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ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบัญญัติ ณ ปจจุบัน*
   รางพระราชบัญญัติควบคุมการใชสารตองหามทางการกีฬา พ.ศ. .... เสนอโดย

คณะรัฐมนตรี (ชุดที่มีนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี) เพื่อใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณา 
เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ โดยรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ ประธานสภาผูแทนราษฎรไดบรรจุเขา
ระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปที่ ๔ ครั้งที่ ๒๘ (สมัยสามัญทั่วไป) เมื่อวันพุธที่ 
๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ แตกอนที่สภาผูแทนราษฎรจะไดพิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว
ปรากฏวา ไดมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
อันเปนผลทำใหรางพระราชบัญญัตท่ีิรฐัสภายังมิไดใหความเหน็ชอบคางการพจิารณาอยูในขั้นตอนตาง ๆ  
ของสภาผู แทนราษฎรและวุฒิสภา หากภายหลังการเลือกตั ้งสมาชิกสภาผู แทนราษฎรอันเปน
การเลอืกตั้งท่ัวไปนั้น รฐัสภา สภาผูแทนราษฎร หรอืวฒุสิภา แลวแตกรณจีะพจิารณารางรฐัธรรมนูญแกไข
เพิ่มเตมิ หรอืรางพระราชบัญญัตท่ีิรฐัสภายังมิไดใหความเหน็ชอบตอไปได ถาคณะรฐัมนตรท่ีีตั้งขึ้นใหม
ภายหลังการเลือกต้ังท่ัวไปรองขอภายใน ๖๐ วันนับแตวันเรียกประชุมรัฐสภาคร้ังแรกหลังการเลือกต้ังท่ัวไป 
และรัฐสภามีมติเห็นชอบดวย แตถาคณะรัฐมนตรีม ิไดรองขอภายในกำหนดเวลาดังกลาว 
ใหรางรฐัธรรมนูญแกไขเพิ่มเตมิหรอืรางพระราชบญัญตัน้ัินเปนอันตกไป ตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๓ วรรคสอง 

   ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร อันเปนการเลือกตั้งทัว่ไป เมื่อวันที่ 
๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ คณะรัฐมนตรีชุดใหม (ชุดทีม่ีนางสาวยิง่ลักษณ  ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี) 
ไดรองขอตอรัฐสภา เพื ่อใหรัฐสภามีมติเห็นชอบใหพิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับนี้ตอไปได 
ตามมาตรา ๑๕๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทั้งนี้ 
โดยคณะรฐัมนตรไีดรองขอภายใน ๖๐ วันนับแตวันท่ี ๑ สงิหาคม ๒๕๕๔ อันเปนวันเรยีกประชมุรฐัสภา
ครั้งแรกหลังการเลือกตั้งทั่วไป (กลาวคือ ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน  ๒๕๕๔) ซึ่งในคราวประชุมรวมกัน
ของรัฐสภา ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญทั่วไป) เมื่อวันจันทรที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ไดลงมติเห็นชอบให
พิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวตอไปได 

 * ขอมูล ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔. 

รางพระราชบัญญ ัติ
ควบคุมการใชสารตองหามทางการกีฬา พ.ศ. ....
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ข. หลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญั ติควบคุมการใชสาร
ตองหามทางการกีฬา พ.ศ. .... 

หลักการ
   ใหมีกฎหมายวาดวยการควบคุมการใชสารตองหามทางการกีฬา พ.ศ. .... 

เหตุผล
   โดยที่องคกรตอตานการใชสารตองหามโลกซึ่งเปนองคกรเอกชนที่องคกรกีฬานานาชาติ

ยอมรับในมาตรการควบคุมการใชสารตองหามทางการกีฬา ไดประกาศใหดำเนินการตอตาน
การใชสารตองหามทางการกีฬา โดยการสรางทักษะความพรอมทางกายภาพและจิตสำนึก
ทางดานคุณธรรม จริยธรรม ในการแขงขันกีฬาดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม เปนไปดวยความเสมอภาค
และเปนธรรมโดยไมตองใชสารตองหาม รวมท้ังใหการคุมครองตอสุขภาพและความปลอดภัย
ของนักกีฬา เพื่อใหมีมาตรการควบคุมการใชสารตองหามที่สอดคลองกับคำประกาศโคเปนเฮเกน
วาดวยการตอตานสารตองหามทางการกีฬา และสงเสริมความรวมมือดานกีฬากับนานาประเทศ 
จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

ค. สาระสำคัญโดยสรุป

   ๑) บทนิยาม
     “สารตองหาม” หมายความวา สารที่นำเขาสูรางกายแลวทำใหไดเปรียบทางการกีฬา 

ทั้งนี้ ตามรายช่ือที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมการใชสาร
ตองหามทางการกีฬา 

     “สมาคมกีฬา” หมายความวา สมาคมที่ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งตามกฎหมายวาดวย
การกีฬาแหงประเทศไทย 

     “การกีฬาแหงประเทศไทย” หมายความวา การกีฬาแหงประเทศไทยตามกฎหมาย
วาดวยการกีฬาแหงประเทศไทย

     “การแขงขนักฬีา” หมายความวา การเขารวมการแขงขนักฬีาในรายการใดรายการหนึง่
ตามระดับ ประเภท หรือชนิดที่คณะกรรมการควบคุมการใชสารตองหามทางการกีฬาประกาศกำหนด
       “นักกีฬา” หมายความวา ผูซึ่งเปนสมาชิกหรือขึ้นทะเบียนไวกับสมาคมกีฬา และ
หมายความรวมถึงผูซึ่งเขาแขงขันกีฬาในนามของสมาคมกีฬาหรือเขาแขงขันกีฬาในรายการแขงขัน
ที่สมาคมกีฬาใหการรับรอง 

     “บุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา” หมายความวา ผูฝกสอน ผูฝกซอม ผูจัดการ ตัวแทน 
เจาหนาที่รวมทีม เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ และบุคลากรทางการแพทยหรือกึ่งการแพทย ซึ่งทำงานใหแก
นักกีฬาหรือทำการรักษานักกีฬา 

     “สำนักงาน” หมายความวา สำนักงานควบคุมการใชสารตองหามทางการกีฬา
     “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการควบคมุการใชสารตองหามทางการกฬีา 
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       “ผูอำนวยการ” หมายความวา ผูอำนวยการสำนักงานควบคุมการใชสารตองหาม
ทางการกีฬา 

     “พนักงานเจาหนาที ่” หมายความวา ผู ซึ ่งรัฐมนตรีแตงตั ้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

     “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

   ๒) ผูรักษาการตามกฎหมาย
     ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเทีย่วและกีฬารักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอำนาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที ่ กับออกกฎกระทรวงและประกาศ เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

     กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 
   ๓) คณะกรรมการควบคุมการใชสารตองหามทางการกีฬา
     ๓.๑) กำหนดใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการควบคุมการใช

สารตองหามทางการกีฬา” ประกอบดวย    
        (๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เปนประธานกรรมการ
        (๒)  ปลัดกระทรวงการทองเทีย่วและกีฬา เปนรองประธานกรรมการ 

คนที่หนึ่ง  
        (๓) ประธานคณะกรรมการโอลิมปคแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

เปนรองประธานกรรมการ คนที่สอง
        (๔) กรรมการโดยตำแหนง ไดแก ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข อัยการสูงสุด และประธานฝายแพทยของคณะกรรมการโอลิมปคแหงประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ 

        (๕) กรรมการผูทรงคณุวฒุ ิซึ่งรฐัมนตรแีตงตั้งจากผูมคีวามรูความเชี่ยวชาญดาน
การควบคุมการใชสารตองหามทางการกีฬา จำนวนไมเกิน ๓ คน 

        ใหผู วาการการกีฬาแหงประเทศไทยเปนกรรมการและเลขานุการ และ
ผูอำนวยการเปนผูชวยเลขานุการ (มาตรา ๕)  

     ๓.๒) อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการควบคุมการใชสารตองหามทางการกีฬา  
        ใหคณะกรรมการควบคุมการใชสารตองหามทางการกีฬามีอำนาจหนาที ่

ดังตอไปนี้
        (๑)  กำหนดนโยบายและควบคุมดแูลโดยท่ัวไปในการดำเนินการของสำนกังาน 

          (๒)  เสนอแนะรัฐมนตรีในการกำหนดรายชื่อของสารตองหาม 
        (๓)  ออกระเบียบหรือประกาศเกี ่ยวกับการพิจารณาโทษ มาตรฐาน 

และมาตรการการลงโทษ 
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        (๔)  สงเสริมการอบรมใหความรูเก่ียวกับสารตองหามแกนักกีฬา บุคคลซ่ึง
สนับสนุนการกีฬา และบุคคลอื่นซึ่งเกี่ยวของกับการกีฬา   

        (๕)  ออกขอบงัคบั ระเบยีบ หรอืประกาศเพือ่ปฏิบตักิารอืน่ใดใหเปนไปตามอำนาจ 
หนาที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง หรือคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้  

        (๖)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติใหเปน
อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย (มาตรา ๙) 

     ๓.๓) กำหนดใหการประชมุคณะกรรมการตองมกีรรมการมาประชมุไมนอยกวากึง่หนึง่
ของจำนวนกรรมการทัง้หมดจงึจะเปนองคประชมุ โดยในการประชมุคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการ
ไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธานกรรมการคนท่ีหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม 
ถารองประธานกรรมการคนท่ีหน่ึงไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธานกรรมการคนท่ีสอง
เปนประธานในท่ีประชุม ถารองประธานกรรมการคนท่ีสองไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได 
ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

        การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก โดยกรรมการคนหนึ่งใหมี 
๑ เสียงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง 
เปนเสียงชี้ขาด (มาตรา ๑๐) 

     ๓.๔) กำหนดใหมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังตอไปนี้ 
        (๑) คณะกรรมการการแพทย ประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการอืน่

มจีำนวนรวมกนัไมนอยกวา ๕ คน แตไมเกิน ๗ คน ซึง่คณะกรรมการแตงตัง้จากผูมคีวามรูความเชีย่วชาญ
ในวิชาชีพเวชกรรม และผูมีความรูความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเภสัชกรรม (มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๔) 

        (๒)  คณะกรรมการพจิารณาโทษ ประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการ
อืน่มีจำนวนรวมกนัไมนอยกวา ๕ คน แตไมเกนิ ๗ คน ซึง่คณะกรรมการแตงตัง้จากผูมคีวามรูความเชีย่วชาญ
ในดานการแพทย ดานกฎหมาย และดานกีฬา อยางนอยดานละ ๑ คน (มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๕) 

        (๓)  คณะกรรมการวนิจิฉยัอทุธรณ ประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการ
อืน่มีจำนวนรวมกนัไมนอยกวา ๕ คน แตไมเกนิ ๗ คน ซึง่คณะกรรมการแตงตัง้จากผูมคีวามรูความเชีย่วชาญ
ในดานการแพทย ดานกฎหมาย และดานกีฬา อยางนอยดานละ ๑ คน (มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๖) 

        ใหคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองอยูในตำแหนงคราวละ ๒ ป และใหมีอำนาจหนาที่
ตามที่กำหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ และตามที่คณะกรรมการมอบหมายตลอดจนใหมีอำนาจสั่งให
นักกีฬา บุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา หรือบุคคลซ่ึงเก่ียวของ สงสารตองหาม วัตถุ เอกสาร หลักฐาน 
หรอืขอมลูทีเ่กีย่วของกบัการตรวจหาสารตองหามได ในการนีจ้ะเรยีกนกักฬีา บคุคลซึง่สนับสนนุการกฬีา 
หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวของมาชี้แจงดวยวาจาก็ได (มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๓) 

        ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองไดรับเบี้ยประชุม
และประโยชนตอบแทนอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (มาตรา ๑๗) 

     ๓.๕) ใหจัดต้ังสำนักงานควบคุมการใชสารตองหามทางการกีฬาเปนหนวยงาน
ในการกีฬาแหงประเทศไทย และใหมีอำนาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
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        (๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 
        (๒) ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบการใชสารตองหามตาม

ขอบังคับ ระเบียบหรือประกาศที่คณะกรรมการกำหนด 
        (๓) ใหบริการทางวิชาการ สงเสริม สนับสนุนดานวิชาการ การประกันคุณภาพ

ของกระบวนการควบคมุการใชสารตองหาม การวิจัยและพฒันา เพื่อพฒันาการปองกันและการควบคมุ
การใชสารตองหาม 

        (๔) สงเสรมิและสนับสนุนความรวมมือในการปองกันการใชสารตองหาม ท้ังใน
ระดับประเทศและระหวางประเทศ 

        (๕) จัดทำฐานขอมูลสำหรับเจาหนาทีค่วบคุมการใชสารตองหาม ตลอดจน
รวบรวมและปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับการใชสารตองหามใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

        (๖)  จัดใหมีการโฆษณาขาวสารเกี ่ยวกับสารตองหามในการสรางความรู 
ความเขาใจตอนักกีฬาและประชาชน 

        (๗) ประสานงานกับนักกีฬา สมาคมกีฬา และองคกรทีเ่กี่ยวของในการตรวจ
หาสารตองหามทั้งในประเทศและตางประเทศ 

        (๘) ประสานงานกบัองคกรตอตานการใชสารตองหามทางการกฬีาระดบัสากล
          (๙) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปเสนอตอรัฐมนตรีอยางนอย
ปละ ๑ ครั้ง 

        (๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามทีร่ัฐมนตรี คณะกรรมการและคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องมอบหมาย (มาตรา ๑๘) 

        ทั้งนี้ กำหนดใหสำนักงานมีผู อำนวยการคนหนึ่ง ซึ ่งผู วาการการกีฬา
แหงประเทศไทยแตงตั้งจากพนักงานของการกีฬาแหงประเทศไทย โดยมีอำนาจหนาทีบ่ริหารกิจการ
ของสำนักงานใหเปนไปตามอำนาจหนาทีข่องสำนักงาน และตามระเบียบ ขอบังคับ และนโยบาย
ที่คณะกรรมการกำหนด (มาตรา ๑๙)  

 ๔) การควบคุมการใชสารตองหาม  
   ๔.๑) กำหนดใหรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศกำหนดรายชื่อสารตองหามโดยคำแนะนำของ

คณะกรรมการ (มาตรา ๒๐)
      เมือ่รัฐมนตรีประกาศกำหนดใหสารใดเปนสารตองหามแลวใหคณะกรรมการ

ประกาศกำหนดระดับ ประเภท ชนิดกีฬา และการแขงขันกีฬาทีค่วบคุมการใชสารตองหาม ทั้งนี้ 
ประกาศดังกลาวจะกำหนดการควบคุมการใชสารตองหามในการแขงขันกีฬาและนอกการแขงขันกีฬา
ดวยก็ได (มาตรา ๒๑)  

   ๔.๒) เมือ่มีประกาศคณะกรรมการตามมาตรา ๒๑ แลว หามนักกีฬากระทำการ 
ดังตอไปนี้ 
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       (๑) ใชสารตองหาม 
       (๒)  ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ให ขนสง หรือครอบครอง สารตองหาม ไมวาเพื่อตนเอง

หรือนักกีฬาอื่น 
       (๓)  จูงใจ ชักนำ ยุยง แนะนำ สงเสริม สนับสนุน ใชอุบายหลอกลวง หรือขูเข็ญ 
       (๔)  ใหนกักฬีาอืน่ใชสารตองหาม ยกัยาย ทำใหเสยีหาย ทำลาย ซอนเรน เอาไปเสีย 

ทำใหสูญหาย หรือทำใหไรประโยชนซึ่งสารตองหาม เอกสารหรือหลักฐานท่ีเกี่ยวของกับการตรวจหา
สารตองหาม หรือกระทำการอยางหนึ่งอยางใด เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบการใชสารตองหามของ
พนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๒๙    

       (๕) กระทำการอ่ืนใดท่ีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศท่ี
คณะกรรมการกำหนด (มาตรา ๒๒) 

       อีกทั้ง หามบุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬากระทำการ ดังตอไปนี้ 
       (๑)  ใชสารตองหามกับนักกีฬา 
       (๒)  ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ให ขนสง หรือครอบครอง สารตองหามสำหรับนักกีฬา 
       (๓)  จูงใจ ชักนำ ยุยง แนะนำ สงเสริม สนับสนุน ใชอุบายหลอกลวง หรือขูเข็ญ 

ใหนักกีฬาใชสารตองหาม 
       (๔)  ยักยาย ทำใหเสียหาย ทำลาย ซอนเรน เอาไปเสีย ทำใหสูญหาย หรือ

ทำใหไรประโยชนซึ่งสารตองหาม เอกสารหรือหลักฐานท่ีเก่ียวของกับการตรวจหาสารตองหาม 
หรือกระทำการอยางหนึ่งอยางใด เพื่อมิใหมีการตรวจสอบการใชสารตองหามของพนักงานเจาหนาที่
ตามมาตรา ๒๙

       (๕)  กระทำการอ่ืนใดท่ีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศท่ีคณะกรรมการ
กำหนด (มาตรา ๒๓)

       ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาโทษไดรับรายงานจากสำนักงานวา นักกีฬาหรือ
บคุคลซ่ึงสนบัสนุนการกีฬา ฝาฝนหรือไมปฏบิตัติามขอ ๔.๒) หรอืขอ ๔.๓) แลวแตกรณี ใหคณะกรรมการ
พจิารณาโทษดำเนนิการพจิารณาตามหลกัเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการประกาศกำหนด และ
แจงผลการกำหนดโทษตอการกฬีาแหงประเทศไทยเพือ่มคีำสัง่ลงโทษตามทีค่ณะกรรมการพจิารณาโทษ
กำหนดตอไป (มาตรา ๒๖) 

       ในกรณีที่นักกีฬา หรือบุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา ไดรับคำสั่งลงโทษของการกีฬา
แหงประเทศไทยตามมาตรา ๒๖ แลวไมพอใจคำส่ังลงโทษน้ัน ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอ
คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณไดภายใน ๑๕ วนันับแตวันที่ไดรับแจงคำสั่ง (มาตรา ๒๗)

       เมื่อไดรับหนังสืออุทธรณการพิจารณาโทษตามมาตรา ๒๗ แลว ใหคณะกรรมการ 
วนิจิฉยัอทุธรณมอีำนาจพจิารณาและวนิจิฉยัคำสัง่ลงโทษของการกฬีาแหงประเทศไทยตามหลกัเกณฑ 
วธิกีาร และเงือ่นไขท่ีคณะกรรมการประกาศกำหนด โดยคณะกรรมการวนิจิฉยัอทุธรณตองวินจิฉยัอทุธรณ
ใหแลวเสรจ็ภายใน ๓๐ วนันบัแตวนัทีไ่ดรบัหนงัสอือทุธรณ และใหแจงคำวนิจิฉยัเปนหนงัสอืลงทะเบยีน
ตอบรับใหผูอุทธรณทราบ ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณใหเปนที่สุด (มาตรา ๒๘)  
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   ๔.๓) เมือ่มีประกาศคณะกรรมการตามมาตรา ๒๑ แลว นักกีฬาผูใดประสงคจะใช
สารตองหามเพื่อการรักษา ใหยืน่คำขออนุญาตตอสำนักงาน และใหสำนักงานสงคำขอดังกลาว
ใหคณะกรรมการการแพทยพจิารณา โดยการย่ืนคำขอ การพจิารณาและการแจงผลการพจิารณาดงักลาว
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการแพทยใหเปนที่สุด (มาตรา ๒๕) 

   ๔.๔) การเกบ็ตัวอยาง การเคลื่อนยายตวัอยางและการขนสง การตรวจทางหองปฏบิตักิาร 
มาตรฐานการตรวจสอบ และคาบริการในการตรวจสอบสารตองหาม ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดในระเบียบ (มาตรา ๒๔) 

 ๕) พนักงานเจาหนาที่  
   ใหพนักงานเจาหนาท่ีซึ่งไดรบัมอบหมายจากคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบการใชสาร

ตองหาม เก็บตัวอยางสงตรวจ รายงานผลการตรวจหาสารตองหาม และใหมีอำนาจ ดังตอไปนี้ 
   (๑)  เขาไปเก็บตัวอยางเพื่อการตรวจหาสารตองหามในสถานทีใ่ด ๆ ทีน่ักกีฬาอยูในเวลา

ระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก 
   (๒)  มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคำ สงคำชี้แจงเปนหนังสือ หรือสงเอกสารหรือ

หลักฐานทีเ่กี ่ยวของกับการตรวจหาสารตองหามมาเพื ่อตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณา 
(มาตรา ๒๙) 

   ทัง้นี ้ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบญัญตัน้ีิ พนักงานเจาหนาท่ีตองแสดงบตัรประจำตวั
ตอบคุคลท่ีเกี่ยวของ โดยบัตรประจำตวัพนักงานเจาหนาท่ี ใหเปนไปตามแบบท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
(มาตรา ๓๐) 

   ในการน้ีใหนักกฬีา บุคคลซ่ึงสนับสนุนการกีฬา สมาคมกีฬา หรอืบคุคลซึ่งเก่ียวของมหีนาท่ี
อำนวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา ๒๙ (มาตรา ๓๑)

   อนึ่ง ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๓๒) 

 ๖) บทกำหนดโทษ 
    ๖.๑) ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ ใหไดรับโทษอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
      (๑) ตัดสิทธิเขารวมการแขงขันกีฬาภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการพิจารณาโทษ

กำหนด 
      (๒) ตัดสิทธิเขารวมการแขงขันกีฬาทุกรายการตลอดชีวิต 
      ในกรณีทีค่ณะกรรมการพิจารณาโทษเห็นวา การฝาฝนนั้นไมรายแรง จะไมลงโทษ 

และใหภาคทัณฑหรือวากลาวตักเตือนแทนก็ได (มาตรา ๓๓) 
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   ๖.๒) ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ ใหไดรับโทษอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
      (๑) ตัดสิทธิเขารวมกิจกรรมการแขงขันกีฬาภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ

พิจารณาโทษกำหนด
      (๒) ตัดสิทธิเขารวมกิจกรรมการแขงขันกีฬาทุกรายการตลอดชีวิต (มาตรา ๓๔) 
    ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาโทษเห็นวา การฝาฝนนั้นไมรายแรง จะไมลงโทษและให

ภาคทัณฑหรือวากลาวตกัเตือนแทนก็ได

ทานผูอานวารสาร “จลุนติ”ิ ผูใดมคีวามประสงคตองการท่ีจะแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั
รางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว สามารถเสนอความเห็นได โดยผานทางเว็บไซต ดังน้ี 

สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร    www.parliament.go.th
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา     www.senate.go.th
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   www.krisdika.go.th
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี          www.cabinet.thaigov.go.th
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