
บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย 

พ.ศ. .... 
     

 
หลักการ 

 
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยกีฬามวย 
 

เหตุผล 
 

  โดยที่พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน  
จึงมีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย 
กีฬามวยให้มีความทันสมัยและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ประกอบกับกีฬามวยไทยเป็นกีฬาที่ได้รับความ
นิยมอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ และมีรูปแบบการจัดการแข่งขันที่หลากหลายมากขึ้น  
โดยมีที่มาจากหลายแขนง และมีหลายองค์กรที่จัดการแข่งขัน รวมทั้งมกีารฝึกสอนในรูปแบบ 
ที่แตกต่างกัน ท าให้ขาดการบูรณาการเพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประกอบกับ
มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ประจ าชาติที่ต้องมีการอนุรักษ์ไว้ จึงสมควรขยายความคุ้มครองไปถึงมวย
รูปแบบอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด เพื่อให้ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้ มีความครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น และเพ่ือให้นักกีฬามวยที่มีอายุต่ ากว่าสิบห้าปีได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมกับสภาพวัย   
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 

 



ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กีฬามวย 
พ.ศ. .... 
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โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยกีฬามวย 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบมาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

 
เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ 

เพ่ือให้การด าเนินกิจการกีฬามวยมีกระบวนการ มาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
ต่อการบริหารจัดการ เกิดการส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์และรักษาศิลปะมวยไทยให้มีความถูกต้อง
ตามจารีตประเพณี ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 
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.......................................... 
 

  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ....” 
 
  มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป  
 
  มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒  
 
  มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
  “กีฬามวย” หมายความว่า การแข่งขันชกมวยตามกฎและกติกาของศิลปะมวยไทย
มวยสากล หรือมวยรูปแบบอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด โดยมีการจัดการแข่งขันอย่างเป็นระบบ



๒ 

ตามมาตรฐานของกีฬามวยแต่ละประเภท และมีนักกีฬามวยเข้าร่วมการแข่งขันไม่ว่าการแข่งขันนั้น
จะมีการแบ่งเงินรางวัลจากผลการแข่งขันหรือไม่ 
  “นักกีฬามวย” หมายความว่า นักกีฬามวยสมัครเล่นหรือนักกีฬามวยอาชีพซ่ึงขึ้น
ทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 
  “นักกีฬามวยอาชีพ” หมายความว่า นักกีฬามวยซึ่งขึ้นทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬามวยซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการแบ่งเงินรางวัลจากการแข่งขัน 
  “นักกีฬามวยสมัครเล่น” หมายความว่า นักกีฬามวยซึ่งขึ้นทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬามวยที่มีวัตถุประสงค์อ่ืนที่ไม่ใช่การแบ่งเงินรางวัลจากการแข่งขัน 
  “สนามมวย” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณอ่ืนใด ส าหรับใช้ในการ
แข่งขันกีฬามวย 
  “นายสนามมวย” หมายความว่า ผู้ท าหน้าที่จัดการหรือด าเนินกิจการสนามมวย 
  “ผู้จัดการนักกีฬามวย” หมายความว่า ผู้ท าหน้าที่เป็นผู้แทนและจัดการดูแล
ผลประโยชน์ของนักกีฬามวยอาชีพโดยได้รับค่าตอบแทน 
  “ผู้จัดรายการแข่งขันกีฬามวย” หมายความว่า ผู้จัดให้มีการแข่งขันกีฬามวย  
  “หัวหน้าค่ายมวย” หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการค่ายมวย 
  “ผู้ตัดสิน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดสินให้เป็นไปตามกฎและกติกา 
การแข่งขันกีฬามวย 
  “ผู้ฝึกสอน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติหน้าที่ท่ีต้องใช้ความรู้และทักษะในการฝึกสอน
กีฬามวย 
  “การล้มมวย” หมายความว่า การเข้าแข่งขันกีฬามวยโดยแสร้งชกแพ้ และให้หมาย
รวมถึงการเข้าแข่งขันหรือมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬามวยโดยได้มีการก าหนดผลการแข่งขันไว้เป็น
การล่วงหน้า หรือมีเจตนาเพ่ือให้ผลการแข่งขันกีฬามวยเป็นไปตามที่ก าหนดผลล่วงหน้า 
  “เงินรางวัล” หมายความว่า เงินที่ให้เป็นค่าตอบแทนแก่นักกีฬามวยอาชีพในการ
แข่งขันกีฬามวยแต่ละครั้งตามที่ได้ท าความตกลงไว้  
  “บุคคลในวงการกีฬามวย” หมายความว่า นักกีฬามวย ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน ผู้จัดการ
นักกีฬามวย หัวหน้าค่ายมวย นายสนามมวย และผู้จัดรายการแข่งขันกีฬามวย และให้หมายความ
รวมถึงอดีตนักมวยที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกีฬามวย 
  “การกีฬาแห่งประเทศไทย” หมายความว่า การกีฬาแห่งประเทศไทยตามกฎหมาย
ว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย 
  “ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 
  “สมาคมกีฬามวย” หมายความว่า สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย 
  “นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัด แล้วแต่กรณี  
  “ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 
  “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
  “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 



๓ 

  มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารักษาการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้ง
ออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้  
  กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการกีฬามวย 

   
 
  มาตรา ๖  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการกีฬามวย” 
ประกอบด้วย 
  (๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานกรรมการ  
  (๒) ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นรองประธานกรรมการ 
  (๓) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนสิบสองคน ได้แก่ ผู้แทนกระทรวงการคลัง  
ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงแรงงาน ผู้แทนกระทรวง
วัฒนธรรม ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกรมพลศึกษา ผู้แทนสถาบัน
การพลศึกษา นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และ 
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจาก 
(ก) ผู้แทนบุคคลในวงการกีฬามวย ซึ่งมาจากการเลือกกันเองของบุคคล 

ในวงการกีฬามวยตามพระราชบัญญัตินี้ จ านวนสี่คน โดยในจ านวนนี้จะต้องเป็นบุคคลซึ่งมีภูมิล าเนา
ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ 

(ข) บุคคลผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านกฎหมาย  
ด้านการตลาดและสิทธิประโยชน์ ด้านการบริหารจัดการกีฬา หรือด้านอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกีฬามวย 
จ านวนไม่เกินสามคน  
  ให้รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยแต่งตั้ง 
เป็นเลขานุการ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของการกีฬาแห่งประเทศไทยจ านวนไม่เกินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ  
  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการตาม (๔) ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ก าหนด 
 
  มาตรา ๗ กรรมการตามมาตรา ๖ (๔) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) มีสัญชาติไทย 
  (๒) มีอายุไม่เกินเจ็ดสิบปี 
  (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
  (๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (๕) ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ 



๔ 

  (๖) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
  มาตรา ๘  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี และ 
อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ 
  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ หรือ 
ในกรณีมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว
ยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมข้ึน 
อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 
  เมื่อครบก าหนดตามวาระดังกล่าวในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่ง 
เพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 
 
  มาตรา ๙  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ 
  (๔) รัฐมนตรีให้พ้นจากต าแหน่งตามค าแนะน าของคณะกรรมการซึ่งมีมติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
  กรรมการผู้แทนบุคคลในวงการกีฬามวยตามมาตรา ๖ (๔) (ก) นอกจากต้องพ้นจาก
ต าแหน่งตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้พ้นจากต าแหน่งเมื่อพ้นจากการเป็นบุคคลในวงการกีฬามวยด้วย 
 
  มาตรา ๑๐  ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬามวย 
(๒) รณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย 
(๓) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬามวยและบุคคลในวงการกีฬามวย 

(๔ ) วางแผนและก าหนดมาตรการต่าง ๆ เกี่ยวกับกีฬามวย เพ่ือคุ้มครอง 
ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักกีฬามวย 

(๕) ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิจัย อบรม ผลิตและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือการสร้าง
นวัตกรรมด้านกีฬามวย 

(๖) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับบุคคล องค์กรของต่างประเทศหรือองค์กร
ระหว่างประเทศเพ่ือให้เป็นไปตามกฎและกติกาของศิลปะกีฬามวยไทย 

(๗) ให้การสนับสนุนร่วมมือหรือรับรองการด าเนินงานขององค์กรที่มีวัตถุประสงค์ 
ในการส่งเสริมศิลปะมวยไทย 

(๘) ให้การสนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการแก่นักกีฬามวยและบุคคลในวงการ 
กีฬามวย ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

(๙) ก าหนดกฎ กติกา และมาตรฐานส าหรับการแข่งขันกีฬามวย 



๕ 

(๑๐) ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่และจรรยาบรรณของบุคคลในวงการกีฬามวย 

(๑๑) ออกระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนนักกีฬามวย ผู้ฝึกสอน 
ผู้ตัดสิน และหัวหน้าค่ายมวย 

(๑๒) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้การสนับสนุน ส่งเสริมบุคคล 
ในวงการกีฬามวย 

(๑๓) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแข่งขันกีฬามวยที่มีเด็กอายุต่ ากว่า
สิบห้าปีเข้าร่วมและการให้เงินรางวัล 

(๑๔) ควบคุมดูแลการจัดการแข่งขันกีฬามวยให้เป็นไปตามกฎกติกาและมาตรฐาน
ของกีฬามวย ตลอดจนวินิจฉัยชี้ขาดเพ่ือให้เป็นไปตามกฎกติกาและมาตรฐานของกีฬามวยดังกล่าว 

(๑๕) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งของนายทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๑๖) ออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศเพ่ือปฏิบัติการและขับเคลื่อนให้เป็นไป
ตามหน้าทีแ่ละอ านาจของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๑๗) ปฏิบัติการอืน่ตามที่พระราชบัญญตันิี้หรอืกฎหมายอื่นก าหนดให้เป็น
หน้าทีแ่ละอ านาจของคณะกรรมการ 
 
  มาตรา ๑๑  การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธาน
กรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน 
ในที่ประชุม 
  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง 
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่ง 
เป็นเสียงชี้ขาด 
 
  มาตรา ๑๒  ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินการ 
อย่างใดอย่างหนึ่งภายในขอบเขตแห่งหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ 
  อนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วยอนุกรรมการซึ่งแต่งตั้ง 
จากกรรมการตามมาตรา ๖ (๓) และ (๔)   
  ให้น ามาตรา ๑๑ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๑๓  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๒ คณะกรรมการ 
หรือคณะอนุกรรมการมีอ านาจเรียกบุคคลในวงการกีฬามวย หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริง 
ค าอธิบาย ค าแนะน า หรือความเห็น หรือให้บุคคลดังกล่าวส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมา 
เพ่ือประกอบการพิจารณาได้ตามท่ีเห็นสมควร 
 
 
 



๖ 

หมวด ๒ 
ส านักงานคณะกรรมการกีฬามวย 

   
 

  มาตรา ๑๔  ให้จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการกีฬามวยเป็นหน่วยงานในการกีฬา
แห่งประเทศไทยท าหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการ และให้มีหน้าที่และอ านาจ 
ดังต่อไปนี้  
  (๑) ด าเนินกิจการตามอ านาจของคณะกรรมการหรือกิจการที่คณะกรรมการ
มอบหมาย  
  (๒) ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ศิลปะมวยไทย และ
กีฬามวยสู่สาธารณะ 
  (๓) จัดท าแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬามวยแต่ละประเภท  
  (๔) สนับสนุน ส่งเสริมวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้กีฬามวย 
ในสถานศึกษาและองคก์รมวยที่เกี่ยวข้อง  
  (๕) จัดท าฐานข้อมูลบุคคลในวงการกีฬามวยที่มีความเป็นปัจจุบันในรูปข้อมูล
สารสนเทศและเผยแพร่เป็นการทั่วไป สร้างกลไกในการขับเคลื่อนให้กีฬามวยสู่ระดับสากล 
  (๖) ก ากับ ควบคุม คุ้มครองบุคคลในวงการกีฬามวยหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
  (๗) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ 
  (๘) เป็นศูนย์กลางในการประสานและความร่วมมือด้านกีฬามวยระหว่าง 
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรกีฬาทั้งในและต่างประเทศ 
  (๙) จัดท าและพัฒนามาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมร่วมกับสมาคมกีฬามวย 
เพ่ือยกระดับความสามารถของบุคคลในวงการกีฬามวย 
  (๑๐) รวบรวม จัดท าข้อมูลด้านวิชาการ งานวิจัยองค์ความรู้เกี่ยวกับกีฬามวย 
  (๑๑) ก ากับดูแล ควบคุม คุ้มครอง และประเมินผลของการแข่งขันและบุคคล 
ในวงการกีฬามวย  
  (๑๒) ส่งเสริมและพัฒนาบุคคลในวงการกีฬามวย 
  (๑๓) ประชาสัมพันธ์ โฆษณา เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่อสาธารณะ 
 
  มาตรา ๑๕  ให้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
แต่งตั้งพนักงานของการกีฬาแห่งประเทศไทยคนหนึ่งเป็นผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการกีฬามวย 
  ให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการกีฬามวยมีอ านาจบังคับบัญชาพนักงาน
เจ้าหน้าที่ พนักงาน และลูกจ้างในส านักงานคณะกรรมการกีฬามวย  
 
 
 
  
 



๗ 

หมวด ๓  
การควบคุม 

   
 

ส่วนที่ ๑ 
 การข้ึนทะเบียน 
   

 
  มาตรา ๑๖  นักกีฬามวยที่ประสงค์จะเข้าแข่งขันในการแข่งขันกีฬามวยต้อง 
ขึ้นทะเบียนต่อนายทะเบียน  
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ก าหนด 
  นักกีฬามวยที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬามวยด้านใด จะเข้าแข่งขันกีฬามวยได้เฉพาะ
แต่ในด้านที่ข้ึนทะเบียนไว้ 
  ผู้เยาว์ที่ประสงค์ขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬามวย ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ 
จากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน 
 
  มาตรา ๑๗  นักกีฬามวยที่จะขึ้นทะเบียนได้ต้อง 

(๑) ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

(๒) ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
  (๓) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าจะน ามาซึ่งความ 
เสื่อมเสียแก่วงการกีฬามวย 
  (๔) ไม่เคยถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียน เว้นแต่เคยถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียน 
และเวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 
  (๕) มีคุณสมบัติหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 
  มาตรา ๑๘  นักกีฬามวยอาชีพทีข่ึ้นทะเบียนแล้วต้องสังกัดค่ายมวยใดค่ายมวยหนึ่ง 
ในการชกแต่ละครั้งแต่เพียงค่ายมวยเดียว และต้องปฏิบัติตามระเบียบของค่ายมวยที่ได้รับ 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการโดยเคร่งครัด  
  ข้อตกลงระหว่างนักกีฬามวยอาชีพกับหัวหน้าค่ายมวยอย่างน้อยต้องประกอบ 
ไปด้วยขอ้ตกลงเกี่ยวกับชั่วโมงท างานตามปกติ วันหยุด วันลา การเลิกสัญญา มาตรการด้านความ
ปลอดภัย การท าประกันเพ่ือคุ้มครองชีวิต สุขภาพ และอุบัติเหตุส าหรับนักกีฬามวยอาชีพ และรายได้ 
การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างนักกีฬามวยอาชีพกับหัวหน้าค่ายมวย 
  ให้หัวหน้าค่ายมวยมีหน้าที่จัดส่งส าเนาข้อตกลงตามวรรคสองให้กับส านักงาน 
เพ่ือทราบด้วย 

ข้อตกลงใดทีจ่ ากัดไม่ให้นักกีฬามวยอาชีพย้ายสังกัดค่ายมวยเป็นโมฆะ  
 



๘ 

  มาตรา ๑๙  ให้ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และหัวหน้าค่ายมวยมาขึ้นทะเบียนต่อนายทะเบียน 
ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
 
  มาตรา ๒๐  ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินต้อง 
  (๑) มีสัญชาติไทย 
  (๒) ผ่านการฝึกอบรมหรือได้รับการรับรองความรู้ความสามารถตามที่สมาคมกีฬามวย
ก าหนด 
  (๓) ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคที่คณะกรรมการ
ก าหนด 
  (๔) ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
  (๕) ไมเ่ป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าจะน ามา 
ซึ่งความเสื่อมเสียแก่วงการกีฬามวย 
  (๖) ไม่เคยถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียน เว้นแต่เคยถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียน 
และเวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี  
  (๗) ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต  
  (๘) มีคุณสมบัติหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด 
   
  มาตรา ๒๑  ให้นายทะเบียนมีอ านาจเพิกถอนทะเบียนเป็นการชั่วคราวโดยมีก าหนด
ระยะเวลาตามที่เห็นสมควรแต่ไม่เกินครั้งละหนึ่งปี เมื่อปรากฏว่า ผู้ได้รับขึ้นทะเบียนรายใด 
  (๑) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ 
  (๒) ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ นายทะเบียน 
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  ผู้ได้รับขึ้นทะเบียนซึ่งถูกเพิกถอนทะเบียนเป็นการชั่วคราว จะกระท าการใด ๆ 
ตามท่ีได้รับขึ้นทะเบียนในระหว่างนั้นไม่ได้ 
 
  มาตรา ๒๒  ให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่งเพิกถอนการข้ึนทะเบียนเมื่อปรากฏ 
ในภายหลังว่าผู้ขึ้นทะเบียนรายใด 
  (๑) ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๒๐  
  (๒) เคยถูกสั่งเพิกถอนทะเบียนเป็นการชั่วคราวมาแล้ว และได้มีการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ (๑) หรือ (๒) อีก  
 

ส่วนที ่๒ 
การขอรับใบอนุญาต 
   

 
  มาตรา ๒๓  ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้จัดการนักกีฬามวย และนายสนามมวย ต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากนายทะเบียน 



๙ 

  ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้มีอายุห้าปี 
  การขอรับใบอนุญาต คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต  
แบบใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง 
 
  มาตรา ๒๔  ผู้ใดประสงค์จะจัดการแข่งขันกีฬามวยอาชีพหรือกีฬามวยสมัครเล่น 
ต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน  
  การขอและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
  การจัดการแข่งขันกีฬามวยที่มีลักษณะเป็นการจัดการแข่งขันเป็นปกติ ให้อนุญาต
จัดการแข่งขันได้เฉพาะในสนามมวยมาตรฐาน เว้นแต่เป็นรายการที่มีความจ าเป็นต้องจัดการแข่งขัน
ในสถานที่อ่ืนเป็นครั้งคราว นายทะเบียนอาจอนุญาตให้จัดการแข่งขันในสนามมวยชั่วคราวได้  
  นายทะเบียนอาจก าหนดเงื่อนไขอ่ืนในใบอนุญาตได้เท่าที่จ าเป็น เพ่ือให้การจัดการ
แข่งขันกีฬามวยเป็นไปตามระเบียบและกติกาท่ีคณะกรรมการก าหนด 
   
  มาตรา ๒๕  สนามมวยที่จะใช้ในการแข่งขันกีฬามวยต้องได้รับอนุญาตจาก 
นายทะเบียน 
  ใบอนุญาตจัดตั้งสนามมวยมีสองประเภท ได้แก่ ใบอนุญาตสนามมวยมาตรฐาน 
และใบอนุญาตสนามมวยชั่วคราว 
  ใบอนุญาตจัดตั้งสนามมวยมาตรฐานให้มีอายุสิบปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  
และใบอนุญาตจัดตั้งสนามมวยชั่วคราวให้มีอายุไม่เกินหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
  การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการต่อใบอนุญาต ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง   
  ผู้ได้รับอนุญาตจัดตั้งสนามมวยมีหน้าที่ต้องควบคุมดูแลการก่อสร้างสนามมวย 
จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก และใช้สนามมวยให้เป็นไปตามมาตรฐานสนามมวยที่คณะกรรมการ
ก าหนด 
  ให้น าความในวรรคหนึ่งและสี่มาใช้บังคับกับกรณีผู้รับโอนใบอนุญาตจัดตั้งสนามมวย
ด้วยโดยอนุโลม 
 
 มาตรา ๒๖  ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสนามมวยมาตรฐานมีสิทธิที่จะจัดการแข่งขัน 
กีฬามวยได้ทุกด้านโดยไม่ต้องขออนุญาตจัดการแข่งขันกีฬามวยตามมาตรา ๒๔ 
  ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสนามมวยต้องไม่ใช้สนามมวยเพ่ือกิจการอื่นอันเป็นการขัดต่อ
กฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด  
 
  มาตรา ๒๗  ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งการอนุญาตหรือไม่อนุญาตตามมาตรา ๒๓ 
มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายทะเบียน 
ได้รับค าขอรับใบอนุญาต และในกรณีที่นายทะเบียนไม่อนุญาต ให้แสดงเหตุผลที่ไม่อนุญาตไว้ 
ในหนังสือ แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบด้วย 



๑๐ 

  ในกรณีที่นายทะเบียนอนุญาตให้จัดการแข่งขันตามมาตรา ๒๔ ให้นายทะเบียน
เผยแพร่ข้อมูลการแข่งขันกีฬามวยที่มีการอนุญาตและก่อนการแข่งขันไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยอย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่จัดการแข่งขัน นายสนามมวย ผู้จัดรายการแข่งขันกีฬา
มวย นักกีฬามวยอาชีพที่เข้าแข่งขัน ผู้ตัดสิน โดยเผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นการทั่วไป 
 
  มาตรา ๒๘  ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๓ และผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสนามมวย
มาตรฐานตามมาตรา ๒๕ ซึ่งประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตต่อ 
นายทะเบียนก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ และเมื่อได้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว ให้กระท าการในเรื่อง
ที่ได้รับอนุญาตต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งการไม่อนุญาตจากนายทะเบียน 
  มาตรา ๒๙  ให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตโดยมีก าหนดระยะเวลา
ตามท่ีเห็นสมควรแต่ไม่เกินครั้งละหนึ่งปี เมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาตรายใด 
  (๑) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ 
  (๒) ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ นายทะเบียน 
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  ผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต จะกระท าการใด ๆ ตามที่ได้รับอนุญาต 
ในระหว่างนั้นไม่ได้ 
 
  มาตรา ๓๐  ให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏในภายหลัง
ว่าผู้ได้รับใบอนุญาตใด 
  (๑) ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๒๓ 
  (๒) เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตมาแล้ว และได้มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 
๒๙ (๑) หรือ (๒) อีก  
 
  มาตรา ๓๑  ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาต
อีกจนกว่าจะพ้นก าหนดสามปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต  
 

ส่วนที ่๓ 
การอุทธรณ์ 

   
 

  มาตรา ๓๒  ค าสั่งนายทะเบียนตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ 
และมาตรา ๓๐ อาจอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการ ภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ค าสั่งดังกล่าว  
  อุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้ท าเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายทะเบียนได้รับหนังสืออุทธรณ์ดังกล่าว  
  ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสืออุทธรณ์จากนายทะเบียน ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 



๑๑ 

ส่วนที ่๔ 
การร้องทุกข์ 

   
 
  มาตรา ๓๓  บุคคลในวงการกีฬามวยผู้ใดมีความคับข้องใจหรือเห็นว่าตนไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตนกับบุคคลในวงการกีฬามวยอื่น หรือได้รับ
ผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการพิจารณา 
เรื่องร้องทุกข์ 
  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 
 
  มาตรา ๓๔  ให้มีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง 
ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนอีกสี่คน โดยในจ านวนนี้จะต้องเป็นผู้ซึ่งมีความรู้
ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ด้านกฎหมายอย่างน้อยหนึ่งคน มีหน้าที่และอ านาจพิจารณา 
และวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามมาตรา ๓๓ 
  คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณา 
หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์มอบหมายก็ได้ 
  ให้น าความในมาตรา ๑๑ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการพิจารณา
เรื่องร้องทุกข์หรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์แต่งตั้งโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๓๕  ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์และ
คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์แต่งตั้ง ให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้อง
ทุกข์หรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์แต่งตั้ง มีอ านาจออกค าสั่งเป็น
หนังสือเรียกให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค าหรือชี้แจงหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานเพ่ือประโยชน์ 
แก่การพิจารณา  
  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์แต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 
 
  มาตรา ๓๖ ในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ให้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของการกีฬาแห่งประเทศไทยคนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบส านวน มีหน้าที่สอบสวน สรุป
ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายพร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นของตนเสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
เพ่ือประกอบการพิจารณา 
 
  มาตรา ๓๗  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์
ประการใดแล้ว ให้แจ้งผลการวินิจฉัยให้คู่กรณีหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบหรือพิจารณาถือปฏิบัติ
ตามท่ีเห็นสมควร แล้วแต่กรณี 
 



๑๒ 

หมวด ๔ 
หน้าที่ มาตรฐาน และจรรยาบรรณของบุคคลในวงการกีฬามวย 

   
 

 มาตรา ๓๘  การจัดการแข่งขันกีฬามวย ให้ผู้จัดการแข่งขันกีฬามวยและนายสนาม
มวยอนุญาตให้นักกีฬามวยอาชีพเข้าร่วมได้เฉพาะการแข่งขันกีฬามวยอาชีพ หรือนักกีฬามวย
สมัครเล่นได้เฉพาะการแข่งขันกีฬามวยสมัครเล่น แล้วแต่กรณี และต้องจัดการแข่งขันให้เป็นไปตาม
มาตรฐานมาตรฐานการแข่งขันกีฬามวยตามมาตรา ๕๐ 
            ในรายการแข่งขันกีฬามวยอาชีพ ห้ามมิให้ผู้จัดรายการแข่งขันกีฬามวยและ 
นายสนามมวยอนุญาตให้เด็กที่มีอายุต่ ากว่าสิบห้าปีเข้าร่วมแข่งขัน 
            การอนุญาตเด็กซ่ึงมีอายุต่ ากว่าสิบห้าปีเข้าแข่งขันกีฬามวยอาชีพ ต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากนายทะเบียน แต่เด็กนั้นต้องมีอายุไม่ต่ ากว่าสิบสองปี และในการจัดการแข่งขัน 
ต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์ในกิจกรรมด้านการกีฬาและมีมาตรการป้องกันอันตราย 
ทางร่างกายและกฎกติกาการเล่นที่เหมาะสมเป็นการเฉพาะ 

  มาตรา ๓๙  ผู้จัดรายการแข่งขันกีฬามวยที่จัดรายการแข่งขันที่มีนักมวยซึ่งเป็น
ผู้เยาว์เข้าร่วมแข่งขัน ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมของนักกีฬามวยนั้นด้วย 
 
  มาตรา ๔๐  นายสนามมวยที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๓ ให้มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ด าเนินการหรือจัดการแข่งขันกีฬามวยให้เป็นไปตามระเบียบ กติกา และ
มาตรฐานการแข่งขันกีฬามวยตามมาตรา ๕๐ 
  (๒) สอดส่องดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อยในสนามมวย 
  (๓) จัดท าทะเบียนประวัตินักมวย ผู้จัดรายการแข่งขันมวย ที่แข่งขันในสนามมวยนั้น
ส่งให้นายทะเบียนตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด 
  (๔) จัดท าบัญชีการรับจ่ายเงินรางวัล ตลอดจนควบคุมการรับจ่ายเงินรางวัล 
ของนักมวยที่แข่งขันในสนามมวยนั้น 
  (๕) สนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือบุคคลในวงการกีฬามวย 
 
  มาตรา ๔๑  ผู้ตัดสินทีม่ีหน้าที่ตัดสินการแข่งขันกีฬามวยใด ต้องท าหน้าที่ตัดสิน 
ตามกฎและกติกาที่ใช้ส าหรับการแข่งขันกีฬามวยนั้น 
 
  มาตรา ๔๒  หัวหน้าค่ายมวยต้องจัดให้ค่ายมวยของตนให้มีมาตรฐานตามท่ี
คณะกรรมการก าหนด และจัดให้มีสวัสดิการแก่นักกีฬามวยอาชีพ ผู้ฝึกสอน และบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
ที่สังกัดค่ายมวยนั้น ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
 
  มาตรา ๔๓  ผู้จัดรายการแข่งขันกีฬามวยและผู้จัดการนักกีฬามวยที่ได้รับใบอนุญาต 
ตามมาตรา ๒๓ นอกจากจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 



๑๓ 

  (๑) ให้ความร่วมมือกับนายสนามมวยในการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือประกาศท่ีคณะกรรมการก าหนด 
  (๒) ปฏิบัติตามระเบียบของสนามมวยที่คณะกรรมการเห็นชอบ 
 
  มาตรา ๔๔  ในการจัดการแข่งขันกีฬามวยแต่ละครั้ง นายสนามมวยและผู้จัด
รายการแข่งขันกีฬามวยต้องจัดให้มีมาตรการเพ่ือความปลอดภัยส าหรับนักกีฬามวย อย่างน้อย 
ตามมาตรฐาน ดังต่อไปนี้ 
  (๑) จัดให้แพทย์แผนปัจจุบันตรวจสุขภาพของนักกีฬามวยแต่ละคนก่อนการแข่งขัน
กีฬามวย เพ่ือรับรองว่านักกีฬามวยมีสุขภาพสมบูรณ์พร้อมท าการแข่งขัน 
  (๒) จัดให้มีแพทย์แผนปัจจุบันหรือพยาบาลวิชาชีพ และอุปกรณ์ทางการแพทย์
ประจ าสนามมวยในขณะที่มีการแข่งขัน 
  (๓) จัดให้มีการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลอันเนื่องมาจากการแข่งขันกีฬามวย
ส าหรับนักกีฬามวย 
  การจัดให้มีมาตรการเพ่ือความปลอดภัยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการก าหนด 
 
  มาตรา ๔๕  ในการแข่งขันกีฬามวยแต่ละครั้ง ผู้จัดรายการแข่งขันกีฬามวย หัวหน้า 
ค่ายมวย หรือผู้จัดการนักกีฬามวยตามที่ได้ตกลงกัน แล้วแต่กรณี ต้องจ่ายเงินรางวัลให้แก่นักกีฬามวย  
ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของค่าตอบแทนรวมกันทั้งหมดที่ผู้จัดรายการแข่งขันมวยตกลงจ่าย
ให้แก่นักกีฬามวย หัวหน้าค่ายมวย และผู้จัดการนักกีฬามวย 
  ความตกลงเกี่ยวกับส่วนแบ่งค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ต้องท าหลักฐานเป็นหนังสือ
ลงลายมือชื่อนักกีฬามวย หัวหน้าค่ายมวย ผู้จัดการนักกีฬามวย และผู้จัดรายการแข่งขันกีฬามวยที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการก าหนดค่าตอบแทน แล้วแต่กรณี และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
การแบ่งและการจ่ายเงินรางวัลตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
  บรรดาทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้แก่นักกีฬามวยโดยตรงในการแข่งขันกีฬามวย ให้ตกเป็น
ของนักกีฬามวยทั้งหมด ข้อตกลงใด ๆ เพื่อแบ่งปันทรัพย์สินดังกล่าวจากนักกีฬามวยให้ตกเป็นโมฆะ 
 
  มาตรา ๔๖  ห้ามมิให้ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 
แก่นักกีฬามวยหรือผู้อ่ืนเพ่ือจูงใจให้นักกีฬามวยกระท าการล้มมวย 
 
  มาตรา ๔๗  ห้ามมิให้ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 
แก่ผู้ตัดสินหรือผู้อ่ืน เพ่ือจูงใจให้ผู้ตัดสินไม่ตัดสินตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างถูกต้อง 
เที่ยงธรรม 
 
  มาตรา ๔๘  ห้ามมิให้นักกีฬามวยรับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนเพื่อจูงใจให้นักกีฬามวยกระท าการล้มมวย 
 



๑๔ 

  มาตรา ๔๙  ห้ามมิให้ผู้ตัดสินรับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน เพ่ือจูงใจให้ผู้ตัดสินไม่ตัดสินตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างถูกต้อง
เที่ยงธรรม 
 
  มาตรา ๕๐  ให้คณะกรรมการจัดให้มีระเบียบ กฎและกติกา รวมทั้งมาตรฐาน
ส าหรับการแข่งขันกีฬามวยเพ่ือใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬามวย  ทั้งนี้ โดยค านึงถึงอายุ เพศ  
ความปลอดภัยของนักกีฬามวย และจารีตประเพณีในการแข่งขันกีฬามวย  
 

หมวด ๕ 
นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ 

   
 

มาตรา ๕๑  ให้ผู้ ว่าการการกีฬาแห่ งประเทศไทยเป็นนายทะเบียนกลาง 
และให้ผู้อ านวยการส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดเป็นนายทะเบียนจังหวัด 

 
  มาตรา ๕๒  ให้นายทะเบียนจัดท าทะเบียนประวัติบุคคลในวงการกีฬามวยและออก
บัตรประจ าตัวบุคคลในวงการกีฬามวย 
  ทะเบียนประวัติบุคคลในวงการกีฬามวยและแบบบัตรประจ าตัวตามวรรคหนึ่ง  
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
 
  มาตรา ๕๓  ในการควบคุมกีฬามวยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียน
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) เข้าไปในสนามมวยในระหว่างเวลาที่ท าการอยู่เพื่อตรวจสอบใบอนุญาต สภาพ 
และลักษณะของสถานที่ท าการ เครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะเพ่ือการพยาบาลที่ใช้ในการจัด 
การแข่งขันกีฬามวย ตลอดจนเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬามวย 
  (๒) เรียกบุคคลในวงการกีฬามวยหรือตัวแทนมาให้ถ้อยค า หรือชี้แจงหรือให้ส่ง
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬามวยเพ่ือตรวจสอบ 
 
  มาตรา ๕๔  ในการปฏิบัติหน้าที่ นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตร
ประจ าตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
  บัตรประจ าตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง 
 
  มาตรา ๕๕  เมื่อนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่พบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียนพิจารณาด าเนินการตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๙ และ
มาตรา ๓๐ แล้วแต่กรณี แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ  
 



๑๕ 

  มาตรา ๕๖  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียนและพนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๖ 
บทก าหนดโทษ 

   
  

  มาตรา ๕๗  ผู้ใด 
  (๑) ไม่มาให้ถ้อยค าหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานหรือสิ่งใดตามค าสั่งของ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ นายทะเบียน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ แล้วแต่กรณี ตามมาตรา ๑๓ 
โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือ 
  (๒) ขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียน  
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๓ (๑) 
  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 
  มาตรา ๕๘  ผู้จัดรายการแข่งขันกีฬามวย หัวหน้าค่ายมวย หรือผู้จัดการ 
นักกีฬามวยใดจงใจฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบัติตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี 
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
  ผู้จัดรายการแข่งขันกีฬามวย หัวหน้าค่ายมวย หรือผู้จัดการนักกีฬามวยใดจงใจ 
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสอง
หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 
  มาตรา ๕๙  ผู้จัดรายการแข่งขันกีฬามวยหรือนายสนามมวยใดจัดการแข่งขันมวย 
โดยละเลยหรือฝ่าฝืนมาตรฐานการแข่งขันกีฬามวยตามมาตรา ๓๘ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
 
  มาตรา ๖๐  ผู้ใดจัดการแข่งขันกีฬามวยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๒๔  
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 
  มาตรา ๖๑  ผู้จัดรายการแข่งขันกีฬามวยหรือนายสนามมวยผู้ใดกระท าการฝ่าฝืน
เงื่อนไขในการอนุญาตที่นายทะเบียนก าหนดตามมาตรา ๒๔ วรรคสี่ ซึ่งเป็นเงื่อนไขในสาระส าคัญ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
  ถ้าการฝ่าฝืนเงื่อนไขในการอนุญาตที่นายทะเบียนก าหนดตามมาตรา ๒๔  
วรรคสี่ ซึ่งไม่ใช่เงื่อนไขในสาระส าคัญ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 
 
  มาตรา ๖๒  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๖ 
วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 



๑๖ 

  มาตรา ๖๓  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๙ วรรคสอง ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๖๔  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๘ ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๖๕  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๙ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกิน
สองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 
  มาตรา ๖๖  ผู้ใดปลอมปนอาหาร ยา หรือเครื่องอุปโภคบริโภคอ่ืนใด เพื่อให้นักกีฬา
มวยเสพหรือใช้ และการปลอมปนนั้นน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพหรือท าให้นักกีฬามวย 
เสื่อมถอยก าลังที่จะชกมวยได้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๖๗  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี 
หรือมีโทษปรับสถานเดียว ให้นายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบได้  
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 
  เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบในระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว  
ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
  มาตรา ๖๘  ให้คณะกรรมการกีฬามวยตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ซ่ึงด ารงต าแหนง่อยู่ในวนัก่อนวนัท่ีพระราชบัญญัตินีใ้ชบั้งคับ คงอยู่ในต าแหนง่ต่อไปจนกวา่จะมี 
การแต่งตัง้คณะกรรมการกีฬามวยตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 
  มาตรา ๖๙  บรรดาค าขอขึ้นทะเบียนและค าขออนุญาตต่าง ๆ ที่ได้ยื่นไว้ 
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ให้ถือว่าเป็นค าขอ 
ขึ้นทะเบียนและค าขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ และหากมีความจ าเป็นนายทะเบียนอาจขอให้ 
ส่งเอกสารเพ่ิมเติมได้  
 
  มาตรา ๗๐  บรรดาใบอนุญาตต่าง ๆ ที่ออกให้ตามพระราชบัญญัติกีฬามวย  
พ.ศ. ๒๕๔๒ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตนั้น ๆ  
จะสิ้นอายุ  
 



๑๗ 

  มาตรา ๗๑  ให้นักมวยที่ขึ้นทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เป็นนักกีฬามวยอาชีพตามพระราชบัญญัตินี้ไปเป็นระยะเวลาสามปีตั้งแต่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
และจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนด  
 
  มาตรา ๗๒  บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ ที่ออก 
ตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะม ีกฎกระทรวง ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือประกาศ ตามพระราชบัญญัตินี้  
 
 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 
 
 
.......................................... 
       นายกรัฐมนตร ี

 



๑๘ 

อัตราค่าธรรมเนียม 
                   

๑. ใบอนุญาตจัดตั้งสนามมวย                                             ฉบับละ        ๕,๐๐๐ บาท 
๒. ใบอนุญาตจัดการแข่งขันกีฬามวยเป็นกรณีเฉพาะคราว           ฉบับละ        ๑,๐๐๐ บาท 
๓. ใบอนุญาตเป็นผู้จัดการนักกีฬามวย นายสนามมวย  

หรือผู้จัดรายการแข่งขันกีฬามวย                                        ฉบับละ           ๕๐๐ บาท 
๔. ใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งสนามมวย                                       ฉบับละ        ๑,๐๐๐ บาท 
๕. ใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้จัดการนักกีฬามวย นายสนามมวย 

หรือผู้จัดรายการแข่งขันกีฬามวย                                        ฉบับละ           ๓๐๐ บาท 
๖. การต่ออายุใบอนุญาต                                                     ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียม 

    ส าหรับใบอนุญาต 
 


