใตหลักประมวลกฏขอ ๒๓.๓ ในการอุทิศทรัพยากร
ที ่ เพียงพอเพื ่อดำเนินโครงการตอตานการใชสารตองหามที ่สอดคลองกับหลักประมวลกฏและ
มาตรฐานสากลในทุกพ้ืนท่ี 
[ขอคิดเห็น: เพ่ือใหแนใจวามีการประเมินตามวัตถุประสงคการดำเนินการตามขอกำหนดท่ีสำคัญนี้จะตอง
ไมถูกวัดโดยแยกออกจากกัน แตจะนำไปใชโดยภาคีของขอกำหนดการปฏิบัติตามประมวลกฏอื่น ๆ ท่ี
ประสบความสำเร็จ] 



 
 
 

๕๐ 
 
 

ค. การใหขอมูลที่ถูกตองและเปนปจจุบันสำหรับนักกีฬาและบุคคลอื่น ๆ ตามหัวขอที่ระบุไวใน
ประมวลกฏขอ ๑๘.๒ และมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศหากเปนไปไดโดยการโพสตไวในท่ีท่ีเห็นได
ชัดเจนบนเว็บไซต 

ง. การพัฒนาและการดำเนินการตามแผนการกระจายการทดสอบที่มีประสิทธิภาพชาญฉลาด
และไดสัดสวนตามประมวลกฎขอ ๕.๔ โดยยึดตามหลักการที่กำหนดไวในขอ ๔ ของมาตรฐานสากล
สำหรับการทดสอบและการสอบสวนซ่ึงรวมถึงโดยเฉพาะอยางยิ่ง: 

i. การพัฒนาและการประยุกตใชเอกสารการประเมินความเสี่ยง 
ii. การดำเนินการตามโปรแกรมการทดสอบนอกการแขงขันท่ีมีประสิทธิภาพรวมถึง (ถา

มี) การจัดตั้งและการดูแลกลุมการทดสอบที่ลงทะเบียนตามสัดสวนและกลุมการทดสอบเสริม
หนึ่งกลุมหรือมากกวา 

iii. การดำเนินการทดสอบที่ดำเนินการตามเอกสารทางเทคนิคสำหรับการวิเคราะห
เฉพาะกีฬา 

iv. ไมมีการทดสอบการแจงลวงหนา 
v. การใชหนวยการจัดการหนังสือเดินทางนักกีฬาที่ไดรับอนุมัติตามภาคผนวก C ของ

มาตรฐานสากลวาดวยการจัดการผลลัพธ และ 
vi. การดำเนินโครงการที่มีประสิทธิภาพสำหรับการทดสอบนักกีฬากอนเขารวมการ

แขงขันกีฬาโอลิมปกพาราลิมปกและ / หรือกิจกรรมสำคัญอื่น ๆ (รวมถึงการปฏิบัติตามขอ 
๔.๘.๑๒.๕ (a) ของมาตรฐานสากลสำหรับการทดสอบและการสอบสวน) . 
จ. การใชอุปกรณเก็บตัวอยางที่เปนไปตามขอกำหนดของขอ ๖.๓.๔ ของมาตรฐานสากลสำหรับ

การทดสอบและการสอบสวน 
ฉ. การวิเคราะหตัวอยางท้ังหมดตามประมวลกฎขอ ๖.๑ 
ช. การขนสงตัวอยางในเวลาที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะหตามขอ ๙.๓.๒ ของมาตรฐานสากล

สำหรับการทดสอบและการสอบสวน 
ซ. การปฏิบัติตามขอกำหนดขั้นตอนที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหตัวอยาง B (รวมถึง แตไม จำกัด 

เพียงการแจงใหนักกีฬาทราบถึงกำหนดเวลาและโอกาสที่จะเขารวมหองปฏิบัติการเพื่อเปดและวิเคราะห
ตัวอยาง B) ตามประมวลกฎขอ ๖.๗ ขอ ๕.๓.๔.๕.๔.๘ ของมาตรฐานสากลสำหรับหองปฏิบัติการและขอ 
๕.๑ และ ๕.๒ ของมาตรฐานสากลสำหรับการจัดการผลลัพธ 

ฌ. การปอนแบบฟอรมการควบคุมการใชสารตองหามทั้งหมดใน ADAMS ภายในยี่สิบเอ็ด (๒๑) 
วันนับจากวันที่เก็บตัวอยางตามประมวลกฎขอ ๑๔.๕.๑ และขอ ๔.๙.๑ (b) ของมาตรฐานสากลสำหรับ
การทดสอบและการสอบสวน 
[ความคิดเห็น: การเขาสู DCFs ใน ADAMS ถูกจัดประเภทเปน Critical เนื่องจากความสำคัญท่ีการเขามา

อยางทันทวงทีมีตอการอัปเดตหนังสือเดินทางทางชีวภาพของนักกีฬาใน ADAMS ซ่ึงอาจสงผลใหมีการรองขอโดย
อัตโนมัติเพ่ือทำการวิเคราะห IRMS ในตัวอยางปสสาวะหรือหลังจากการตรวจสอบ ของหนังสือเดินทางสเตียรอยด
หรือเลือดโดยหนวยจัดการหนังสือเดินทางนักกีฬาตองมีการทดสอบเปาหมายของนักกีฬาหรือการวิเคราะห
ยอนหลังสำหรับสาร (เชนสารกระตุน Erythropoiesis) ท่ีไมไดวิเคราะหในตัวอยางเดิม] 



 
 
 

๕๑ 
 
 

ญ. การแตงตั้งคณะกรรมการยกเวนการใชเพื่อการบำบัดและกระบวนการที่เปนเอกสารสำหรับ
นักกีฬาเพื่อนำไปใชกับคณะกรรมการยกเวนการใชการบำบัดเพื่อการใหหรือการยอมรับ TUE ตาม
ขอกำหนดของมาตรฐานสากลสำหรับการยกเวนการใชเพ่ือการบำบัด 

ฎ. การติดตามสถานที่ที่ลมเหลวทั้งหมดอยางเหมาะสมและทันทวงทีและการละเมิดกฎตอตาน
สารตองหามที่อาจเกิดขึ้นตามประมวลกฏขอ ๗ และ ๘ รวมถึงการแจงเตือนที่เหมาะสมตามประมวลกฎ
ขอ ๗.๒ และมาตรฐานสากลสำหรับการจัดการผลลัพธและขอกำหนดสำหรับการพิจารณาคดีอยาง
ยุติธรรม เวลาที่เหมาะสมโดยคณะกรรมการรับฟงที่เปนธรรมเปนกลางและเปนอิสระในการดำเนินงาน
ตามประมวลกฎขอ ๘.๑ 

ฏ. โดยไมกระทบตอความทั่วไปของขอก. ๓ (k) (i) ขอกำหนดในประมวลกฏขอ ๗.๑.๕ เพ่ือ
ดำเนินการจัดการผลลัพธในบางกรณีตามแนวทางของ WADA และ (ii) ในกรณีท่ีภาคีไมปฏิบัติตาม
ขอกำหนดนั้นขอกำหนดในประมวลกฎขอ ๗.๑.๕ ในการคืนเงินคาใชจายและคาธรรมเนียมทนายความท่ี
องคกรตอตานการใชสารตองหามอ่ืนท่ีกำหนดโดย WADA ตองรับผิดชอบในการดำเนินการจัดการผลลัพธ
ดังกลาว 

ฐ. การแจงกิจกรรมการจัดการผลลัพธท่ีเก่ียวของท้ังหมดไปยัง WADA และองคกรตอตานการใช
สารตองหามอ่ืน ๆ ตาม ประมวลกฏขอ ๗.๖ และ ๑๔ และมาตรฐานสากลสำหรับการจัดการผลลัพธ 

ฑ. การกำหนดมาตรการระงับชั่วคราวท่ีบังคับตามประมวลกฎขอ ๗.๔.๑ 
ฒ. ขอกำหนดในการรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลกฏตามขอ ๒๔.๑.๒ และ ๒๔.๑.๓ 

รวมถึง (แตไม จำกัด เพียง) ขอกำหนดในการตอบแบบสอบถามการปฏิบัติตามประมวลกฏตามขอ ๗.๕ 
ขอกำหนดในการตอบสนองตอคำขอขอมูลบังคับ ตามขอ ๗.๖ และขอกำหนดในการสงไปยังการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกำหนดตามขอ ๗.๗ 

ณ. การรับรูการนำไปใชและผลผูกพันโดยอัตโนมัติของการตัดสินใจที่กำหนดการละเมิดกฎ
ตอตานการใชสารตองหามที ่แสดงโดยภาคีอื ่นหนวยงานอนุญาโตตุลาการแหงชาติ (ประมวลกฎขอ 
๑๓.๒.๒) หรือ ศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) ตามประมวลกฎขอ ๑๕.๑ 

ด. การรับรูและดำเนินการตามการตัดสินใจขั้นสุดทายที่ระบุวาภาคีอื่นไมเปนไปตามขอกำหนด
การกำหนดผลของการไมปฏิบัติตามและ / หรือการกำหนดเง่ือนไขท่ีภาคีอ่ืนตองปฏิบัติตามเพ่ือท่ีจะไดรับ
การคืนสถานะซ่ึงแสดงผลตามประมวลกฎขอ ๒๔.๑.๙. 

ต. ขอกำหนดใด ๆ ที่ยังไมไดกำหนดไวในประมวลกฏหรือมาตรฐานสากลนั้นคณะกรรมการ
บริหารของ WADA เห็นสมควรเปนอยางยิ่งท่ีจะกำหนดใหเปนขอกำหนดท่ีสำคัญ 

ภาคผนวก ข: ผลกระทบของลายเซ็น 
ภาคผนวก ข ระบุชวงของผลกระทบภาคีตามลำดับและตามสัดสวนที่จะนำไปใชในกรณีที่เกี่ยวของกับการไม
ปฏิบัติตามขอกำหนดที่สำคัญ (ดูขอ ข.๓) หรือเฉพาะขอกำหนดที่มีลำดับความสำคัญสูง (ดูขอ ข.๒) หรือเฉพาะ
ขอกำหนดทั่วไป (ดู ขอ ข.๑) มีเจตนาที่จะสงเสริมความสามารถในการคาดการณและความสอดคลองในการ
กำหนดผลท่ีตามมาในทุกกรณี อยางไรก็ตามจะมีความยืดหยุนท่ีจะแตกตางกันไปภายในหรือแมกระท่ังในการออก
จากชวงนี้ในบางกรณีซึ่งการประยุกตใชหลักการที่กำหนดไวในขอ ๑๐ กับขอเท็จจริงและสถานการณเฉพาะของ
กรณีนั้นจึงรับประกันได โดยเฉพาะอยางยิ่งระดับของการไมปฏิบัติตามมากขึ้น (เชนขอกำหนดท่ีภาคีไมสามารถ
ปฏิบัติตามไดมากขึ้นและขอกำหนดเหลานั้นมีความรายแรงมากขึ้น) ผลที่ตามมาในการลงนามก็จะยิ่งมากข้ึน
เทานั้น หากกรณีหนึ่ง ๆ ไมเพียง แตรวมถึงการไมปฏิบัติตามขอกำหนดที่สำคัญอยางนอยหนึ่งขอเทานั้น แตยัง



 
 
 

๕๒ 
 
 

รวมถึงปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสียหายดวย นั่นจะเปนการรับประกันวาผลท่ีตามมาของการลงนามจะเพ่ิมข้ึนอยางมี
นัยสำคัญ ในทางกลับกันหากรวมถึงการลดทอนสถานการณท่ีอาจรับประกันการจัดเก็บผลท่ีตามมาของการลงนาม
ท่ีนอยกวาในนแตละกรณีจุดเริ่มตนจะเปนดังนี้: 

ข. ๑. ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตามขอกำหนดท่ัวไปอยางนอยหนึ่งขอ (แตไมเปนไปตามลำดับความสำคัญสูงใดๆ 
หรือขอกำหนดท่ีสำคัญ): 

ข. 1.1. ในกรณีแรก: 
ก. ภาคีจะสูญเสียสิทธิพิเศษของ WADA 
ข. จะไดรับความชวยเหลือในกิจกรรมตอตานการใชสารตองหาม (ผานการใหคำแนะนำ

และขอมูลการพัฒนาทรัพยากรแนวทางและสื่อการฝกอบรมและ / หรือการจัดสงโปรแกรมการ
ฝกอบรมตามความจำเปน) โดย WADA หรือโดยอนุมัติท่ีสาม งานเลี้ยงโดยเปนคาใชจายของภาคี
รวมถึงการเยี่ยมชมไมเกินสอง (๒) ครั้งตอปโดยคาใชจายท่ีทราบท้ังหมดจะจายลวงหนา และ 

ค. กิจกรรมตอตานการใชสารตองหามบางสวนหรือทั้งหมด (ตามที่ระบุโดย WADA) 
อาจอยูภายใตการตรวจสอบพิเศษโดย WADA หรือการกำกับดูแลโดยบุคคลภายนอกท่ีไดรับการ
อนุมัติโดยเปนคาใชจายของภาคี 
ข.๑.๒. หากภาคีไมปฏิบัติตามเงื่อนไขในการคืนสถานะอยางสมบูรณสิบสอง (12) เดือนหลังจาก

ที่มีการกำหนดผลที่ตามมาซึ่งกำหนดไวในขอ ข.๑.๑ (หรือระยะเวลาอื่นเชน WADA - หรือหากมีการ
โตแยง ศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) - อาจระบุ) ผลท่ีตามมาจะมีผลตอไปนี้: 

ก. กิจกรรมตอตานการใชสารตองหามบางสวนหรือท้ังหมดของภาคีจะไดรับการดูแลโดย
บุคคลภายนอกท่ีไดรับอนุมัติซ่ึงเปนคาใชจายของภาคีซ่ึงรวมถึงการเขาชมไซตไมเกินสี่ (4) ครั้งตอ
ปโดยจะตองชำระคาใชจายท่ีทราบลวงหนาท้ังหมด และ 

 
ข. ผูแทนของภาคีจะไมมีสิทธิ์นั่งเปนสมาชิกของบอรดหรือคณะกรรมการหรือหนวยงาน

อื่น ๆ ของภาคีอื่นใด (หรือสมาชิก) หรือสมาคมภาคีจนกวาจะมีการคืนสถานะภาคีที่ไมเปนไป
ตามขอกำหนด 
ข 1.3. หากภาคียังไมปฏิบัติตามเงื ่อนไขในการคืนสถานะอยางสมบูรณยี ่สิบสี ่ (๒๔) เดือน

หลังจากที่มีการกำหนดผลที่ตามมาซึ่งระบุไวในขอ ข.๑.๑ (หรือเชนนั้นชวงเวลาอื่นที่เปน WADA - หรือ
หากมีการโตแยง ศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) - อาจระบุ) จากนั้นตอไปนี้ผลที่ตามมาจะมีผลบังคับ
ใช: 

ก. กิจกรรมตอตานการใชสารตองหามของภาคีท้ังหมดจะอยูภายใตการดูแลของบุคคลท่ี
สามที่ไดรับอนุมัติโดยเปนคาใชจายของภาคีรวมถึงการเยี่ยมชมสถานที่ไมเกินหก (6) ครั้งตอป 
โดยคาใชจายท่ีทราบท้ังหมดจะตองจายลวงหนา (ในกรณีท่ีทราบ) 

ข. ผูแทนของภาคีจะไมมีสิทธิ์นั่งเปนสมาชิกของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการหรือ
หนวยงานอ่ืน ๆ ของภาคีใด ๆ (หรือสมาชิก) หรือสมาคมภาคีจนกวาจะมีการคืนสถานะภาคีท่ีไม
เปนไปตามขอกำหนดหรือเปนเวลาหนึ่ง (๑) ป (แลวแตระยะใดจะนานกวา) ; และ 

ค. (หากภาคีเปนองคกรที ่อยู นอกขบวนการโอลิมปกซึ ่งไมไดร ับการยอมรับจาก
คณะกรรมการโอลิมปกสากลและยังคงสถานะภาคีภายใตนโยบาย WADA ที่บังคับใช) สถานะ



 
 
 

๕๓ 
 
 

ของภาคีในฐานะภาคีในประมวลกฏจะสิ้นสุดลงโดยไมมีสิทธิ์ในการชำระเงินคืน คาธรรมเนียมใด 
ท่ีจายสำหรับสถานะดังกลาว 

ข ๒. ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตามขอกำหนดลำดับความสำคัญสูงอยางนอยหนึ่งขอ (แตไมปฏิบัติตามขอกำหนด
ท่ีสำคัญใด ๆ): 

ข ๒.๑. ในกรณีแรก: 
ก. ภาคีจะสูญเสียสิทธิพิเศษของ WADA 
ข. กิจกรรมตอตานการใชสารตองหามบางสวนหรือทั้งหมด (ตามที่ระบุโดย WADA) จะ

อยูภายใตการกำกับดูแลหรือการครอบครองโดยบุคคลที่สามที่ไดรับการอนุมัติโดยเปนคาใชจาย
ของภาคีรวมถึงการเยี่ยมชมสถานที่ไมเกินหก (6) ครั้งตอปโดยมีคาใชจายที่ทราบทั้งหมดที่จาย 
ลวงหนา (ท่ีทราบ); 

ค. ภาคีอาจตองจายคาปรับ 
ง. ผูแทนของภาคีจะไมมีสิทธิ์นั่งเปนสมาชิกของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการหรือ

หนวยงานอ่ืน ๆ ของภาคีใด ๆ (หรือสมาชิก) หรือสมาคมภาคีจนกวาจะมีการคืนสถานะภาคีท่ีไม
เปนไปตามขอกำหนด 

 
จ. (ในกรณีท่ีภาคีเปนองคกรตอตานการใชสารตองหามแหงชาติหรือคณะกรรมการ

โอลิมปกแหงชาติที่ทำหนาที่เปนองคกรตอตานการใชสารตองหามแหงชาติ) ประเทศของภาคี
อาจไมไดรับสิทธิ์ในการเปนเจาภาพจัดการแขงขันชิงแชมประดับภูมิภาคทวีปหรือระดับโลกหรือ
กิจกรรมที่จัดโดย Major Event องคกรและ / หรือจะไมมีสิทธิ์เปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬา
โอลิมปกและ / หรือพาราลิมปกเกมสจนกวาภาคีจะไดรับการคืนสถานะ 

ฉ. (ถาภาคีเปนสหพันธนานาชาติ) ภาคีจะไดรับเงินทุนและผลประโยชนอื่น ๆ จากการ
รับรองโดยคณะกรรมการโอลิมปกสากลหรือการเปนสมาชิกของคณะกรรมการพาราลิมปกสากล
หรือการรับรองโดยหรือการเปนสมาชิกของภาคีอื่นใดที่ถูกระงับจนกวาภาคีจะไดรับการคืน
สถานะ ; และ 
ช. (หากภาคีเปนหนวยงานหลัก) จะมีการตรวจสอบพิเศษหรือการกำกับดูแลหรือการเขา

ครอบครองโครงการตอตานการใชสารตองหามโดยบุคคลที่สามที่ไดรับการอนุมัติโดยเปนคาใชจายของ
ภาคีในกิจกรรมของภาคีในรุนถัดไป 
ข. 2.2. หากภาคีไมปฏิบัติตามเงื่อนไขในการคืนสถานะอยางสมบูรณสิบสอง (12) เดือนหลังจากที่มีการ

กำหนดผลที่ตามมาซึ ่งกำหนดไวในขอ ข ๒.๑ (หรือระยะเวลาอื ่นเชน WADA - หรือหากมีการโตแยง ศาล
อนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) - อาจระบุ) ผลท่ีตามมาจะมีผลตอไปนี้: 

ก. ผูแทนของภาคีจะไมมีสิทธิ์นั่งเปนสมาชิกของบอรดหรือคณะกรรมการหรือหนวยงานอื่น ๆ 
ของภาคีใด ๆ (หรือสมาชิก) หรือสมาคมภาคีจนกวาจะมีการคืนสถานะภาคีท่ีไมเปนไปตามขอกำหนดหรือ
เปนเวลาสอง (๒) ป (แลวแตระยะใดจะนานกวา) ; 

ข. ภาคีจะตองจายคาปรับเพ่ิมเติม 
ค. (โดยท่ีภาคีเปนองคกรตอตานการใชสารตองหามแหงชาติหรือคณะกรรมการโอลิมปกแหงชาติ

ทำหนาที่เปนองคกรตอตานการใชสารตองหามแหงชาติ) ผูแทนของคณะกรรมการโอลิมปกแหงชาติและ
คณะกรรมการพาราลิมปกแหงชาติของประเทศภาคีจะถูกแยกออกจากการมีสวนรวมหรือการเขารวมใน



 
 
 

๕๔ 
 
 

ครั้งตอไปของการแขงขันชิงแชมประดับภูมิภาคและ / หรือระดับทวีปและ / หรือการแขงขันชิงแชมปโลก
และ / หรือการแขงขันกีฬาโอลิมปกและพาราลิมปก (ฤดูรอนหรือฤดูหนาวตามความเหมาะสม) หรือ
จนกวาจะมีการคืนสถานะ (แลวแตระยะใดจะนานกวา) 

ง. (โดยท่ีภาคีเปนสหพันธนานาชาติ): 
๑. ภาคีจะไมมีสิทธิ์ไดรับเงินทุนหรือไดรับผลประโยชนอื่นใดจากการไดรับการยอมรับ

จากคณะกรรมการโอลิมปกสากลหรือการเปนสมาชิกของคณะกรรมการพาราลิมปกสากลหรือ
การไดรับการยอมรับจากหรือการเปนสมาชิกของภาคีอื่นใดจนกวาภาคีจะไดรับการคืนสถานะ 
(แลว จะยังคงไมสามารถรับเงินทุนหรือผลประโยชนอ่ืนใดยอนหลังไดสำหรับชวงเวลาท่ีไมปฏิบัติ
ตามกอนท่ีจะมีการคืนสถานะ) และ 

 
๒. ผูแทนของภาคีจะถูกกีดกันจากการเขารวมหรือเขารวมในการแขงขันกีฬาหลาย

ประเภทระดับภูมิภาคและ / หรือระดับทวีปครั้งตอไปและ / หรือการแขงขันกีฬาโอลิมปกและ
พาราลิมปก (ฤดูรอนหรือฤดูหนาวหากเก่ียวของ) หรือจนกวาจะมีการคืนสถานะ (แลวแตอยางใด
อยางหนึ่ง) อีกตอไป); 
จ. (โดยท่ีภาคีเปนองคการผูจัดมหกรรมกีฬานัดสําคัญ 

๑. ภาคีจะไดรบัเงินทุนและ / หรือผลประโยชนอ่ืนใดจากการยอมรับโดยคณะกรรมการ
โอลิมปกสากลหรือการเปนสมาชิกของคณะกรรมการพาราลิมปกสากลหรือการรับรองโดยหรือ
การเปนสมาชิกของภาคีอื่นใดที่ถูกระงับจนกวาจะไดรับการคืนสถานะ (จากนั้นจะยังไมสามารถ 
จะไดรับเงินทุนหรือผลประโยชนอ่ืนใดยอนหลังสำหรับชวงเวลากอนการคืนสถานะ); และ 

๒. สถานะของกิจกรรมที่กำลังจะมาถึงของภาคีในฐานะกิจกรรมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
สำหรับการแขงขันกีฬาโอลิมปกหรือพาราลิมปกจะหายไป และ 
ฉ. (โดยท่ีภาคีเปนองคกรที่อยูนอกขบวนการโอลิมปกซึ่งไมไดรับการยอมรับจากคณะกรรมการ

โอลิมปกสากลและดำรงสถานะภาคีภายใตนโยบาย WADA ท่ีบังคับใช) สถานะของภาคีในฐานะภาคีใน 
ประมวลกฏจะถูกยกเลิกโดยไมมีสิทธิ์ในการคืนเงินคาธรรมเนียมใด ๆ ท่ีจายสำหรับสถานะดังกลาว 

ข. ๒.๓ หากภาคีไมปฏิบัติตามเงื่อนไขในการคืนสถานะอยางสมบูรณยี่สิบสี่ (24) เดือนหลังจากที่มีการ
กำหนดผลที ่ตามมาซึ ่งระบุไว ในขอ ข ๒.๑ (หรือระยะเวลาอื ่นเชน WADA - หรือหากมีการโตแยง ศาล
อนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) - อาจระบุ) จากนั้นจะมีผลบังคับใชตอไปนี้ดวย: 

ก. (โดยท่ีภาคีเปนองคกรตอตานการใชสารกระตุนแหงชาติหรือคณะกรรมการโอลิมปกแหงชาติท่ี
ทำหนาที่เปนองคกรตอตานการใชสารตองหามแหงชาติ) นักกีฬาและบุคลากรสนับสนุนนักกีฬาที่เปน
ตัวแทนของประเทศนั้นหรือเปนตัวแทนของคณะกรรมการโอลิมปกแหงชาติคณะกรรมการพาราลิมปก
แหงชาติหรือสหพันธแหงชาติ ประเทศจะถูกแยกออก (ภายใตขอ ๑๐.๒.๖) จากการมีสวนรวมหรือการ
เขารวมในการแขงขันกีฬาโอลิมปกและพาราลิมปกครั้งตอไป (ฤดูรอนหรือฤดูหนาวตามความเหมาะสม) 
และ / หรือการแขงขันชิงแชมปโลกหรือจนกวาจะมีการคืนสถานะ (แลวแตระยะใดจะนานกวา) และ 

ข. (โดยท่ีภาคีเปนสหพันธนานาชาติ) นักกีฬาและบุคลากรสนับสนุนนักกีฬาท่ีเขารวมในกีฬาของ
ภาคี (หรือในสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาของกีฬานั้น) จะถูกแยกออกจากการเขารวมหรือเขารวมการ
แขงขันกีฬาโอลิมปกและพาราลิมปกและ / หรือใด ๆ การแขงขันกีฬาหลายประเภทอื่น ๆ สำหรับรุน



 
 
 

๕๕ 
 
 

ถัดไปของกิจกรรมนั้น (ฤดูรอนหรือฤดูหนาวในกรณีที่เกี่ยวของ) หรือจนกวาจะมีการคืนสถานะ (แลวแต
ระยะเวลาใดจะนานกวา) 

ข. 3. ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตามขอกำหนดท่ีสำคัญอยางนอยหนึ่งขอ: 
 
ข. 3.1. ในกรณีแรก: 

ก. ภาคีจะสูญเสียสิทธิพิเศษของ WADA 
ข. ภาคีจะตองจายคาปรับ 
ค. กิจกรรมตอตานการใชสารตองหามบางสวนหรือทั้งหมดจะอยูภายใตการกำกับดูแลหรือการ
ครอบครองโดยบุคคลท่ีสามท่ีไดรับอนุมัติโดยเปนคาใชจายของภาคีรวมถึงการเยี่ยมชมสถานท่ีไม
เกินหก (๖) ครั้งตอปโดยจะตองชำระคาใชจายท้ังหมดลวงหนา (ในกรณีท่ีทราบ ); 
ง. ผูแทนของภาคีจะไมมีสิทธิ์นั่งเปนสมาชิกของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการหรือหนวยงาน
อื่น ๆ ของภาคีใด ๆ (หรือสมาชิก) หรือสมาคมภาคีจนกวาภาคีจะไดรับการคืนสถานะหรือเปน
เวลาหนึ่ง (๑) ป (แลวแตระยะใดจะนานกวา) 
จ. (โดยท่ีภาคีเปนองคกรตอตานการใชสารตองหามแหงชาติหรือคณะกรรมการโอลิมปกแหงชาติ
ทำหนาท่ีเปนองคกรตอตานการใชสารตองหามแหงชาติ): 

๑. ประเทศของภาคีตองไมไดรับสิทธิ์ในการเปนเจาภาพจัดการแขงขันชิงแชมประดับ
ภมิูภาคทวีปหรือชิงแชมปโลกหรือกิจกรรมท่ีจัดโดยองคกรผูจัดมหกรรมกีฬานัดสำคัญใน
ชวงเวลาท่ีกำหนด 
๒. ธงของประเทศจะไมถูกนำขึ้นสูเสาและผูแทนของคณะกรรมการโอลิมปกแหงชาติ
และคณะกรรมการพาราลิมปกแหงชาติของภาคีประเทศจะถูกหามมาใหเขารวมหรือการ
เขารวมที่และ (ภายใตขอ 10.2.6) นักกีฬาและบุคลากรสนับสนุนนักกีฬาที่เปนตัวแทน
ของประเทศนั้น (หรือเปนตัวแทนของคณะกรรมการโอลิมปกแหงชาติคณะกรรมการ
พาราลิมปกแหงชาติหรือสหพันธแหงชาติของประเทศนั้น ๆ ) อาจเปน ไมรวมอยูในการ
เขารวมหรือการเขารวมในการแขงขันชิงแชมประดับภูมิภาคทวีปหรือระดับโลกหรือ
กิจกรรมตางๆที่จัดโดยองคการผูจัดมหกรรมกีฬานัดสําคัญ (นอกเหนือจากการแขงขัน
กีฬาโอลิมปกและพาราลิมปก) สำหรับรุนถัดไปของกิจกรรมนั้นหรือจนกวาจะมีการคืน
สถานะ (แลวแตระยะใดจะนานกวา) และ 
๓. ธงของประเทศจะไมบินไปที ่และผู แทนของคณะกรรมการโอลิมปกแหงชาติและ
คณะกรรมการพาราลิมปกแหงชาติของประเทศภาคีจะถูกแยกออกจากการมีสวนรวมใน
การแขงขันกีฬาโอลิมปกและพาราลิมปกสำหรับการแขงขันครั้งตอไป (ฤดูรอนหรือฤดู
หนาวหากเก่ียวของ) หรือจนกวาจะมีการคืนสถานะ (แลวแตระยะใดจะนานกวา) 

ฉ. (โดยท่ีภาคีเปนสหพันธนานาชาติ) 
๑. ตัวแทนของภาคีจะถูกแยกออกจากการมีสวนรวมหรือการเขารวมที่และนักกีฬาและ
บุคลากรสนับสนุนนักกีฬาที่เขารวมในกีฬาของภาคี (หรือในสาขาวิชาหนึ่งหรือหลาย
สาขาของกีฬานั้น) อาจถูกแยกออกจากการเขารวมหรือการเขารวมในภูมิภาค การ
แขงขันกีฬาหลายประเภทระดับทวีปหรือระดับนานาชาติท่ีจัดโดยองคการผูจัดมหกรรม
กีฬานัดสําคัญ (นอกเหนือจากการแขงขันกีฬาโอลิมปกและพาราลิมปก) สำหรับรุนถัดไป



 
 
 

๕๖ 
 
 

ของการแขงขันนั้นหรือจนกวาจะมีการคืนสถานะ (แลวแตระยะเวลาใดจะนานกวา) 
และ 
๒. ตัวแทนของภาคีจะถูกแยกออกจากการเขารวมหรือเขารวมในการแขงขันกีฬา
โอลิมปกและพาราลิมปกและ / หรือการแขงขันกีฬาหลายประเภทอื่น ๆ สำหรับรุน
ถัดไปของเหตุการณนั้น (ฤดูรอนหรือฤดูหนาวหากเกี่ยวของ) หรือจนกวาจะมีการคืน
สถานะ (แลวแตอยางใดจะเปน อีกตอไป); 

ช. (โดยท่ีภาคีเปนองคการผูจัดมหกรรมกีฬานัดสําคัญ): 
๑. จะมีการกำกับดูแลหรือเขาครอบครองโครงการตอตานการใชสารตองหามของภาคี
บางสวนหรือทั้งหมดโดยเปนคาใชจายของภาคีในกิจกรรมจนกวาจะมีการคืนสถานะ 
และ 
๒. ภาคีจะไมมีสิทธิ์ไดรับเงินทุนบางสวนหรือทั้งหมดหรือไดรับผลประโยชนอื่นใดจาก
การยอมรับโดยคณะกรรมการโอลิมปกสากลหรือการเปนสมาชิกของคณะกรรมการ
พาราลิมปกสากลหรือการรับรูโดยหรือการเปนสมาชิกของภาคีอ่ืนใดจนกวาจะไดรับการ
คืนสถานะ (และ จากนั้นจะยังไมสามารถรับเงินทุนหรือผลประโยชนอื่น ๆ ยอนหลังได
ในชวงเวลากอนการคืนสถานะ) และ 

ซ. (โดยท่ีภาคีเปนองคกรที่อยูนอกขบวนการโอลิมปกซึ่งไมไดรับการยอมรับจากคณะกรรมการ
โอลิมปกสากลและยังคงสถานะภาคีภายใตนโยบาย WADA ท่ีเก่ียวของ) สถานะของภาคีในฐานะ
ภาคีในประมวลกฏจะสิ้นสุดลงโดยไมมีสิทธิในการชำระเงินคืน คาธรรมเนียมใด ๆ ที่จายสำหรับ
สถานะดังกลาว 

ข. ๓.๒. หากภาคีไมปฏิบัติตามเงื่อนไขในการคืนสถานะสิบสอง (๑๒) เดือนหลังจากผลที่ตามมาของการ
ลงนามที ่กำหนดไวในขอ ข.๓.๑ ถูกกำหนด (หรือระยะเวลาอื ่นเชน WADA - หรือหากมีการโตแยง ศาล
อนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) - อาจระบุ) ดังตอไปนี้ ผลท่ีตามมาเพ่ิมเติมจะมีผลบังคับใช: 

ก. ผูแทนของภาคีจะไมมีสิทธิ์นั่งเปนสมาชิกของบอรดหรือคณะกรรมการหรือหนวยงานอื่น ๆ 
ของภาคีใด ๆ (หรือสมาชิก) หรือสมาคมภาคีจนกวาจะมีการคืนสถานะภาคีท่ีไมเปนไปตามขอกำหนดหรือ
เปนเวลาสี่ (๔) ป (แลวแตระยะใดจะนานกวา) ; 

ข. (โดยท่ีภาคีเปนองคกรตอตานการใชสารตองหามแหงชาติหรือคณะกรรมการโอลิมปกแหงชาติ
ทำหนาท่ีเปนองคกรตอตานการใชสารตองหามแหงชาติ): 

๑. ประเทศของภาคีตองไมเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปกและ / หรือพาราลิ
มปกในชวงเวลาท่ีกำหนด และ 

๒. (ภายใตขอ ๑๐.๒.๖) นักกีฬาและบุคลากรสนับสนุนนักกีฬาที ่เปนตัวแทนของ
ประเทศนั้น (หรือเปนตัวแทนของคณะกรรมการโอลิมปกแหงชาติคณะกรรมการพาราลิมปก
แหงชาติหรือสหพันธแหงชาติของประเทศนั้น ๆ ) จะถูกแยกออกจากการเขารวมหรือเขารวมใน
โอลิมปก เกมและพาราลิมปกและ / หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่จัดโดยองคการผูจัดมหกรรมกีฬานัด
สําคัญและ / หรือการแขงขันชิงแชมปโลกใด ๆ สำหรับรุนถัดไปของงานนั้น (ฤดูรอนหรือฤดู
หนาวหากเก่ียวของ) หรือจนกวาจะมีการคืนสถานะ (แลวแตระยะใดจะนานกวา) 
ค. (โดยท่ีภาคีเปนสหพันธนานาชาติ): 



 
 
 

๕๗ 
 
 

๑. นักกีฬาและบุคลากรสนับสนุนนักกีฬาที่เขารวมในกีฬาของภาคี (หรือในสาขาวิชา
หนึ่งหรือหลายสาขาของกีฬานั้น) จะถูกแยกออกจากการเขารวมหรือเขารวมการแขงขันกีฬา
โอลิมปกและพาราลิมปกและ / หรือการแขงขันกีฬาหลายประเภทอื่น ๆ สำหรับ รุนถัดไปของ
กิจกรรมนั ้น (ฤดูรอนหรือฤดูหนาวหากเกี่ยวของ) หรือจนกวาจะมีการคืนสถานะ (แลวแต
ระยะเวลาใดจะนานกวา) และ 

๒. ภาคีจะไมมีสิทธิ์ไดรับเงินทุนหรือไดรับผลประโยชนอื่นใดจากการไดรับการยอมรับ
จากคณะกรรมการโอลิมปกสากลหรือการเปนสมาชิกของคณะกรรมการพาราลิมปกสากลหรือ
การไดรับการยอมรับจากหรือการเปนสมาชิกของภาคีอื่นใดจนกวาจะไดรับการคืนสถานะหรือสี่ 
(๔) ปแลวแตระยะเวลาใดจะนานกวา (จากนั้นจะยังไมสามารถรับเงินทุนยอนหลังไดในชวงเวลา
กอนท่ีจะมีการคืนสถานะ) 
ง. (โดยท่ีภาคีเปนองคการผูจัดมหกรรมกีฬานัดสําคัญ): 

๑. ภาคีจะไมมีสิทธิ ์ไดร ับเงินทุนหรือไดร ับผลประโยชนอื ่นใดจากการรับรองโดย
คณะกรรมการโอลิมปกสากลหรือการเปนสมาชิกของคณะกรรมการพาราลิมปกสากลหรือการ
รับรูโดยหรือการเปนสมาชิกของภาคีอื่นใดจนกวาจะไดรับการคืนสถานะหรือสี่ (4 ) ปแลวแต
ระยะเวลาใดจะนานกวา (แลวจะยังไมสามารถรับเงินทุนหรือผลประโยชนอื่น ๆ ยอนหลังไดใน
ชวงเวลากอนท่ีจะมีการคืนสถานะ) และ 

๒. สถานะของกิจกรรมที่กำลังจะมาถึงของภาคีในฐานะกิจกรรมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
สำหรับการแขงขันกีฬาโอลิมปกหรือพาราลิมปกจะสูญหายไป และ 
จ. ภาคีจะตองจายคาปรับเพ่ิมเติม 

ข.๓.๓. (ในกรณีท่ีภาคีเปนสหพันธนานาชาติหรือคณะกรรมการโอลิมปกแหงชาติหรือคณะกรรมการพารา
ลิมปกแหงชาติ) หากภาคีไมปฏิบัติตามเง่ือนไขในการคืนสถานะยี่สิบสี่ (๒๔) เดือนหลังจากท่ีมีการกำหนดผลการลง
นามที่ระบุไวในขอ ข.๓.๑ (หรือเชนนั้น ชวงเวลาอื่นที่เปน WADA - หรือหากมีการโตแยง ศาลอนุญาโตตุลาการ
กีฬา (CAS) - อาจระบุ) ผลที่ตามมาตอไปนี้จะมีผลบังคับใช: การระงับการรับรูโดยขบวนการโอลิมปกและ / หรือ
ในฐานะสมาชิกของขบวนการพาราลิมปกและ / หรือการยอมรับโดย / การเปนสมาชิกของภาคีอ่ืนใด 


