
 

 
 
 
 

ระเบียบสมาคมนติิธรรมหรรษา (ประเทศไทย) 
ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์การศึกษาวิจัยกฎหมาย ศาสนา สังคม และท่องเที่ยว 

 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 แต่อย่างใด 
และได้จัดตั้ง “ศูนย์การศึกษาวิจัยกฎหมาย ศาสนา สังคม และท่องเที่ยว” เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาวิจัยและให้
ความรู้ด้านกฎหมาย ศาสนา สังคม และท่องเที่ยว  เพ่ือให้การด าเนินงานบริหารจัดการเปน็ไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม 
 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 18.1 แห่งข้อบังคับสมาคมนิติธรรมหรรษา (ประเทศไทย) โดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการสมาคม   ครั้งที่   1/2564   เมื่อวันที่   13  ธันวาคม  2564    คณะกรรมการสมาคมจึงวางระเบียบไว้ 
ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1   ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสมาคมนิติธรรมหรรษา (ประเทศไทย) ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์การศึกษาวิจัย
กฎหมาย ศาสนา สังคม และท่องเที่ยว พ.ศ. 2564” 

ข้อ 2   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศนี้เป็นต้นไป 
 ข้อ 3   ให้จัดตั้งศูนย์การศึกษาวิจัยของสมาคมนิติธรรมหรรษา (ประเทศไทย) ดังต่อไปนี้ 

(1) ศูนย์การศึกษาวิจัยกฎหมาย (ศก.)   
(2) ศูนย์การศึกษาวิจัยศาสนา (ศน.)   
(3) ศูนย์การศึกษาวิจัยสังคม (ศค.)   
(4) ศูนย์การศึกษาวิจัยท่องเที่ยว (ศท.)   

ข้อ 4   ให้มีคณะกรรมการศูนย์การศึกษาวิจัยตามข้อ 3 แต่งตั้งโดยคณะกรรมการสมาคม เพ่ือด าเนินงานบริหาร 
จัดการควบคุมดูแลรับผิดชอบศูนย์การศึกษาวิจัยตามข้อ 3  ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการสมาคม และให้ได้รับ 
ทุนการด าเนินงานจากสมาคมในอุปถัมภ์ของบริษัทในเครือธรรมหรรษาทัวร์ หรือองค์กรการกุศล สมาคม มูลนิธิ สถาบัน
อ่ืนใดที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน เพ่ือส่งเสริมการศึกษาวิจัยและให้ความรู้ด้านกฎหมาย ศาสนา สังคม และท่องเที่ยว 
           คณะกรรมการศูนย์การศึกษาวิจัยตามความในวรรคก่อน ให้อยู่ ในต าแหน่งได้ไม่เกินวาระของ
คณะกรรมการสมาคมที่แต่งตั้ง  ในกรณีที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ชุดใหม่ ให้คณะกรรมการศูนย์ชุดเดิม
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ชุดใหม่  
 ข้อ 5   ให้คณะกรรมการศูนยศ์ึกษาการศึกษาวิจัยกฎหมาย  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1)  ด าเนินงานบริหารจัดการควบคุมดูแลรับผิดชอบศูนย์การศึกษาวิจัยกฎหมาย 
(2)  แต่งตั้งหรือถอดถอนคณะท างานต่างๆ หรือเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์การศึกษาวิจัยกฎหมาย 
(3)  สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาวิจัยและให้ความรู้ด้านกฎหมาย 
(4)  ส่งเสริมการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์และสื่อสารอินเทอร์เน็ต เฟซบุ๊ก ยูทูป ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 
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(5)  ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  สถาบันการศึกษา  องค์กรการกุศล  หรือเอกชน  จัดท า 
 โครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน การให้ความรู้ทางวิชาการและพัฒนาวิชาชีพด้านกฎหมาย 

(6)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีนายกสมาคม อุปนายก เลขาธิการ หรือคณะกรรมการสมาคมมอบหมาย  
 ข้อ 6   ให้คณะกรรมการศูนย์ศึกษาการศึกษาวิจัยศาสนา  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1)  ด าเนินงานบริหารจัดการควบคุมดูแลรับผิดชอบศูนย์การศึกษาวิจัยศาสนา 
(2)  แต่งตั้งหรือถอดถอนคณะท างานต่างๆ หรือเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์การศึกษาวิจัยศาสนา 
(3)  สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาวิจัยและให้ความรู้ด้านศาสนาปรัชญาและวัฒนธรรม 
(4)  ส่งเสริมการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์และสื่อสารอินเทอร์เน็ต เฟซบุ๊ก ยูทูป ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 
(5)  ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  สถาบันการศึกษา  องค์กรการกุศล  หรือเอกชน  จัดท า 

 โครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน การให้ความรู้ทางวิชาการและพัฒนาวิชาชีพด้านศาสนา 
(6)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีนายกสมาคม อุปนายก เลขาธิการ หรือคณะกรรมการสมาคมมอบหมาย 

 ข้อ 7   ให้คณะกรรมการศูนย์ศึกษาการศึกษาวิจัยสังคม  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1)  ด าเนินงานบริหารจัดการควบคุมดูแลรับผิดชอบศูนย์การศึกษาวิจัยสังคม 
(2)  แต่งตั้งหรือถอดถอนคณะท างานต่างๆ หรือเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์การศึกษาวิจัยสังคม 
(3)  สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาวิจัยและให้ความรู้ด้านสังคม 
(4)  ส่งเสริมการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์และสื่อสารอินเทอร์เน็ต เฟซบุ๊ก ยูทูป ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 
(5)  ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  สถาบันการศึกษา  องค์กรการกุศล  หรือเอกชน  จัดท า 

 โครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน การให้ความรู้ทางวิชาการและพัฒนาวิชาชีพด้านสังคม 
(6)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีนายกสมาคม อุปนายก เลขาธิการ หรือคณะกรรมการสมาคมมอบหมาย  

 ข้อ 8   ให้คณะกรรมการศูนย์ศึกษาการศึกษาวิจัยท่องเที่ยว  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1)  ด าเนินงานบริหารจัดการควบคุมดูแลรับผิดชอบศูนย์การศึกษาวิจัยท่องเที่ยว 
(2)  แต่งตั้งหรือถอดถอนคณะท างานต่างๆ หรือเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์การศึกษาวิจัยท่องเที่ยว 
(3)  สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาวิจัยและให้ความรู้ด้านท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(4)  ส่งเสริมการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์และสื่อสารอินเทอร์เน็ต เฟซบุ๊ก ยูทูป ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 
(5)  ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  สถาบันการศึกษา  องค์กรการกุศล  หรือเอกชน  จัดท า 

 โครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน การให้ความรู้ทางวิชาการและพัฒนาวิชาชีพด้านท่องเที่ยว 
(6)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีนายกสมาคม อุปนายก เลขาธิการ หรือคณะกรรมการสมาคมมอบหมาย  

ข้อ 9    ให้คณะกรรมการสมาคมแต่งตั้งหรือเชิญผู้ทรงเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญช านาญการพิเศษเฉพาะ 
ทางในสาขาต่างๆ หรือผู้มีอุปการคุณ ผู้อุปถัมภ์ ผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่สมาคม เป็นคณะกรรมการกิตติมศักดิ์หรือคณะที่
ปรึกษาของศูนย์การศึกษาวิจัยตามข้อ 3  และให้อยู่ในต าแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการสมาคมที่แต่งต้ัง 

ข้อ 10  ในงานสารบรรณติดต่อกับบุคคลหรือนิติบุคคลทั่วไป ให้ใช้อักษรย่อของศูนย์ตามข้อ 3 เป็นรหัสตาม
ด้วยเลขที่ออกหนังสือตามล าดับทับ/ปีพุทธศักราชในแต่ละปี เช่น ที่ ศก.สนธ.001/2564, ศน.สนธ.001/2564,     
ศค.สนธ.001/2564, ศท.สนธ.001/2564  โดยให้ประธานกรรมการศูนย ์หรือผู้ท าการแทน เป็นผู้ลงนามเป็นส าคัญ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  13  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นิติกานต์  ธรรมหรรษากุล) 
นายกสมาคมนิติธรรมหรรษา (ประเทศไทย) 


