
ระเบียบกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ว่าดว้ยอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา  พ.ศ.  2565 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดระเบียบสําหรับอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา   เพ่ือส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของประเทศ  ตลอดจนส่งเสริม  สนับสนุนให้อาสาสมัครท่องเที่ยว 
และกีฬา  เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว   และอํานวย 
ความสะดวกให้แก่  นักกีฬา  บุคลากรทางการกีฬา  การจัดการแข่งขันกีฬา  และกิจกรรมนันทนาการ 
ในพ้ืนที่  รวมถึงส่งเสริมให้มีการนํากีฬาไปใช้ในการสร้างสุขภาวะที่เหมาะสมแก่ประชาชนในชุมชน   
ตามหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและกีฬา   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๕)   
พ.ศ.  ๒๕๔๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่าด้วยอาสาสมัคร
ท่องเที่ยวและกีฬา  พ.ศ.  2565” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“อาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา”  หมายความว่า  บุคคลที่ผ่านหลักเกณฑ์ตามหลักสูตร 

การฝึกอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาที่คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท่องเที่ยว
และกีฬากําหนด   

อาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาใช้ชื่อย่อว่า  “อสทก.”  มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า  Tourism  
And  Sports  Volunteer  และใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า  “TSV”   

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ 
อย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม  ราชการส่วนภูมิภาค  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้น 
โดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา  และองค์การมหาชน 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท่องเที่ยว
และกีฬา 

“นักท่องเที่ยว”  หมายความว่า  บุคคลที่เดินทางจากท้องที่อันเป็นถิ่นที่อยู่โดยปกติของตน 
ไปยังท้องที่อื่นเป็นการชั่วคราวด้วยความสมัครใจและด้วยวัตถุประสงค์อันมิใช่เพ่ือไปประกอบอาชีพ  
หรือหารายได้ 

“นักกีฬา”  หมายความว่า  ผู้ชอบเล่นกีฬา  ผู้เข้าแข่งขันกีฬา   
“บุคลากรกีฬา”  หมายความว่า  บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา  เช่น  ผู้ตัดสิน  ผู้ฝึกสอน   

และผู้บริหารองค์กรด้านกีฬา  ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๕



“กีฬา”  หมายความว่า  กิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวและลีลาการเล่นภายใต้กฎกติกา 
อย่างเป็นระเบียบ  โดยมุ่งเพ่ือความสนุกสนาน  เพลิดเพลิน  และเพ่ือสุขภาพก่อเกิดประโยชน์ 
ในการพัฒนาร่างกาย  อารมณ์  สังคม  สติปัญญา  บางครั้งอาจใช้การแข่งขันด้วย 

“กิจกรรมนันทนาการ”  หมายความว่า  กิจกรรมที่ทําเพื่อนันทนาการ  แบ่งเป็น  11  ประเภท  
คือ  1)  ศิลปหัตถกรรม  2)  เกมและกีฬา  3)  การเต้นรํา  4)  การละคร  5)  งานอดิเรก   
6)  การดนตรีและร้องเพลง  7)  กิจกรรมกลางแจ้ง  8)  วรรณกรรม  (อ่าน  พูด  เขียน)  9)  กิจกรรม
ทางสังคม  10)  กิจกรรมพิเศษตามเทศกาลต่าง ๆ  11)  การบริการอาสาสมัคร   

“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
ข้อ ๔ อาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา  สามารถแต่งเครื่องแบบอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา  

และประดับเครื่องหมาย  หรือตราสัญลักษณ์  ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารักษาการตามระเบียบนี้และ 

มีอํานาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 
ข้อ 6 ในกรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เป็นผู้มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด 
หมวด  1 

คณะกรรมการสง่เสริมและสนับสนนุอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา 
 
 

ข้อ 7 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ ง  เรียกว่า  คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุน
อาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา  ประกอบด้วย 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นที่ปรึกษา 
(๒) ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานกรรมการ 
(๓) รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นรองประธานกรรมการ 
(4) หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นกรรมการ 
(5) อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นกรรมการ 
(6) อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นกรรมการ 
(7) อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นกรรมการ 
(8) ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ 
(9) ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ 

(10) ผู้อํานวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เป็นกรรมการ 
 เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(11) ผู้บัญชาการตํารวจท่องเที่ยว เป็นกรรมการ 
(๑2) ผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการ 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๕



อาจมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแต่งตั้งจํานวนไม่เกิน 
สามคน  เป็นกรรมการ 

ให้ผู้อํานวยการกองพัฒนาระบบริหารเป็นกรรมการและเลขานุการ  ผู้อํานวยการกองมาตรฐาน
และกํากับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนา
บุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  และผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดประจําภูมิภาค  เป็นกรรมการ  และผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ 8 ให้คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา   มีอํานาจ 
และหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เ สนอนโยบายการส่ ง เ สริ มและสนับสนุ น   ศั กยภาพ   การกํ าหนดบทบาท   
และการสนับสนุนสวัสดิการให้แก่อาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาต่อรัฐมนตรี 

(2) ให้คําแนะนําแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการตามระเบียบฉบับนี้ 
(3) ส่งเสริม  พัฒนา  สนับสนุนกิจกรรม  ตามมาตรฐานสมรรถนะของอาสาสมัครท่องเที่ยว

และกีฬา   
(4) กําหนดหลักสูตรและประเมินมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา   
(5) แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 
(6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ระเบียบนี้กําหนดให้เป็นอํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ

ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา 
(7) พิจารณาหรือดําเนินการในเรื่องอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
ข้อ ๙ ผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ  7  มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการแต่งตั้งอีก 
ข้อ 10 การประชุมคณะกรรมการ  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน

กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน   

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 
ข้อ 11 ในการประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้    

ให้รองประธานกรรมการทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม  ถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม  
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม 

หมวด  ๒ 
หลักเกณฑแ์ละวิธกีารคัดเลอืกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมคัรท่องเที่ยวและกีฬา 
 
 

ข้อ ๑2 บุคคลที่อาจได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา  
ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

(๑) อายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๕



(๒) อาศัยอยู่เป็นการประจําในหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประสงค์จะเป็นอาสาสมัครท่องเที่ยว 
และกีฬา 

(๓) มีความรู้สามารถอ่านออกเขียนได้ 
(๔) สมัครใจและเสียสละเพื่อช่วยเหลือการดําเนินงานท่องเที่ยวและกีฬา 
(5) มีความประพฤติอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดี  ได้รับความไว้วางใจและยกย่องจากประชาชน 
(6) มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ  และมีพฤติกรรมทางด้านสุขภาพที่เป็นแบบอย่าง 
(7) มีเวลาให้กับการทํางานในบทบาทอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา 
ข้อ ๑3 การคัดเลือกบุคคลตามข้อ  ๑2  ให้ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดคัดเลือกบุคคล 

ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ  ๑2  และแสดงเจตนาเป็นอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา   
ข้อ ๑4 หากบุคคลที่ได้รับคัดเลือกตามข้อ  ๑3  เคยเป็นอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬามากอ่น  

และเว้นการปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาติดต่อกันเกินห้าปี   บุคคลนั้นต้องเข้ารับ 
การฝึกอบรมตามหลักสูตรอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา 

ข้อ 15 ให้สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด   สนับสนุนการจัดการให้ผู้ ได้รับ 
การคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาที่คณะกรรมการส่งเสริม 
และสนับสนุนอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬากําหนด   

ข้อ 16 ให้ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเป็นผู้ออกใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม
ตามข้อ  15  และผ่านการประเมินความรู้ความสามารถตามหลักสูตร 

ข้อ 17 ให้ท่อง เที่ ยวและกีฬาจั งหวัด   ดํ า เนินการขึ้นทะเบียนบุคคลตามข้อ   16   
เป็นอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา  พร้อมออกบัตรประจําตัวอาสามัครท่องเที่ยวและกีฬาตามประกาศ 
ที่รัฐมนตรีกําหนด 

ข้อ 18 ให้สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด  สนับสนุนการจัดการฝึกอบรมเพ่ือฟ้ืนฟู
ความรู้ความสามารถของอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา  หรือการอบรมความรู้ความชํานาญเฉพาะทาง  
ให้แก่  อาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา  ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  เพ่ือยกระดับความสามารถ
ของอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา  ตามมาตรฐานสมรรถนะอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาตามประกาศ 
ที่คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬากําหนด 

ให้ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดดําเนินการออกหนังสือรับรองความรู้ความชํานาญเฉพาะทาง  
ให้แก่อาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาที่ผ่านการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ 19 อาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาสิ้นสุดสภาพเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) เมื่อครบกําหนดการปฏิบัติหน้าที่  คราวละ  3  ป ี
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(5) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด  มีคําสั่งให้พ้นสภาพการเป็นอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา   
ตามข้อ  20 

ข้อ 20 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด  อาจมีคําสั่งให้พ้นสภาพการเป็นอาสาสมัครท่องเที่ยว 
และกีฬา  หากปรากฏข้อเท็จจริงตามรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสํานักงานการท่องเที่ยว  
และกีฬาจังหวัดอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) อาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาผู้นั้นไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมด้านท่องเที่ยวและกีฬา 
ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือหน่วยงานของรัฐจัดขึ้นโดยไม่มีเหตุผลหรือความจําเป็น 

(๒) อาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาไม่รักษาจรรยาบรรณของอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา  
หรือมีความประพฤติเสียหายที่อาจนํามาซึ่งความเสื่อมเสียศักดิ์ศรีของอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา 

หมวด  ๓ 
บทบาท  หน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบของอาสาสมัครทอ่งเที่ยวและกีฬา 

 
 

ข้อ 21 อาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา  มีบทบาทและหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
(๒) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  หรือจัดการรณรงค์  และให้ความรู้ทางด้านท่องเที่ยวและกีฬา 
(๓) ให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกนักท่องเที่ยว   
(4) ให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกให้แก่   นักกีฬา  บุคลากรกีฬา  การจัดการ

แข่งขันกีฬา  และกิจกรรมนันทนาการในพื้นที่ 
(5) เข้าร่วมกิจกรรมของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือกิจกรรมอื่นใด  ที่ก่อประโยชน์ 

ต่อส่วนรวม 
(6) ส่งเสริมให้มีการใช้กีฬาในการสร้างสุขภาวะที่ดี  มีความรักสามัคคีในชุมชน 
(7) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
(8) ศึกษา  พัฒนาตนเอง  และเข้าร่วมประชุม  ตลอดจนปฏิบัติงานตามที่หน่วยงานอื่นร้องขอ 
(9) ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

(10) ประสานการดําเนินงานท่องเที่ยวและกีฬาในชุมชนและปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ 
ของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนทองถิ่น  รวมถึงองค์กรพัฒนาชุมชนอื่น ๆ  ในท้องถิ่น 

หมวด  ๔ 
สิทธิประโยชน ์

 
 

ข้อ 22 อาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาอาจได้รับเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่   ทั้งนี้   
ตามประกาศที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากําหนด 
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ข้อ 23 อาสาสมัครท่อง เที่ ยวและกีฬามีสิทธิ ได้ รับการประกาศเกียรติคุณตามที่ 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ได้รับการประกาศเกียรติคุณ  เช่น  อาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาดีเด่น 
(๒) อาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาที่ผลการปฏิบัติงานดีเด่นอาจมีสิทธิจะได้รับการเสนอชื่อ 

เพ่ือขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์    
อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง  
ดิเรกคุณาภรณ์ 

ข้อ 24 อาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา  มีสิทธิที่จะได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ  รวมทั้ง 
กองทุนต่าง ๆ  ที่เป็นสิทธิประโยชน์ของอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาตามที่กระทรวงการท่องเที่ยว  
และกีฬาหรือหน่วยงานอื่นกําหนด 

หมวด  ๕ 
การรกัษาจรรยาบรรณอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา 

 
 

ข้อ 25 อาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาควรปฏิบัติหน้าที่โดยรักษาจรรยาบรรณอาสาสมัคร
ท่องเที่ยวและกีฬา  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยัน  อดทน  เต็มใจ  ตั้งใจ  เชื่อมั่น  ศรัทธา  เสียสละ  ซื่อสัตย์   
สุจริต  ตามบทบาทหน้าที่ที่กําหนด 

(๒) ไม่เรียกร้องหรือแสวงหาประโยชน์ส่วนตนโดยอาศัยตําแหน่งหรือบทบาทหน้าที่ 
(๓) ยึดมั่นในคุณธรรม  จริยธรรม  และเมตตาธรรมในการดําเนินงานและรักษาความสามัคคี   

ในหมู่คณะ 
(๔) ดําเนินงานตามบทบาทหน้าที่ที่ระเบียบนี้กําหนดโดยเคารพต่อกฎหมายและเคารพศักดิ์ศรี  

ความเป็นมนุษย์ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  9  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖5 
พิพัฒน์  รัชกิจประการ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
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