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๑ 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างกฎกระทรวงการอนุญาตจัดการแข่งขันกีฬามวย 

พ.ศ. .... 
   

 
หลักการ 

 
 ปรับปรุงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติกีฬามวย 
พ.ศ. ๒๕๔๒  
 

เหตุผล 
 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการ
ออกใบอนุญาตจัดแข่งขันกีฬามวยให้สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬามวยที่เปลี่ยนแปลงไป 
รวมถึงสมควรปรับปรุงกระบวนงานดังกล่าวให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ และกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน   
จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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๑ 

 

 

ร่าง 
กฎกระทรวง 

การอนุญาตจัดการแข่งขันกีฬามวย 
พ.ศ. .... 

   
 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๕ วรรคสี่ และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง 
และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออก
กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้  
 
 ข้อ ๑  ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติกีฬา
มวย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 

หมวด ๑  
บททั่วไป 

   
 
 ข้อ ๒  การยื ่นคำขอ การแจ้ง การออกใบอนุญาต หรือการรายงานตามกฎกระทรวงนี้  
ให้ดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ในกรณีที่ยังไม่สามารถดำเนินการหรือมีเหตุอื่นใดทำใหไ้ม่
สามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ดำเนินการ ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย 
 
 ข้อ ๓  การดำเนินการใดที่เกี่ยวกับการยื่นขออนุญาตหรือการพิจารณาอนุญาตและมีความ
จำเป็นต้องตรวจสอบและยืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวตนของบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย ให้นายทะเบียนตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงน้ันจากฐานข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 
 
 ข้อ ๔  แบบคำรับใบอนุญาต แบบแผนการจัดการแข่งขันกีฬามวย แบบใบอนุญาตจัดการ
แข่งขันกีฬามวย และแบบรายงานผลการแข่งขัน ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนกำหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
 

หมวด ๒  
การจัดการแข่งขันกีฬามวยที่ไม่ต้องขออนุญาต 

   
  
 ข้อ ๕  การจัดการแข่งขันกีฬามวยดังต่อไปนี้ไม่ต้องขออนุญาตนายทะเบียน 
 (๑) การแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่นหรือมวยสากลสมัครเล่นที่จัดการแข่งขันโดยสมาคมที่
มีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการกีฬาหรือการส่งเสริมกีฬาและจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 
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๒ 
 
 
 (๒) การแข่งขันกีฬามวยที่จัดเป็นการสาธิตศิลปะมวยไทย การแสดงในงานประจำปี หรืองาน
เทศกาลประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ โดยมิได้จัดเก็บค่าผ่านประตูเข้าชมการแข่งขัน และไม่มีเงินรางวัล
สำหรับผู้สาธิตหรือผู้แสดง  
 (๓) การแข่งขันกีฬามวยที่จัดขึ้นตามหลักสูตรการศึกษาซึ่งสถาบันการศึกษาของรัฐหรือ
สถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองเป็นผู้จัดการแข่งขัน  
 (๔) การแข่งขันกีฬามวยในสถานบริการหรือสถานบันเทิงที ่มีวัตถุประสงค์เพื ่อส่งเสริม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหรือเพื่อความบันเทิงโดยมิได้จัดเก็บค่าผ่านประตูเข้าชมการแข่งขัน 
 (๕) การแข่งขันกีฬามวยที่คณะกรรมการกีฬามวยกำหนดหรือเห็นชอบให้มีการแข่งขันเป็น
กรณีเฉพาะคราวโดยมิได้มีการตัดสินผลแพ้ชนะ 
 

หมวด ๓ 
การขออนุญาตการแข่งขันมวย 

   
 
 ข้อ ๖  การแข่งขันกีฬามวยใดที่ไม่ใช่การแข่งขันกีฬามวยที่ไม่ต้องขออนุญาตตามข้อ ๕ หรือ
การแข่งขันกีฬามวยที่จัดโดยผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสนามมวย ต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน 
 
 ข้อ ๗  ผู้จัดรายการแข่งขันมวยใดประสงค์จะจัดการแข่งขันกีฬามวยเป็นกรณีเฉพาะคราว  
ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อนายทะเบียน พร้อมด้วยแผนการจัดการแข่งขันกีฬามวยและเอกสารอื่นตามที่ระบุ
ไว้ในแบบคำขอ  
 แผนการจัดการแข่งขันกีฬามวยตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ 
ชื่อรายการแข่งขัน ระยะเวลาที่ใช้ในการแข่งขัน สถานที่ที ่ใช้จัดการแข่งขัน อุปกรณ์และเครื่องมือความ
ปลอดภัยในการแข่งขัน รายชื่อนักมวยหรือผู้เข้าร่วมแข่งขัน คู่มวย ผู้จัดการนักมวย พี่เลี้ยง แพทย์สนาม  
ผู้ตัดสิน รายละเอียดเกี่ยวกับความตกลงการจ่ายเงินรางวัลแก่นักมวย และระเบียบกติกาที่จะใช้ในการแข่งขัน 
หรือรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องที่นายทะเบียนกำหนด  
 กรณีที่การแข่งขันกีฬามวยที่ขออนุญาตมีนักมวยที่อายุต่ำกว่าสิบห้าปีเข้าร่วมการแข่งขัน 
แผนการจัดการแข่งขันกีฬามวยต้องระบุอุปกรณ์ความปลอดภัยในการแข่งขันและระเบียบกติกาที่ใช้ในการ
แข่งขันสำหรับนักมวยนั้น พร้อมแนบหลักฐานการให้ความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมในการเข้าร่วม
แข่งขันด้วย 
 กรณีที่การแข่งขันกีฬามวยที่ขออนุญาตกำหนดให้ผู้ตัดสินซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยทำหน้าที่ตัดสิน 
ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องระบุรายละเอียดและข้อมูลของผู้ตัดสินดังกล่าวมาในแผนการจัดการแข่งขันกีฬามวย
ด้วย 
 
 ข้อ ๘  เมื่อได้รับคำขออนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าคำขอมีความถูกต้องและ
ครบถ้วนหรือไม่ ถ้าถูกต้องและครบถ้วน ให้รับคำขอและออกหลักฐานการรับคำขอให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตไว้
เป็นหลักฐาน  
 กรณีที่คำขออนุญาตที่ยื ่นมาไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน ให้แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตทราบทันที  
ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติม 
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๓ 
 
 
คำขออนุญาตหรือแผนการจัดการแข่งขันกีฬามวย หรือจัดส่งข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน 
ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจดำเนินการได้ในขณะนั้น ให้บันทึกความบกพร่องและรายการของข้อมูล เอกสารหรือ
หลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติมไว้และแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินการภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่
กำหนด และในกรณีที่การยื่นคำขออนุญาตมิได้กระทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่และ
ผู้ขอรับใบอนุญาตลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
 ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับใบอนุญาต แผนการจัดการแข่งขันกีฬา
มวย หรือไม่จัดส่งข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่
กำหนด ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะดำเนินการต่อไป และให้จำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ 
 
 ข้อ ๙  ให้นายทะเบียนพิจารณาออกใบอนุญาตหากเห็นว่าการแข่งขันกีฬามวยที่ขออนุญาต
นั้นมีมาตรฐานการจัดการแข่งขันที่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับนักมวยและระเบียบกติกาการ
แข่งขันกีฬามวยตามระเบียบที ่คณะกรรมการกำหนด และผู ้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีความพร้อมและ
ความสามารถที่จะจัดการแข่งขันกีฬามวยให้เป็นไปตามแผนการจัดการแข่งขันกีฬามวยตามที่ขออนุญาตนั้นได ้
 ในการพิจารณาอนุญาตตามวรรคหนึ่ง นายทะเบียนอาจกำหนดเงื่อนไขกำหนดข้อปฏิบัติ 
การจัดการแข่งขันที่อนุญาตเพื่อให้การแข่งขันกีฬามวยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติกีฬามวย 
พ.ศ. ๒๕๔๒ อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควรเพิ่มเติมก็ได้  
 
 ข้อ ๑๐  การแข่งขันกีฬามวยที่มีนักมวยอายุต่ำกว่าสิบห้าปีเข้าร่วมการแข่งขัน นายทะเบียน
จะอนุญาตได้ต่อเมื่อนายทะเบียนเห็นเป็นที่พอใจว่าการแข่งขันนั้นมีการจัดอุปกรณ์ความปลอดภัยและระเบียบ
กติกาที่ใช้ในการแข่งขันเป็นการเฉพาะสำหรับนักมวยนั้น และผู้แทนโดยชอบธรรมได้ยินยอมให้นักมวยนั้นเข้า
แข่งขันแล้ว 
 
 ข้อ ๑๑  เมื่อนายทะเบียนพิจารณาคำขออนุญาตเป็นประการใด ให้แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาต
ทราบผลการพิจารณา หากนายทะเบียนพิจารณาไม่อนุญาต ให้แจ้งเหตุผลของการไม่อนุญาตนั้นด้วย 
 
 ข้อ ๑๒  เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตได้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการจัดการแข่งขันกีฬามวย
เป็นกรณีเฉพาะคราวตามอัตราทีก่ำหนดแล้ว ให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต  
 
 ข้อ ๑๓  การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี ่ยวกับแผนการจัดการแข่งขันกีฬามวยที่ได้รับ
อนุญาตจากนายทะเบียนแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนก่อนวันทำการแข่งขัน  
 ให้นำข้อกำหนดในส่วนที่เกี่ยวกับการยื่นคำขอและการพิจารณาการอนุญาตจัดการแข่งขัน
กีฬามวยตามกฎกระทรวงนี้ มาใช้บังคับการกับยื่นขอและการอนุญาตแก้ไขแผนการจัดการแข่งขันกีฬามวย  
โดยอนุโลม เว้นแต่กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักมวยหรือคู่มวย ให้ผู้รับอนุญาตแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวต่อนายทะเบียนไม่น้อยกว่าหกชั่วโมงก่อนการแข่งขัน และหากนายทะเบียนพิจารณาในภายหลังแล้ว
เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงรายชื่อคู่มวยดังกล่าวไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับนักมวยตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด ให้นายทะเบียนแจ้งคำสั่งห้ามการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดการแข่งขันกีฬา
มวยน้ัน  
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๔ 
 
 
 ข้อ ๑๔  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดการแข่งขันกีฬามวยดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬามวยตาม
แผนการจัดการแข่งขันกีฬามวยที่ได้รับอนุญาตและปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย
สำหรับนักมวยและระเบียบกติกาการแข่งขันกีฬามวยที่คณะกรรมการกำหนด  
 
 ข้อ ๑๕  เมื่อการแข่งขันกีฬามวยที่ได้รับอนุญาตได้ดำเนินเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้ ได้รับใบอนุญาต
รายงานข้อมูลผลการแข่งขันหรือข้อมูลอื่นตามแบบ รายการข้อมูล หรือวิธีรายงานที่นายทะเบียนกำหนด 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
 ข้อ ๑๗  การอนุญาตจัดการแข่งขันกีฬามวยที ่นายทะเบียนได้อนุญาตไปก่อน วันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดการแข่งขันกีฬามวยจัดการแข่งขันไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตนั้นจนเสร็จสิ้น  
 
 ข้อ ๑๘  บรรดาคำขอรับใบอนุญาตที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและยังอยู่
ระหว่างการพิจารณานายทะเบียน ให้ถือว่าคำขอน้ันเป็นคำขอตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม 
 ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่าคำขอตามวรรคหนึ่ง มีรายละเอียด เอกสาร หรือหลักฐานไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามกฎกระทรวงนี้ ให้นายทะเบียนแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทราบเพื่อดำเนินการ
แก้ไขคำขอภายในระยะเวลาที่กำหนด และให้นำความในข้อ ๘ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ...................................... พ.ศ. .... 
 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
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๑ 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างกฎกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ 
และจรรยาบรรณของบุคคลในวงการกีฬามวย (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
   

 
หลักการ 

 
 แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่และจรรยาบรรณของบุคคลใน
วงการกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 

เหตุผล 
 
 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสิน นายสนามมวย 
และผู้จัดรายการแข่งขันมวย ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงมาตรฐานการตัดสินกีฬามวย และกระบวนงานที่
เกี่ยวข้องกับการรายงานและการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติของนักมวยเพื่อให้ข้อมูลทะเบียนประวัติบุคคล
ในวงการกีฬามวยมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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๑ 

 

ร่าง 
กฎกระทรวง 

ว่าด้วยมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่และจรรยาบรรณ 
ของบุคคลในวงการกีฬามวย (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
   

 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติกีฬา
มวย พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้  
 
 ข้อ ๑  ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่และ
จรรยาบรรณของบุคคลในวงการกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ ๓  มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสิน มีดังต่อไปนี ้
  (๑) มีทักษะการวินิจฉัยและการตัดสินใจที่ดีในการทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสิน และต้องเป็นผู้ผ่าน
การฝึกอบรม ทดสอบ หรือได้รับการรับรองสมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินในระดับมาตรฐานการ
ปฏิบัติหน้าที่ทั่วไป มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ชั้นสูง หรือมาตรฐานการทำหน้าที่ประธานผู้ตัดสิน ที่สำนักงาน
คณะกรรมการกีฬามวยรับรอง 
  (๒) ตัดสินหรือวินิจฉัยผลการแข่งขันการแข่งขันกีฬามวยโดยใช้ดุลพินิจของผู้มีทักษะวิชาชีพ
เฉพาะอย่างสมเหตุสมผล แน่นอน มีมาตรฐาน และน่าเช่ือถือ 
  (๓) ปฏิบัติตามระเบียบกติกาการแข่งขันมวยอย่างเคร่งครัด  
  (๔) มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงหรือไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่” 
 
 ข้อ ๒  ให้ยกเลิกความใน (๔) ของข้อ ๖ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่
และจรรยาบรรณของบุคคลในวงการกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “(๔) รายงานหรือปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัตินักมวยหรือทะเบียนประวัติของผู ้จัด
รายการแข่งขันมวยให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันโดยไม่ชักช้าเมื่อการแข่งขันกีฬามวยเสร็จสิ้น ตามแบบ รายการ
ข้อมูล หรือวิธกีารที่นายทะเบียนกำหนด” 
 
 ข้อ ๓  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๔) และ (๕) ของข้อ ๗ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยมาตรฐาน
การปฏิบัติหน้าที่และจรรยาบรรณของบุคคลในวงการกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 “(๔) รายงานหรือปรับปรุงข้อมูลผลการแข่งขันหรือข้อมูลอื่นให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันโดย
ไม่ชักช้าเมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลง ตามแบบ รายการข้อมูล หรือวิธีการที่นายทะเบียนกำหนด 
  (๕) กำกับดูแลมาตรฐานการตัดสินกีฬามวยที่จัดในสนามมวยที่ได้รับใบอนุญาต โดยต้อง
มอบหมายให้เฉพาะผู้ตัดสินที่ผ่านการฝึกอบรม ทดสอบ หรือได้รับการรับรองสมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ของ 
ผู้ตัดสินที่สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยรับรองเท่านั้นเป็นผูป้ฏิบัตหิน้าทีใ่นการแข่งขัน ” 
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๒ 

 
 ข้อ ๔  ความในข้อ ๗ (๕) แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที ่และ
จรรยาบรรณของบุคคลในวงการกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับนี้  ยังมิให้ใช้
บังคับจนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงน้ีใช้บังคับ 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ...................................... พ.ศ. .... 
 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
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ตารางเปรียบเทียบ (หมายเลข ๑) 
 

กฎกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานการปฏิบัตหิน้าที่ 
และจรรยาบรรณของบุคคลในวงการกีฬามวย  

พ.ศ. 2545 

ร่างกฎกระทรวงมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่และ
จรรยาบรรณของบุคคลในวงการกีฬามวย (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
เหตุผล 

  ข้อ ๑  ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงว่า
ด้วยมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่และจรรยาบรรณของ
บุคคลในวงการกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

 

 ข้อ ๓  มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินมี  
ดังต่อไปนี ้
 (๑) ปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันกีฬามวยอย่าง
เคร่งครัด  
 (๒) ตัดสินหรือวินิจฉัยผลการแข่งขันตามกติกา
มาตรฐานอย่างเคร่งครัด  
 (๓) ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และไม่
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
 (๔) ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล
เบื ้องต้นจนมีความรู ้สามารถนำไปปฏิบัติในฐานะผู้
ตัดสินได ้

 “ข้อ ๓  มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที ่ของผู ้ตัดสิน  
มีดังต่อไปน้ี 
 (๑) มีทักษะการวินิจฉัยและการตัดสินใจที่ดีในการ
ทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสิน และต้องเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรม 
ทดสอบ หรือได้รับการรับรองสมรรถนะการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ตัดสินในระดับมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่
ทั่วไป มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ชั้นสูง หรือมาตรฐาน
การทำหน ้ าท ี ่ ป ระธานผู้ ต ั ดส ิ น  ท ี ่ ส ำน ั ก ง าน
คณะกรรมการกีฬามวยรับรอง 
 (๒) ตัดสินหรือวินิจฉัยผลการแข่งขันการแข่งขัน
กีฬามวยโดยใช้ดุลพินิจของผู้มีทักษะวิชาชีพเฉพาะ
อย่างสมเหตุสมผล แน่นอน มีมาตรฐาน และน่าเช่ือถือ 
 (๓) ปฏิบัติตามระเบียบกติกาการแข่งขันมวยอย่าง
เคร่งครัด  
 (๔) มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงหรือไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติหน้าที่” 

ปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของผู้
ตัดสินให้สอดคล้องกับการปรับปรุงคุณสมบัติการ
ปฏ ิบ ั ต ิ หน ้ าท ี ่ ข อ งผ ู ้ ต ั ดส ิ นตาม ร ่ า ง ระ เบ ี ยบ
คณะกรรมการกีฬามวย ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ตัดสิน 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งกำหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับการ
ผ่านการฝึกอบรม ทดสอบ และการรับรองสมรรถนะ
ของผู้ตัดสิน ๓ ระดับ ได้แก่ มาตรฐานการปฏิบัตหิน้าที่
ทั่วไป (License C) มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ชั ้นสูง 
(License B) หรือมาตรฐานการทำหน้าท ี ่ประธาน 
ผ ู ้ต ัดส ิน (License A) และการกำหนดมาตรฐาน
เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจและการตัดสินใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ตัดสิน  
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กฎกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานการปฏิบัตหิน้าที่ 
และจรรยาบรรณของบุคคลในวงการกีฬามวย  

พ.ศ. 2545 

ร่างกฎกระทรวงมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่และ
จรรยาบรรณของบุคคลในวงการกีฬามวย (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
เหตุผล 

 

  ข้อ ๒  ให้ยกเล ิกความใน (๔) ของข้อ ๖ แห่ง
กฎกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่และ
จรรยาบรรณของบุคคลในวงการกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๕ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 

 (๔) จัดทำทะเบียนประวัตินักมวยและผู้จัดรายการ
แข่งขันมวยที่แข่งขันในสนามมวยให้ถูกต้อง 

 “(๔) รายงานหรือปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติ
นักมวยหรือทะเบียนประวัติของผู้จัดรายการแข่งขัน
มวยให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันโดยไม่ชักช้าเมื ่อการ
แข่งขันกีฬามวยเสร็จสิ้น ตามแบบ รายการข้อมูล หรือ
วิธีการที่นายทะเบียนกำหนด” 
 

เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบและวิธีการจัดทำทะเบียน
ประวัติบุคคลในวงการกีฬามวยที่ปรับปรุงใหม่ที่จะทำ
ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  

 ข้อ ๗  มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดรายการ
แข่งขันมวยมีดังต่อไปนี ้
 (๑) จัดคู่มวยที่จะเข้าทำการแข่งขันตามระเบียบ
และกติกาการแข่งขันโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของ
นักมวยเป็นสำคัญ 
 (๒) ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการกีฬามวยว่า
ด้วยการจ่ายเงินรางวัลอย่างเคร่งครัด  
 (๓) ให้นักมวยและหัวหน้าค่ายมวยมีอิสระในการ
ประกอบอาชีพและไม่รีบร้อนสิทธิของนักมวยในการ
เข้าแข่งขันรายการอ่ืนที่ตนมิได้เป็นผู้จัดรายการแข่งขัน 

 ข้อ ๓  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๔) และ (๕) ของ
ข้อ ๗ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานการปฏิบัติ
หน้าที่และจรรยาบรรณของบุคคลในวงการกีฬามวย 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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กฎกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานการปฏิบัตหิน้าที่ 
และจรรยาบรรณของบุคคลในวงการกีฬามวย  

พ.ศ. 2545 

ร่างกฎกระทรวงมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่และ
จรรยาบรรณของบุคคลในวงการกีฬามวย (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
เหตุผล 

 
 
 
  “(๔) รายงานหรือปรับปรุงข้อมูลผลการแข่งขันหรือ

ข้อมูลอื่นให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันโดยไม่ชักช้าเมื่อ
การแข่งขันสิ ้นสุดลง ตามแบบ รายการข้อมูล หรือ
วิธีการที่นายทะเบียนกำหนด 
 

เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบและวิธีการจัดทำทะเบียน
ประวัติบุคคลในวงการกีฬามวยที่ปรับปรุงใหม่ที่จะทำ
ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์

  (๕) กำกับดูแลมาตรฐานการตัดสินกีฬามวยที่จัดใน
สนามมวยที่ได้รับใบอนุญาต โดยต้องมอบหมายให้
เฉพาะผู้ตัดสินที่ผ่านการฝึกอบรม ทดสอบ หรือได้รับ
การรับรองสมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินที่
สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยรับรองเท่านั้นเป็นผู้
ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน ” 
 

เพื่อกำหนดสภาพบังคับของการยกระดับมาตรฐานผู้
ตัดสินและการตัดสินที่ต่อเนื่องจากข้อกำหนดเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของผู้ตัดสินตามร่างระเบียบคณะกรรมการ
กีฬามวย ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ตัดสิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 
.... ซึ่งกำหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับการผ่านการฝึกอบรม 
ทดสอบ และการรับรองสมรรถนะของผู ้ตัดสินไว้ ๓ 
ระดับ โดยกำหนดเป็นหน้าที ่ของผู ้จ ัดการรายการ
แข่งขันที่จะต้องกำกับดูแลมาตรฐานการตัดสินกีฬามวย 
โดยเฉพาะการแข่งข ันกีฬามวยที ่จ ัดในสนามเวที
มาตรฐาน  
 

  ข้อ ๔  ความในข้อ ๗ (๕) แห่งกฎกระทรวงว่าด้วย
มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่และจรรยาบรรณของบุคคล
ในวงการกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
กฎกระทรวงฉบับนี ้ ยังมิให้ใช้บังคับจนกว่าจะพ้น

ในช่วงระยะเวลาแรกภายหลังจากการประกาศใช้
กฎกระทรวงฉบับนี ้ จะยังไม่ม ีผ ู ้ต ัดสินที ่ผ ่านการ
ฝึกอบรม ทดสอบ และการรับรองสมรรถนะผู้ตัดสิน
ตามที ่สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยรับรองใน
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กฎกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานการปฏิบัตหิน้าที่ 
และจรรยาบรรณของบุคคลในวงการกีฬามวย  

พ.ศ. 2545 

ร่างกฎกระทรวงมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่และ
จรรยาบรรณของบุคคลในวงการกีฬามวย (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
เหตุผล 

กำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้
บังคับ 
 

จำนวนเพียงพอต่อการทำหน้าที่ตัดสินกีฬามวย จึงควร
ที่จะผ่อนผันระยะเวลาการบังคับใช้ข้อกำหนดในเรื่อง
ดังกล่าวไปอีกระยะเวลาหนึ่งซึ่งเป็นระยะเวลาที่จะมี
การเตรียมการและการดำเนินการฝึกอบรม ทดสอบ 
และการรับรองสมรรถนะผู้ตัดสินดังกล่าว 
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ร่าง 
ระเบียบคณะกรรมการกีฬามวย  

ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ตัดสิน (ฉบับที ่..)  
พ.ศ. .... 

   
 

  โดยที่แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้ตัดสินที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับการปรับปรุง
มาตรฐานด้านการตัดสินกีฬามวย 
 
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ (๕) และมาตรา ๓๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติกีฬามวย 
พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการกีฬามวย ในการประชุม ครั้งที่ .......... เมื่อวันที่ .......... จึงมีมติให้ออกระเบียบไว้ 
ดังต่อไปนี ้
 
  ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกีฬามวย ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ตัดสิน 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 
 
  ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 
  ข้อ ๓  ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งระเบียบคณะกรรมการกีฬามวย ว่าด้วยคุณสมบัติของ 
ผู้ตัดสิน พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
  “ข้อ ๖  ผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่ตัดสินกีฬามวยได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 

 (๑) เป็นผู้ตัดสินที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 (๒) เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรม ทดสอบ หรือได้รับการรับรองสมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ของ  

ผู้ตัดสินในระดับมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ทั่วไป มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ชั้นสูง หรือมาตรฐานการ ปฏิบัติ
หน้าที่ประธานผู้ตดัสินที่สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยให้การรับรอง 

 (๓) เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายที่พร้อมและเหมาะสมในการปฏิบัตหิน้าที่” 
 
  ข้อ ๔  ความในข้อ ๖ (๒) แห่งระเบียบคณะกรรมการกีฬามวย ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ตัดสิน 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฉบับนี้ ยังมิให้ใช้บังคับจนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับ
แต่วันทีร่ะเบียบนี้ใช้บังคับ 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ .. เดือน .............................. พ.ศ. .... 
 
 

(........................................................) 
ประธานกรรมการกีฬามวย 
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ตารางเปรียบเทียบ (หมายเลข ๒) 
 

ระเบยีบคณะกรรมการกีฬามวย ว่าด้วยคุณสมบัติ
ของผู้ตัดสิน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ร่างระเบียบคณะกรรมการกฬีามวย ว่าด้วยคุณสมบัติ
ของผู้ตัดสิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

เหตุผล 

  ข้อ ๓  ให ้ยกเล ิกความในข้อ ๖ แห่งระเบียบ
คณะกรรมการกีฬามวย ว่าด้วยคุณสมบัติของ 
ผู้ตัดสิน พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 

 

 ข้อ ๖ ผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่ตัดสินกีฬามวยได้ต้องมี
คุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี  
 (๑) เป็นผู ้ซ ึ ่งได้ร ับการจดทะเบียนและมีบ ัตร
ประจำตัวผู้ตัดสินตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 
๒๕๔๒ 
 (๒) มีความรู ้ความเข้าใจในกติกาและหลักการ
ตัดสินกีฬามวยที่เป็นปัจจุบัน 
 (๓) เป็นผู ้มีสุขภาพแข็งแรงและได้รับการตรวจ
ร่างกายจากแพทย์ที่แผนปัจจุบัน ทุก ๆ ๑ ปี และส่งผล
การตรวจร่างกายไปยังสำนักงานคณะกรรมการกีฬา
มวยภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี  
 การตรวจร่างกายต้องกระทำภายใน ๓๐ วัน ก่อน
วันส่งผลการตรวจร่างกาย 
 

 “ข้อ ๖  ผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่ตัดสินกีฬามวยได้ต้องมี
คุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
 (๑) เป็นผู้ตัดสินที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
กีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 (๒) เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรม ทดสอบ หรือได้รับการ
รับรองสมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินในระดับ
มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ทั่วไป มาตรฐานการปฏิบัติ
หน้าที่ชั้นสูง หรือมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ประธานผู้
ตัดสินที่สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยให้การรับรอง 
 (๓) เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายที่พร้อมและเหมาะสมใน
การปฏิบัติหน้าที”่ 

เพื ่อเป็นการยกระดับมาตรฐานด้านสมรรถนะการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสิน โดยเฉพาะคุณสมบัติในเรื่อง
การผ ่านการฝ ึกอบรม ทดสอบ และการร ับรอง
สมรรถนะของผู ้ตัดสินซึ ่งแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ 
มาตรฐานการปฏ ิบ ัต ิหน ้ าท ี ่ท ั ่ ว ไป (License C) 
มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที ่ชั ้นสูง (License B) หรือ
มาตรฐานการทำหน้าที่ประธานผู้ตัดสิน (License A)  
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ระเบยีบคณะกรรมการกีฬามวย ว่าด้วยคุณสมบัติ
ของผู้ตัดสิน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ร่างระเบียบคณะกรรมการกฬีามวย ว่าด้วยคุณสมบัติ
ของผู้ตัดสิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

เหตุผล 

  ข ้ อ  ๔   ค ว าม ในข ้ อ  ๖  (๒ )  แห ่ ง ร ะ เบ ี ยบ
คณะกรรมการกีฬามวย ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ตัดสิน 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฉบับนี้ ยังมิ
ให้ใช้บังคับจนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับ
แต่วันที่ระเบียบน้ีใช้บังคับ 

ในช่วงระยะเวลาแรกภายหลังจากการประกาศใช้
ระเบียบฉบับนี้ จะยังไม่มีผู้ตัดสินที่ผ่านการฝึกอบรม 
ทดสอบ และการรับรองสมรรถนะผู ้ต ัดส ินตามที่
สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยรับรองในจำนวน
เพียงพอต่อการทำหน้าที่ตัดสินกีฬามวย จึงควรที่จะ
ผ่อนผันระยะเวลาการบังคับใช้ข้อกำหนดในเรื่ อง
ดังกล่าวไปอีกระยะเวลาหนึ่งซึ่งเป็นระยะเวลาที่จะมี
การเตรียมการและการดำเนินการฝึกอบรม ทดสอบ 
และการรับรองสมรรถนะผู้ตัดสินดังกล่าว 
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