
 

 
 
 
 

ประกาศสมาคมนิติธรรมหรรษา (ประเทศไทย) 
เร่ือง  การแบ่งส่วนงานของสมาคมนติิธรรมหรรษา (ประเทศไทย) 

 พ.ศ. 2564  

 
ด้วย  สมาคมนิติธรรมหรรษา (ประเทศไทย)  ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

มีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมการศึกษาวิจัยและให้ความรู้ด้านกฎหมาย ศาสนา สังคม และท่องเที่ยว ส่งเสริมการผลิต
รายการวิทยุโทรทัศน์และสื่อสารอินเทอร์เน็ต เฟซบุ๊ก ยูทูป ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
สถาบันการศึกษา องค์กรการกุศล หรือเอกชน จัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน การให้ความรู้ทางวิชาการด้าน
ต่างๆ และการพัฒนาวิชาชีพต่างๆ ไม่ด าเนินการยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด  มิได้กระท าการเรี่ยไรเพ่ือแสวงหา
ผลประโยชน์ที่ขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487 เพ่ือให้การ
ด าเนินงานบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสมาคม 
 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 18.1 แห่งข้อบังคับสมาคมนิติธรรมหรรษา (ประเทศไทย) โดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการสมาคม  ครั้งที่  1/2564  เมื่อวันที่  13  ธันวาคม 2564  คณะกรรมการสมาคมจึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1   ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสมาคมนิติธรรมหรรษา (ประเทศไทย) เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสมาคม
นิติธรรมหรรษา (ประเทศไทย) พ.ศ. 2564” 

ข้อ 2   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศนี้เป็นต้นไป 
 ข้อ 3   ให้แบ่งส่วนงานของสมาคมนิติธรรมหรรษา (ประเทศไทย)  ดังต่อไปนี้   

(ก) ส่วนงานภายในสมาคมตามภารกิจหลักเพ่ือด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสมาคม ดังนี้ 
(1) ศูนย์การศึกษาวิจัยกฎหมาย (ศก.)  มีคณะกรรมการศูนย์การศึกษาวิจัยกฎหมาย เป็นผู้

ด าเนินงานบริหารจัดการควบคุมดูแลรับผิดชอบ มีอ านาจหน้าที่ตามความในข้อ 5 แห่ง
ระเบียบสมาคมนิติธรรมหรรษา (ประเทศไทย) ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์การศึกษาวิจัยกฎหมาย 
ศาสนา สังคม และท่องเที่ยว พ.ศ. 2564  ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของศูนย์และสมาคม  

(2) ศูนย์การศึกษาวิจัยศาสนา (ศน.)  มีคณะกรรมการศูนย์การศึกษาวิจัยศาสนา เป็นผู้ด าเนินงาน 
บริหารจัดการควบคุมดูแลรับผิดชอบ มีอ านาจหน้าที่ตามความในข้อ 6 แห่งระเบียบสมาคม 
นิติธรรมหรรษา (ประเทศไทย) ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์การศึกษาวิจัยกฎหมาย ศาสนา สังคม 
และท่องเที่ยว พ.ศ. 2564  ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของศูนย์และสมาคม 

(3) ศูนย์การศึกษาวิจัยสังคม (ศค.) มีคณะกรรมการศูนย์การศึกษาวิจัยกฎสังคม เป็นผู้ด าเนินงาน 
บริหารจัดการควบคุมดูแลรับผิดชอบ มีอ านาจหน้าที่ตามความในข้อ 7 แห่งระเบียบสมาคม 
นิติธรรมหรรษา (ประเทศไทย) ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์การศึกษาวิจัยกฎหมาย ศาสนา สังคม 
และท่องเที่ยว พ.ศ. 2564  ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของศูนย์และสมาคม 

(4) ศูนย์การศึกษาวิจัยท่องเที่ยว (ศท.)  มีคณะกรรมการศูนย์การศึกษาวิจัยท่องเที่ยว เป็นผู้ 
ด าเนินงานบริหารจัดการควบคุมดูแลรับผิดชอบ มีอ านาจหน้าที่ตามความในข้อ 8 แห่ง
ระเบียบสมาคมนิติธรรมหรรษา (ประเทศไทย) ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์การศึกษาวิจัยกฎหมาย 
ศาสนา สังคม และท่องเที่ยว พ.ศ. 2564  ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของศูนย์และสมาคม 
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(ข) ส่วนงานภายในสมาคมตามภารกิจหลักเพ่ือบริหารกิจการประจ าส านักงานของสมาคม ดังนี้ 
(1) กองงานเลขาธิการ (ลข.)  มีเลขาธิการ หรือรองเลขาธิการ เป็นผู้ด าเนินงานบริหารจัดการ 

ควบคุมดูแลรับผิดชอบ มีอ านาจหน้าที่ตามความในข้อ 13.3 แห่งข้อบังคับสมาคมนิติธรรม 
หรรษา (ประเทศไทย) ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสมาคม  

(2) กองงานเหรัญญิก (หร.)  มีเหรัญญิก หรือผู้ช่วยเหรัญญิก หรือผู้ท าการแทน เป็นผู้ด าเนินงาน
บริหารจัดการควบคุมดูแลรับผิดชอบ มีอ านาจหน้าที่ตามความในข้อ 13.4 แห่งข้อบังคับ
สมาคมนิติธรรมหรรษา (ประเทศไทย)  ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสมาคม 

(3) กองงานทะเบียน (ทบ.)  มีนายทะเบียน หรือผู้ช่วยนายทะเบียน หรือผู้ท าการทแน เป็นผู้
ด าเนินงานบริหารจัดการควบคุมดูแลรับผิดชอบ มีอ านาจหน้าที่ตามความในข้อ 13.5 แห่ง
ข้อบังคับสมาคมนิติธรรมหรรษา (ประเทศไทย)  ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสมาคม  

(4) กองงานปฏิคม (ปค.)  มีปฏิคม หรือผู้ช่วนปฏิคม หรือผู้ท าการแทน เป็นผู้ด าเนินงานบริหาร
จัดการควบคุมดูแลรับผิดชอบ มีอ านาจหน้าที่ตามความในข้อ 13.6 แห่งข้อบังคับสมาคมนิติ
ธรรมหรรษา (ประเทศไทย)  ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสมาคม 

(5) กองงานประชาสัมพันธ์ (ปส.)  มีประชาสัมพันธ์ หรือผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ หรือผู้ท าการแทน 
เป็นผู้ด าเนินงานบริหารจัดการควบคุมดูแลรับผิดชอบ มีอ านาจหน้าที่ตามความในข้อ 13.7 
แห่งข้อบังคับสมาคมนิติธรรมหรรษา (ประเทศไทย)  ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสมาคม 

ข้อ 4   ในการติดต่อกับบุคคลภายนอกเป็นอ านาจหน้าที่ของนายกสมาคม หรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี ในฐานะ 
ผู้แทนของสมาคม ในงานสารบรรณติดต่อกับบุคคลหรือนิติบุคคลทั่วไป ให้ใช้อักษรย่อของส่วนงานตามข้อ 3 ให้ถือเป็น
แนวทางปฏิบัติเป็นบรรทัดฐานเพ่ือความเป็นระบบระเบียบเรียบร้อยดีงามตามหลักงานสารบรรณของสมาคม ดังต่อไปนี้ 

(1) ส่วนกลางของสมาคมนิติธรรมหรรษา (ประเทศไทย) ให้ใช้อักษรย่อของสมาคม คือ สนธ. หรือ 
NDA เป็นรหัสตามด้วยเลขที่ ออกหนั งสือตามล าดับทับ/ปี พุทธศักราชในแต่ละปี  เช่น  ที่  สนธ.001/2564, 
NDA001/2564 โดยนายกสมาคม อุปนายก หรือผู้ท าการแทน เป็นผู้ลงนามเป็นส าคัญ ในกรณีที่อุปนายกเป็นผู้ท าการ
แทนนายกสมาคม ให้ใช้ค าลงท้ายประจ าต าแหน่งว่า “อุปนายก ท าการแทนนายกสมาคมนิติธรรมหรรษา (ประเทศไทย)”  

(2) กองงานเลขาธิการ ให้ใช้อักษรย่อของส่วนงานสมาคม ตามข้อ 3 คือ ลข.สนธ.  เป็นรหัสตามด้วย 
เลขที่ออกหนังสือตามล าดับทับ/ปีพุทธศักราชในแต่ละปี เช่น ที่ ลข.สนธ.001/2564 โดยเลขาธิการ รองเลขาธิการ 
หรือผู้ท าการแทน เป็นผู้ลงนามเป็นส าคัญ ในกรณีที่รองเลขาธิการเป็นผู้ท าการแทนเลขาธิการ ให้ใช้ค าลงท้ายประจ า
ต าแหน่งว่า “รองเลขาธิการ ท าการแทนเลขาธิการสมาคมนิติธรรมหรรษา (ประเทศไทย)”  
  กองงานเหรัญญิก กองงานทะเบียน กองงานปฏิคม หรือกองงานประชาสัมพันธ์ ให้น าความในวรรคก่อน 
มาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติโดยอนุโลม แล้วแต่กรณี เพ่ือติดต่อประสานงานภายในของสมาคมส่วนงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

(3) ศูนย์การศึกษาวิจัยกฎหมาย ศาสนา สังคม และท่องเที่ยว ให้ใช้อักษรย่อของศูนย์ตามข้อ 3 เป็น 
รหัสตามด้วยเลขที่ออกหนังสือตามล าดับทับ/ปีพุทธศักราชในแต่ละปี เช่น ที่ ศก.สนธ.001/2564, ศน.สนธ.
001/2564, ศค.สนธ.001/2564, ศท.สนธ.001/2564 โดยประธานกรรมการศูนย์ หรือผู้ท าการแทน เป็นผู้ลงนาม
เป็นส าคัญ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  13  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นิติกานต์  ธรรมหรรษากุล) 
นายกสมาคมนิติธรรมหรรษา (ประเทศไทย) 



 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
หมายเหตุ : การด าเนินงานบริหารตาม ข้อบังคับสมาคมนิตธิรรมหรรษา (ประเทศไทย), ระเบียบสมาคมนิติธรรม
หรรษา (ประเทศไทย) ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์การศึกษาวิจัยกฎหมาย ศาสนา สังคม และท่องเที่ยว พ.ศ. 2564, 

ตามประกาศสมาคม สนธ. เรื่องการแบ่งส่วนงานของสมาคมนติิธรรมหรรษา (ประเทศไทย) พ.ศ. 2564 
 

ศนูยก์ารศกึษาวจิยักฎหมาย (ศก.) 
โดย คณะกรรมการศนูย ์

 

แผนภมูอิงคก์าร : สมาคมนติธิรรมหรรษา (ประเทศไทย) 
จดทะเบยีนเป็นนติบิคุคลตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์

 
 

 

ภารกิจหลักด าเนินงานตามวัตถุประสงค ์

คณะกรรมการสมาคม 
 
 

 

ศนูยก์ารศกึษาวจิยัศาสนา (ศน.) 
โดย คณะกรรมการศนูย ์ 

 

ศนูยก์ารศกึษาวจิยัสงัคม (ศค.) 
โดย คณะกรรมการศนูย ์ 

 

ศนูยก์ารศกึษาวจิยัทอ่งเทีย่ว (ศท.) 
โดย คณะกรรมการศนูย ์

 

ภารกิจด าเนินงานกิจการประจ าส านักงาน 

กองงานเลขาธกิาร 
โดย เลขาธกิาร/รองเลขาธกิาร  

 

กองงานเหรญัญกิ 
โดย เหรญัญกิ  

 

กองงานทะเบยีน 
โดย นายทะเบยีน  

 

กองงานปฏคิม 
โดย ปฏคิม  

 

กองงานประชาสมัพนัธ ์
โดย ประชาสมัพนัธ ์ 

 

ศนูยธ์รรมาภบิาล (ศธ./กรณีพเิศษ) 
โดย คณะกรรมการศนูย ์ 

 


