
ตารางเปรียบเทยีบ 

สาระสาํคญัของการปรับปรุงหรือแกไ้ขกฎหมายลาํดบัรอง 
 

ชื่อร&าง 
หลักการหรือสาระสำคัญของ

กฎกระทรวง/ระเบียบป=จจุบัน 
สาระสำคัญที่มีการปรับปรุง/แกCไขเพิ่มเติม 

(1) ร&างระเบียบคณะกรรมการ

กีฬามวย ว&าดCวยระเบียบและ

กติกาสำหรับการแข&งขันกีฬามวย 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก%ไขเพิ่มเติม

ระเบียบคณะกรรมการกีฬามวย  

ว8าด%วยระเบียบและกติกาสำหรับ

การแข8งขันกีฬามวย พ.ศ. 2545) 

กำหนดระเบียบกติกาการแข8งขันกีฬา

มวย ประกอบไปด%วย 

 1. ระเบียบกติกามวยภาค 1 กีฬา

มวยไทย 

  1.1 หมวด 1 ระเบียบกติกาการ

แข8งขันมวยไทย 

  1.2 หมวด 2 ระเบียบและ

กติกาการแข8งขันมวยไทยสำหรับ

นักมวยหญิง 

  1.3 หมวด 3 ระเบียบและ

กติกาการแข8งขันมวยไทยสำหรับ

นักมวยที่มีอายุต่ำกว8า 15 ปNบริบูรณP 

 2. ระเบียบกติกามวยภาค 2  

กีฬามวยสากล 

 3. ระเบียบกติกามวยภาค 3  

กีฬามวยที่ไดCรับการรับรองโดย

องคUกรกีฬามวย 

 4. ระเบียบกติกาการแข&งขันมวย 

ภาค 4 มวยอื่น ๆ 

 1. แก%ไขเพิ่มเติมเพิ่มระเบียบกติกามวยภาค 

1 กีฬามวยไทย ดังนี้  

  1.1 แก%ไขเพิ่มเติมหมวด 1 ระเบียบ

กติกาการแข&งขันมวยไทย โดยเพิ่มเรื่องการ

ประกาศผลการให%คะแนนของคู8แข8งขันในแต8ละ

ยก โดยกำหนดให%มีการประกาศผลคะแนนของ

กรรมการผู%ให%คะแนนทันทีเมื่อสิ้นสุดการ

แข8งขันในแต8ละยก (เพิ่มขCอ 15/1) 

  1.2 แก%ไขเพิ่มเติมหมวด 2 ระเบียบ

และกติกาการแข&งขันมวยไทยสำหรับนักมวย

หญิง โดยเพิ่มคุณสมบัติและลักษณะของ

นักมวยว8าต%องไม8อยู8ในระหว8างการตั้งครรภP 

(แกCไขเพิ่มเติมขCอ 5) 

  1.3 แก%ไขเพิ่มเติมหมวด 3 ระเบียบ

และกติกาการแข&งขันมวยไทยสำหรับนักมวย

ที่มีอายุต่ำกว&า 15 ปYบริบูรณU แก%ไขเพิ่มเติม

โดยเพิ่มข%อกำหนดเกี่ยวกับอุปกรณPลดและ

ปXองกันการกระแทกศีรษะ การทำหน%าที่ของผู%

ชี้ขาด และเกณฑPการให%คะแนนเป[นการเฉพาะ

สำหรับการแข8งขัน 

 2. แก%ไขเพิ่มเติมระเบียบกติกามวยภาค 4 

มวยอื่นๆ โดยแยกและกำหนดลักษณะของ

มวยอื่นๆ ออกเป[น 3 ประเภท ได%แก8 มวยไทย

เชิงอนุรักษP มวยไทยประยุกตP และมวยเชิง

ธุรกิจ และกำหนดระเบียบกติกาการแข8งขันที่

จะนำมาใช%กับการแข8งขันกีฬามวยภาค 4 ใน

แต8ละประเภท 

 

(2) ร&างกฎกระทรวงการอนุญาต

จัดการแข&งขันกีฬามวย พ.ศ. .... 

(ปรับปรุงกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 

 (1) กำหนดยกเว%นการจัดการ

แข8งขันมวยที่ไม8ต%องขออนุญาตจัดการ

แข8งขัน 

 (1) ปรับปรุงให%กระบวนการยื่นคำขอ  

การพิจารณา และการดำเนินการอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวข%องให%สอดคล%องกับการดำเนินการด%วย



ชื่อร&าง 
หลักการหรือสาระสำคัญของ

กฎกระทรวง/ระเบียบป=จจุบัน 
สาระสำคัญที่มีการปรับปรุง/แกCไขเพิ่มเติม 

(พ.ศ. 2543) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 

2542)  

 (2) กำหนดหลักเกณฑP วิธีการ 

และเงื่อนไขการขออนุญาตจัดการ

แข8งขันกีฬามวย  

 (3) กำหนดมาตรฐานความ

ปลอดภัยสำหรับการแข8งขันมวยที่มี

นักมวยอายุต่ำกว8า 15 ปNบริบูรณP เข%า

ร8วมการแข8งขัน  

วิธีการอิเล็กทรอนิกสP พระราชบัญญัติการ

อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ. 2558 และ

พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทาง

อิเล็กทรอนิกสP พ.ศ. 2565 

 (2) กำหนดให%ชัดเจนขึ้นว8าผู%ขออนุญาตนั้น

หมายถึงผู%จัดรายการแข8งขันมวย 

 (3) ปรับปรุงรูปแบบเอกสารที่จะต%องยื่น

ประกอบคำขอคือ “แผนการจัดการแข&งขัน

กีฬามวย” ซึ่งเป[นเอกสารที่ประกอบไปด%วย

รายละเอียดของการจัดการแข8งขันที่ขออนุญาต 

เช8น ชื่อของรายการแข8งขัน ระยะเวลาที่ใช%ใน

การแข8งขัน สถานที่ที่ใช%จัดการแข8งขัน อุปกรณP

และเครื่องมือความปลอดภัยในการแข8งขัน 

รายชื่อนักมวยหรือผู%เข%าร8วมแข8งขัน คู8มวย 

ผู%จัดการนักมวย พี่เลี้ยง แพทยPสนาม ผู%ตัดสิน 

ฯลฯ ซึ่งแผนการจัดการแข8งขันกีฬามวย

ดังกล8าวจะเป[นเครื่องมือที่สำคัญที่จะให%การ

ควบคุมและมาตรฐานของการจัดการแข8งขัน

กีฬามวยทำได%มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 (4) กำหนดหลักการเงื่อนไขการแข8งขันกีฬา

มวยที่นายทะเบียนอาจพิจารณาอนุญาตได%ให%มี

ความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยให%นายทะเบียนออก

ใบอนุญาตจัดการแข8งขันได%หากเห็นว8าการ

แข8งขันกีฬามวยที่ขออนุญาตนั้นมีมาตรฐาน

การจัดการแข8งขันที่เป[นไปตามมาตรฐานความ

ปลอดภัยสำหรับนักมวยและระเบียบกติกาการ

แข8งขันกีฬามวยตามระเบียบที่คณะกรรมการ

กำหนด และผู%ขอรับใบอนุญาตเป[นผู%มีความ

พร%อมและความสามารถที่จะจัดการแข8งขัน

กีฬามวยให%เป[นไปตามแผนการจัดการแข8งขัน

กีฬามวยตามที่ขออนุญาตนั้นได% 

 (5) ตัดเนื้อหาในส8วนที่เกี่ยวกับการแบ8งเงิน

รางวัล และมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับ

นักมวยในกฎกระทรวงเดิมออก เนื่องจาก

ข%อกำหนดดังกล8าวได%กำหนดไว%อยู8แล%วในส8วน



ชื่อร&าง 
หลักการหรือสาระสำคัญของ

กฎกระทรวง/ระเบียบป=จจุบัน 
สาระสำคัญที่มีการปรับปรุง/แกCไขเพิ่มเติม 

ของแผนการจัดการแข8งขันกีฬามวยที่ยื่นพร%อม

คำขอ และในส8วนของระเบียบคณะกรรมการ

ว8าด%วยความปลอดภัยสำหรับนักมวยแล%ว ไม8

จำเป[นต%องกำหนดซ้ำอีก 

 

(3) ร&างระเบียบคณะกรรมการ

กีฬามวย ว&าดCวยความปลอดภัย

สำหรับนักมวย (ฉบับที่ ..)  

พ.ศ. .... (แก%ไขเพิ่มเติมระเบียบ

คณะกรรมการกีฬามวย ว8าด%วย

ความปลอดภัยสำหรับนักมวย  

พ.ศ. 2543) 

กำหนดมาตรฐานความปลอดภัย

สำหรับนักมวย ประกอบด%วย  

 (1) มาตรการรักษาพยาล 

 (2) มาตรการเกี่ยวกับน้ำหนักตัว

ของนักมวยและการตรวจสุขภาพ 

 (3) มาตรการเกี่ยวกับอุปกรณPที่ใช%

ในการแข8งขัน 

 (4) มาตรการเกี่ยวกับการปฏิบัติ

หน%าที่ของพี่เลี้ยงนักมวย 

 (5) มาตรการปXองกันการ

กระทบกระเทือน ระบบประสาท 

สมอง และชีวิต  

 (6) การจัดทำประกันอุบัติเหตุที่

เกิดจากการแข8งขันสำหรับนักมวย 

 

แก%ไขเพิ่มเติมโดยเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัย

ขึ้นมาเป[นการเฉพาะอีกหนึ่งเรื่อง คือ 

มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการแข&งขัน

กีฬามวยที่มีนักมวยอายุตำ่กว&าสิบหCาปY

บริบูรณUเขCาแข&งขัน ซึ่งประกอบไปด%วย 

 (1) มาตรฐานที่เกี่ยวกับขนาดนวม 

 (2) มาตรฐานการปฏิบัติหน%าที่ของผู%ชี้ขาด 

(เพิ่มขึ้นใหม8) 

 (3) การอ%างอิงใช%มาตรฐานสำหรับการ

แข8งขันมวยไทยสมัครเล8นหรือมวยสากล

สมัครเล8น 

 

(4) ร&างกฎกระทรวงมาตรฐานการ

ปฏิบัติหนCาที่และจรรยาบรรณของ

บุคคลในวงการกีฬามวย (ฉบับที่ 

..) พ.ศ. .... (แก%ไขเพิ่มเติม

กฎกระทรวงว8าด%วยมาตรฐานการ

ปฏิบัติหน%าที่และจรรยาบรรณของ

บุคคลในวงการกีฬามวย พ.ศ. 

2545) 

กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติหน%าที่ของ

บุคคลในวงการกีฬามวย ซึ่งประกอบ

ไปด%วย  

 (1) มาตรฐานการปฏิบัติหน%าที่ของ

นักมวย 

 (2) มาตรฐานการปฏิบัติหน%าที่ของ

ผู%ฝmกสอน 

 (3) มาตรฐานการปฏิบัติหน%าที่ของ

ผู%ตัดสิน 

 (4) มาตรฐานการปฏิบัติหน%าที่ของ

ผู%จัดการนักมวย 

 (5) มาตรฐานการปฏิบัติหน%าที่ของ

หัวหน%าค8ายมวย 

 (6) มาตรฐานการปฏิบัติหน%าที่ของ

นายสนามมวย 

 (1) แก%ไขมาตรฐานการปฏิบัติหน%าที ่

ผู%ตัดสิน ในเรื่องของ โดยแบ8งและระบุ

มาตรฐานการปฏิบัติหน%าที่เป[น 3 ประเภท 

ได%แก8 1) มาตรฐานการปฏิบัติหนCาที่ทั่วไป  

2) มาตรฐานการปฏิบัติหนCาที่ชั้นสูง และ  

3) มาตรฐานการทำหนCาที่ประธานผูCตัดสิน 

(แก%ไขเพิ่มเติมข%อ 3) 

 (2) แก%ไขเพิ่มเติมมาตรฐานการปฏิบัติ

หน%าที่ของนายสนามมวยในส&วนที่เกี่ยวกับการ

อัพเดทขCอมูลทะเบียนประวัตินักมวยหรือ

ทะเบียนประวัติของผูCจัดการแข&งขันมวย มา

เป[นการรายงานหรือปรับปรุงข%อมูลให%ถูกต%อง

และเป[นปnจจุบันโดยไม8ชักช%าเมื่อการแข8งขัน

สิ้นสุดลง ตามแบบ รายการข%อมูล หรือวิธีการที่

นายทะเบียนกำหนด ทั้งนี้ เพื่อให%สอดคล%องกับ

รูปแบบและวิธีการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคล



ชื่อร&าง 
หลักการหรือสาระสำคัญของ

กฎกระทรวง/ระเบียบป=จจุบัน 
สาระสำคัญที่มีการปรับปรุง/แกCไขเพิ่มเติม 

 (7) มาตรฐานการปฏิบัติหน%าที่ของ

ผู%จัดรายการแข8งขันมวย 

 

 

 

ในวงการกีฬามวยที่ปรับปรุงใหม8 (แก%ไข

เพิ่มเติมข%อ 6 (4)) 

 (3) แก%ไขเพิ่มเติมมาตรฐานการปฏิบัติ

หน%าที่ของผู%จัดรายการแข8งขันมวยใน 2 เรื่อง 

ได%แก8 การกำหนดหน%าที่การรายข%อมูลตามที่

นายทะเบียนกำหนดเพื่อปรับปรุงฐานข%อมูล

ทะเบียนประวัติ และหน%าที่การกำกับดูแล

มาตรฐานการตัดสินกีฬามวยที่จัดการแข8งขันใน

สนามมวยที่ได%รับใบอนุญาต (เวทีมาตรฐาน) 

(เพิ่ม (4) และ (5) ของระเบียบฯ ข%อ 7)  

 

 

 

 

(5) ร&างระเบียบคณะกรรมการ

กีฬามวย ว&าดCวยมาตรฐานและ

สวัสดิการค&ายมวย (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... (แก%ไขเพิ่มเติมระเบียบ

คณะกรรมการกีฬามวย ว8าด%วย

มาตรฐานและสวัสดิการค8ายมวย 

พ.ศ. 2543) 

 (1) กำหนดหน%าที่ของหัวหน%าค8าย

มวยต%องบริหารจัดการค8ายมวยให%

เป[นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ได%แก8 

การใช%ชื่อค8ายมวย และการจัดสถานที่

ฝmกซ%อม 

 (2) กำหนดหน%าที่ปฏิบัติของ

หัวหน%าค8ายมวย ได%แก8 การให%นักมวย

ค8ายอื่นมาแข8งมวยในค8ายของตน จัด

ให%มีระเบียบปฏิบัติภายในของค8าย 

รวมถึงสอดส8องดูแลและควบคุมการ

ปฏิบัติตน การฝmกซ%อม สุขภาพ ฯลฯ 

ของนักมวย ผู%ฝmกสอน ฯลฯ 

 (3) กำหนดให%หัวหน%าค8ายมวยจัด

สวัสดิการแก8นักมวย ผู%ฝmกสอน และ

บุคคลอื่นที่เกี่ยวข%องตามสมควร ใน

เรื่องการรักษาพยาบาล การศึกษา ที่

พักอาศัย อาหาร การดำรงชีพ และ

ด%านอื่น ๆ  

 (1) ปรับปรุงเนื้อหาในข%อ 4 และ ข%อ 5 โดย

นำมาเขียนรวมกัน โดยกำหนดหน%าที่ทั่วไปของ

หัวหน%าค8ายมวย ได%แก8 การใช%ชื่อค8ายมวย  

การจัดให%มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป[นต8อ

การดำรงชีวิตประจำวันของนักมวยหรือผู%

ฝmกสอน เช8น ที่พักอาศัย อาหาร ฯลฯ การจัด

ให%มีสถานที่ฝmกซ%อม ไม8ส8งนักมวยสังกัดค8ายมวย

อื่นเข%าแข8งขันในนามค8ายมวยของตน หน%าที่จัด

ให%มีระเบียบเป[นลายลักษณPอักษรเปpดเผยทั่วไป 

ควบคุมสอดส8องดูแลนักมวยและบุคคลในค8าย

มวย และส8งเสริมการฝmกอบรมหรือการให%

ความรู%ที่จำเป[นแก8นักมวย ผู%ฝmกสอน หรือ

บุคคลอื่นที่เกี่ยวข%องในค8ายมวย  

 (2) กำหนดให%มีกลไกการส8งเสริมการ

บริหารจัดการค8ายมวย โดยใช%มาตรฐานจัดการ

ค8ายมวยที่คณะกรรมการประกาศกำหนด โดย

แยกเป[นมาตรฐานสำหรับค8ายมวยขนาดเล็ก 

ค8ายมวยขนาดกลาง และค8ายมวยขนาดใหญ8  

 (3) เพิ่มข%อกำหนดเป[นพิเศษสำหรับหน%าที่

ในการดูแลนักมวยที่เป[นผู%เยาวPที่อยู8ในค8ายมวย 

 



ชื่อร&าง 
หลักการหรือสาระสำคัญของ

กฎกระทรวง/ระเบียบป=จจุบัน 
สาระสำคัญที่มีการปรับปรุง/แกCไขเพิ่มเติม 

(6) ร&างระเบียบคณะกรรมการ

กีฬามวย ว&าดCวยการจดทะเบียน

และบัตรประจำตัวนักมวย  

ผูCฝcกสอน ผูCตัดสิน และหัวหนCา

ค&ายมวย พ.ศ. .... (ปรับปรุง

ระเบียบคณะกรรมการกีฬามวย  

ว8าด%วยบัตรประจำตัวนักมวย  

ผู%ฝmกสอน ผู%ตัดสิน และหัวหน%าค8าย

มวย พ.ศ. 2543 และระเบียบ

คณะกรรมการกีฬามวย ว8าด%วย

คุณสมบัติของผู%ตัดสิน พ.ศ. 2545) 

 

 

 

 

กำหนดแบบและวิธีการออกบัตร

ประจำตัวนักมวย ผู%ฝmกสอน ผู%ตัดสิน 

และหัวหน%าค8ายมวย และคุณสมบัติ

และลักษณะต%องห%ามของผู%ตัดสิน 

ปรับปรุงหลักเกณฑPและวิธีการจดทะเบียนและ

การการออกบัตรประจำตัวนักมวย ผู%ฝmกสอน  

ผู%ตัดสิน และหัวหน%าค8ายมวย ดังนี้ 

 (1) เพิ่มกระบวนการยื่นคำขอจดทะเบียน

ด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสP 

 (2) กำหนดคุณสมบัติของผู%ที่มีสิทธิจด

ทะเบียนเป[นนักมวย ผู%ฝmกสอน ผู%ตัดสิน และ

หัวหน%าค8ายมวย) 

 (3) กำหนดคุณสมบัติของผู%ตัดสินเป[นการ

เฉพาะเพิ่มเติม (โดยปรับปรุงมาจากระเบียบ

คณะกรรมการกีฬามวย ว8าด%วยคุณสมบัติของผู%

ตัดสิน พ.ศ. 2545) และเพิ่มคุณสมบัติของผู%

ตัดสินในเรื่องที่เกี่ยวกับสมรรถนะการปฏิบัติ

หน%าที่ โดยต%องเป[นผู%ผ8านการฝmกอบรม ทดสอบ 

และได%รับการรับรองสมรรถนะการปฏิบัติ

หน%าที่ของผู%ตัดสินโดยสำนักงานคณะกรรมการ

กีฬามวยหรือโดยองคPกรที่สำนักงาน

คณะกรรมการกีฬามวยให%การรับรอง 

 (4) กำหนดหลักเกณฑPการออกบัตร

ประจำตัว (ไม8มีการกำหนดอายุของบัตร

ประจำตัว เนื่องจากถือเป[นหลักการใหม8ว8าบัตร

ประจำตัวเป[นเพียงหลักฐานการจดทะเบียน

เท8านั้น ไม8มีความจำเป[นต%องกำหนดอายุของ

บัตรประจำตัว)  

 (5) กำหนดบทเฉพาะกาลเรื่องรองรับ

นักมวย ผู%ฝmกสอน ผู%ตัดสิน และหัวหน%าค8ายมวย

ที่จดทะเบียนอยู8ก8อนแล%ว และกำหนดรองรับ

สถานะผู%ตัดสินจดทะเบียนไปอีกเป[นเวลา 3 ปN 

เนื่องจากคุณสมบัติของผู%ขอจดทะเบียนที่

กำหนดให%ระเบียบนี้เรื่องการรับรองสมรรถนะ

ของผู%ตัดสินเป[นคุณสมบัติใหม8ที่ไม8เคยมีการ

กำหนดมาก8อน ซึ่งเป[นผลให%โดยหลักการ ผู%

ตัดสินที่มีอยู8เดิมต%องเริ่มเข%าสู8กระบวนการการ

รับรองสมรรถนะการปฏิบัติหน%าที่ผู%ตัดสิน

ทั้งหมด เพื่อมีความจำเป[นต%องกำหนด



ชื่อร&าง 
หลักการหรือสาระสำคัญของ

กฎกระทรวง/ระเบียบป=จจุบัน 
สาระสำคัญที่มีการปรับปรุง/แกCไขเพิ่มเติม 

ระยะเวลารองรับเพื่อให%เกิดความต8อเนื่องใน

สถานะการเป[นผู%ตัดสินจดทะเบียนดังกล8าว  

หมายเหต ุ: กีฬามวยเป[นการแข8งขันกีฬาที่ต%อง

ในผู%ตัดสินเป[นผู%สังเกต ให%คะแนน และตัดสิน

ผลการแข8งขัน ดังนั้น ความรู% ความชำนาญ 

การใช%ดุลพินิจ ทักษะการตัดสิน และความ

พร%อมทางด%านร8างกาย เป[นปnจจัยที่มี

ความสำคัญอย8างยิ่งต8อการทำหน%าที่ผู%ตัดสิน

กีฬามวย ความรู%และทักษะเหล8านั้นโดยสภาพ

เป[นเรื่องที่เสื่อมลงได%เวลา จำเป[นต%องได%รับการ

ทบทวน ฝmกฝน และตรวจสอบความพร%อมและ

สมรรถนะของการทำหน%าที่ดังกล8าวอย8าง

สม่ำเสมอ ด%วยเหตุผลดังกล8าวจึงเป[นที่มาการ

เริ่มใช%ระบบการรับรองสมรรถะของผู%ตัดสิน  

ซึ่งประกอบไปด%วยมาตรฐาน 3 ระดับ ได%แก8  

1) มาตรฐานการปฏิบัติหนCาที่ทั่วไป  

2) มาตรฐานการปฏิบัติหนCาที่ชั้นสูง และ  

3)มาตรฐานการทำหนCาที่ประธานผูCตัดสิน 

ระบบการรับสมรรถนะผู%ตัดสินดังกล8าวเป[น

ระบบการตรวจสอบและรับรองสมรรถนะของผู%

ตัดสินที่มีกรอบ หลักเกณฑP และรอบระยะเวลา

ที่ชัดเจนแน8นอน และจะสัมพันธPโดยตรงกับ

สถานะการขึ้นทะเบียนเป[นผู%ตัดสิน 

 

(7) ร&างระเบียบคณะกรรมการ

กีฬามวย ว&าดCวยทะเบียนประวัติ

บุคคลในวงการกีฬามวย พ.ศ. .... 

(ปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการ

กีฬามวย ว8าด%วยทะเบียนประวัติ

นักมวย ผู%ฝmกสอน และหัวหน%าค8าย

มวย พ.ศ. 2543) 

กำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำ

ทะเบียนประวัตขิองนักมวย ผู%ฝmกสอน 

และหัวหน%าค8ายมวย 

 

 (1) ปรับปรุงกระบวนการและวิธีการจัดทำ

ทะเบียนประวัติบุคคลในวงการกีฬามวยโดยใช%

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสP  

 (2) กำหนดโครงสร%างรายการของทะเบียน

ประวัติของบุคคลในวงการกีฬามวยทั้งหมด 

โดยมีการเพิ่มรายการทะเบียนข%อมูลขั้นมาอีก 

2 รายการ ได%แก8 ข%อมูลของนักมวยต8างชาติ 

และข%อมลูของผู%ตัดสินต8างชาติ  

 (3) กำหนดให%นายทะเบียนเป[น “ผู%ควบคุม

ข%อมูล” มีหน%าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ ใช% 

และแก%ไขข%อมูลให%ถูกต%องและเป[นปnจจุบันอยู8

เสมอ  



ชื่อร&าง 
หลักการหรือสาระสำคัญของ

กฎกระทรวง/ระเบียบป=จจุบัน 
สาระสำคัญที่มีการปรับปรุง/แกCไขเพิ่มเติม 

 (4) กำหนดให%บุคคลในวงการกีฬามวย

สามารถเข%าถึงข%อมูลทะเบียนประวัตขิองตนเอง

ได% และหากเห็นว8าข%อมูลส8วนบุคคลในทะเบียน

ประวัติของตนเองส8วนใดไม8ถูกต%อง บุคคลนั้นมี

สิทธิยื่นคำร%องขอต8อนายทะเบียนเพื่อพิจารณา

แก%ไขข%อมูลได%  

หมายเหต ุ: การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญประการ

หนึ่งของการปรับปรุงระบบทะเบียนประวัติ

ตามร8างระเบียบฉบับนี้คือ รูปแบบและวิธีการ

บันทึกข%อมูลในทะเบียนประวัตินักมวยหรือผู%

จัดรายการแข8งขัน ซึ่งจะมีนำมาดำเนินการโดย

ใช%เทคโนโลยีของระบบข%อมูลสารสนเทศทีม่ี

ศูนยPกลางอยู8ในการควบคุมของสำนักงาน

คณะกรรมการกีฬามวย ดังนั้น เป[นเหตุให%ต%อง

มีการปรับกระบวนการหรือหน%าที่ในการ

ปรับปรุงข%อมูลในเรื่องดังกล8าว โดยจะมีการไป

กำหนดในส8วนของหน%าที่ของนายสนามมวย

หรือหน%าที่ของผู%จัดรายการแข8งขันมวยในการ

ดำเนินการเรื่องดังกล8าว 

 

(9) ร&างระเบียบคณะกรรมการ

กีฬามวย ว&าดCวยการยกเลิก

ระเบียบคณะกรรมการกีฬามวย 

ว&าดCวยคุณสมบัติของผูCตัดสิน พ.ศ. 

๒๕๔๕ พ.ศ. .... (ยกเลิกระเบียบ

คณะกรรมการกีฬามวย ว8าด%วย

คุณสมบัติของผู%ตัดสิน พ.ศ. 2545) 

กำหนดคุณสมบัติของผู%ตัดสินที่มีสิทธิ

ขึ้นทะเบียนเป[นผู%ตัดสิน 

ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการกีฬามวย ว8าด%วย

คุณสมบัติของผู%ตัดสิน พ.ศ. 2545 เนื่องจาก

คุณสมบัติของผู%ที่จะขึ้นทะเบียนเป[นผู%ตัดสินได%

มีการนำไปกำหนดไว%ในระเบียบคณะกรรมการ

กีฬามวย ว8าด%วยการจดทะเบียนและการออก

บัตรประจำตัวนักมวย ผู%ฝmกสอน ผู%ตัดสิน และ

หัวหน%าค8ายมวยแล%ว ระเบียบคณะกรรมการ

กีฬามวยฉบับดังกล8าวไม8มีความจำเป[นต%อง

กำหนดไว%อีกต8อไป  

(9) ร&างกฎกระทรวงใบอนุญาต

ผูCจัดการนักมวย นายสนามมวย 

และผูCจัดรายการแข&งขันมวย พ.ศ. 

.... (ปรับปรุงกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 

(พ.ศ. 2543) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 

2542) 

กำหนดหลักเกณฑPวิธีการยื่นคำขอและ

การออกใบอนุญาตผู%จัดการนักมวย 

นายสนามมวย และผู%จัดรายการ

แข8งขันมวย 

ปรับปรุงกระบวนการยื่นคำขออนุญาตและการ

พิจารณาอนุญาตโดยใช%วิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสP 



ชื่อร&าง 
หลักการหรือสาระสำคัญของ

กฎกระทรวง/ระเบียบป=จจุบัน 
สาระสำคัญที่มีการปรับปรุง/แกCไขเพิ่มเติม 

 

(10) ร&างกฎกระทรวงการจัดตั้ง

สนามมวย พ.ศ. .... (ปรับปรุง

กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2543) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติ

กีฬามวย พ.ศ. 2542) 

 

กำหนดหลักเกณฑPวิธีการยื่นคำขอและ

การออกใบอนุญาตจัดตั้งสนามมวย 

เพิ่มกระบวนการยื่นคำขอรับใบอนุญาตด%วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสP 

(11) ร&างกฎกระทรวงกำหนด

ค&าธรรมเนียมตามกฎหมายว&าดCวย

กีฬามวย พ.ศ. .... (ปรับปรุง

กฎกระทรวง (พ.ศ. 2543) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติกีฬามวย 

พ.ศ. 2542) 

 

กำหนดอัตราค8าธรรมเนียมใบอนุญาต

ตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 

2542 

ปรับปรุงการอัตราค8าธรรมเนียมตาม

พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 ให%

เหมาะสมกับสภาพการณPในปnจจุบันยิ่งขึ้น 

(12) ร&างระเบียบคณะกรรมการ

กีฬามวย ว&าดCวยการสังกัดและ

ยCายสังกัดค&ายมวย พ.ศ. .... 

(ปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการ

กีฬามวย ว8าด%วยการสังกัดและย%าย

สังกัดค8ายมวย พ.ศ. 2544) 

กำหนดกรอบสาระของสัญญาสังกัด

ค8ายมวยระหว8างนักมวยกับหัวหน%า

ค8ายมวย ประกอบไปด%วย  

 (1) อายุของสัญญา  

 (2) หน%าที่และความรับผิดชอบ

ของหัวหน%าค8ายมวยหรือนักมวย

คู8สัญญา  

 (3) ข%อตกลงการแบ8งเงินรางวัล  

 (4) การบอกเลิกสัญญาและการ

เรียกค8าเสียหาย 

 (5) การย%ายค8ายมวย 

 (6) การระงับข%อพิพาทตามสัญญา 

 

ปรับปรุงรูปแบบการเขียนและกรอบเนื้อหาของ

การกำหนดสัญญาสังกัดค8ายมวยตามหลักการที่

มีอยู8เดิมให%ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมีการแก%ไขใน

สาระสำคัญ ดังนี้ 

 (1) ระยะเวลาขั้นสูงของสัญญาสังกัดค8าย

มวย โดยปรับลดลงมาเป[นมีระยะเวลาไม8เกิน 5 

ปN และ 7 ปN กรณีนักมวยเป[นผู%เยาวP  

 (2) กำหนดเหตุที่ทำให%สัญญาสิ้นสุดลง 

และเหตุของการบอกเลิกสัญญา ให%ชัดเจน

ยิ่งขึ้น 

 (3) กำหนดให%การย%ายค8ายมวย (ซึ่ง

หมายถึงการทำสัญญาสังกัดค8ายใหม8ในระหว8าง

อายุสัญญา) เป[นการกระทำผิดสัญญา และเป[น

เหตุให%หัวหน%าค8ายมวยอาจบอกเลิกสัญญาและ

เรียกค8าเสียหายได% 

 (4) นักมวยจะทำสัญญาสังกัดค8ายมวยใหม8

ได%ต8อเมื่อสัญญาสังกัดค8ายมวยสิ้นสุดลงหรือ

นักมวยได%ใช%สิทธิบอกเลิกสัญญาและแจ%งต8อ

นายทะเบียนแล%ว  

 (5) กำหนดเหตุที่ทำให%สัญญาสังกัดค8าย

มวยสิ้นสุดลง 5 กรณี ได%แก8  

  (5.1) เมื่อครบกำหนดอายุสัญญา 



ชื่อร&าง 
หลักการหรือสาระสำคัญของ

กฎกระทรวง/ระเบียบป=จจุบัน 
สาระสำคัญที่มีการปรับปรุง/แกCไขเพิ่มเติม 

  (5.2) คู8สัญญาทั้งสองฝrายตกลงเลิก

สัญญา 

  (5.3) คู8สัญญาฝrายใดฝrายหนึ่งใช%สิทธิ

บอกเลิกสัญญาตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา 

  (5.4) เมื่อคู8สัญญาฝrายใดฝrายหนึ่งถึงแก8

ความตาย ตกเป[นคนไร%ความสามารถหรือ

เสมือนไร%ความสามารถ หรือต%องคำพิพากษาถึง

ที่สุดให%ลงโทษจำคุกเป[นเวลาเกินหกเดือน หรือ 

  (5.5) หัวหน%าค8ายมวยหรือค8ายมวยซึ่ง

เป[นนิติบุคคลเลิกดำเนินกิจการค8ายมวย 

 (6) เมื่อมีการทำสัญญาสังกัดค8ายมวยทุก

ครั้ง ให%หัวหน%าค8ายมวยส8งสำเนาหนังสือสัญญา

สังกัดค8ายมวยต8อนายทะเบียนเพื่อจัดเก็บและ

บันทึกในทะเบียนประวัติบุคคลในวงการกีฬา

มวยที่เกี่ยวข%องต8อไป 

 

(13) ร&างระเบียบคณะกรรมการ

กีฬามวย ว&าดCวยการอุดหนุน

กิจกรรมกีฬามวย พ.ศ. .... 

(ปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการ

กีฬามวยว8าด%วยการอุดหนุน

กิจกรรมกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๕๒) 

 (1) กำหนดหลักเกณฑPและเงื่อนไข

การให%เงินอุดหนุนแก8การจัดการ

แข8งขันกีฬามวย การส8งเสริม พัฒนา 

การอนุรักษP และการเผยแพร8กีฬามวย 

 (2) กำหนดขั้นตอนวิธีการยื่นคำขอ 

การพิจารณา และการให%การอุดหนุน 

 

ปรับปรุงหลักเกณฑP วิธีการ และเงื่อนไขการให%

ทุนอุดหนุนเพื่อส8งเสริมกิจกรรมกีฬามวยในรูป

ของการให%ทุนอุดหนุดโครงการส8งเสริมกิจกรรม

กีฬามวย ให%มีความชัดเจนและเป[นระบบมาก

ยิ่งขึ้น โดยมีการกำหนดเนื้อหาที่สำคัญ ดังนี้  

 (1) วัตถุประสงคPการให%ทุนอุดหนุน 

 (2) วิธีการการคัดเลือกโครงการ 

 (3) การพิจารณาอนุมัติการอุดหนุน

โครงการ 

 (4) การทำสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการ 

 (5) การติดตามและการปฏิบัติตามสัญญา

รับทุนอุดหนุนโครงการ  

 

(14) ระเบียบคณะกรรมการกีฬา

มวย ว&าดCวยเงินสวัสดิการ

สงเคราะหUแก&นักมวย ผูCฝcกสอน  

ผูCตัดสิน และหัวหนCาค&าย พ.ศ. .... 

(ปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการ

กีฬามวย ว8าด%วยหลักเกณฑP วิธีการ 

และเงื่อนไข การให%ทุน ทรัพยPสิน 

กำหนดหลักเกณฑP เงื่อนไข และอัตรา

การให%เงินหรือสวัสดิการแก8นักมวย ผู%

ฝmกสอน ผู%ตัดสิน และหัวหน%าค8าย  

ปรับปรุงหลักเกณฑPการพิจารณาการให%เงิน

สวัสดิการแก8บุคคลในวงการกีฬามวย และ

อัตราเงินสวัสดิการดังกล8าวให%มีความชัดเจน

ยิง่ขึ้น (โปรดดูรายละเอียดตารางแสดง

สาระสำคัญของการปรับปรุงฯ) 



ชื่อร&าง 
หลักการหรือสาระสำคัญของ

กฎกระทรวง/ระเบียบป=จจุบัน 
สาระสำคัญที่มีการปรับปรุง/แกCไขเพิ่มเติม 

และประโยชนPอื่นใดแก8นักมวย ผู%

ฝmกสอน ผู%ตัดสิน และหัวหน%าค8าย 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553) 

 

 


