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ธรรมนูญ 

ของ 

องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





๒ 


ข้อ ๑ 
 

ชื่อ 
 

 องค์การนี้ให้ช่ือว่า “องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก” เรียกโดยย่อว่า 
“พ.ส.ล.” 
 
 

ข้อ ๒ 
 

ส านักงานใหญ่ 
 

 ส านักงานใหญ่ขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ตั้งเป็นการถาวรอยู่ 
ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ตามมติของการประชุมใหญ่ ครั้งท่ี ๙ ขององค์การ
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ 
 
 

ข้อ ๓ 
 

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก 
ได้แก่  

๓.๑  ส่งเสริมสนับสนุนให้มวลสมาชิกรักษาศีลและปฏิบัติธรรมตาม    
ค าสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

๓.๒  เสริมสร้างความสามัคคี ความเป็นปึกแผ่น และภราดรภาพในหมู่
พุทธศาสนิกชน 

๓.๓  เผยแผ่หลักธรรมอันบริสุทธ์ิประเสริฐของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
๓.๔  ก่อตั้งและด าเนินกิจกรรมทั้งหลาย อันเป็นประโยชน์ในด้านสังคม 

การศึกษา วัฒนธรรม และมนุษยธรรม 
๓.๕  ด าเนินงานเพื่อเสริมสร้างสันติภาพ และความกลมเกลียวกันในหมู่

มนุษย์และความผาสุกให้แก่มวลชน ตลอดจนให้ความร่วมมือกับ
องค์การอื่น ๆ ซึ่งประกอบกิจการอันมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน 





๓ 


ข้อ ๔ 
 

วิถีและวิธีที่ให้บรรลุซึ่งความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์  
 

 เพื่อให้บรรลุซึ่งความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์
แห่งโลก ต้อง 

 

๔.๑  สถาปนาศูนย์ภาคีในประเทศ  ดินแดน  หรือท้องที่ท่ีมีพุทธศาสนิก
จ านวนมากพอสมควร และที่ความเชื่อถือและการปฏิบัติตามหลัก
พระพุทธศาสนาเป็นไปโดยเสรีและไม่มีข้อจ ากัดหรือรับรององค์การ
ต่าง ๆ ที่มีอยู่ว่าเป็นศูนย์ภาคี 

๔.๒  สถาปนาหรือธ ารงไว้ซึ่งศูนย์ธรรมทูตทั่วโลก โดยมีความมุ่งหวังเพื่อ
การเผยแผ่ค าสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การส่งเสริม
และกระตุ้นการปฏิบัติและนับถือค าสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมา 
สัมพุทธเจ้า 

๔.๓  สถาปนาและรักษาไว้หรือให้การช่วยเหลือการสถาปนาและรักษาไว้
ซึ่งสถาบันการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามที่อาจมีความ
จ าเป็น 

๔.๔  กระตุ้นและส่งเสริมการปฏิบัติ และการรักษาหลักการของพระพุทธ 
ศาสนา 

๔.๕  จัดให้มีและด ารงไว้ หรือช่วยจัดให้มีและด ารงไว้ซึ่งสถาบันเพื่อการ
สังคม การศึกษา วัฒนธรรม และมนุษยธรรมต่าง ๆ  

๔.๖  ท าหน้าที่เป็นผู้แนะน าและประสานงานระหว่างศูนย์ธรรมทูตนานาชาต ิ
๔.๗  จัดให้มีและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทน ผู้ทรงความรู้และ

นักศึกษาระหว่างประเทศท่ีนับถือพระพุทธศาสนา 
๔.๘  กระท าการใด ๆ อันน าไปสู่การเผยแผ่ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

ขององค์การ 
 

ในการด าเนินการดังกล่าวในข้อ ๔.๑ ถึง ๔.๘ ข้างต้น องค์การพุทธศาสนิก
สัมพันธ์แห่งโลก พึงเว้นจากกิจกรรมเชิงการเมืองทั้งโดยตรงและโดยอ้อม 





๔ 


ข้อ ๕ 
 

องค์อุปถัมภ์ 
 

 บุคคลผู้พึงได้รับเชิญเป็นองค์อุปถัมภ์ขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์   
แห่งโลก มีดังต่อไปนี้ 

 

๕.๑  สมเด็จพระสังฆราชแห่งประเทศไทย 
๕.๒  มหานายกเถโรแห่งสาธารณรัฐศรีลังกา 
๕.๓  พระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย 
๕.๔  กษัตริย์แห่งประเทศเนปาล 
๕.๕  ประธานาธิบดีของสาธารณรัฐอินเดีย 
๕.๖  ประธานาธิบดีของสาธารณรัฐศรีลังกา 
๕.๗  นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทย 
๕.๘  ประธานของสหพันธ์พุทธศาสนิกแห่งประเทศญี่ปุ่น 
๕.๙  ประมุขแห่งคณะสงฆ์ ประมุขแห่งรัฐ และบุคคลอื่นซึ่งคณะกรรมการ

ทั่วไปเห็นชอบและเชิญให้เป็นองค์อุปถัมภ์ขององค์การพุทธศาสนิก
สัมพันธ์แห่งโลก 

 

คณะกรรมการทั่วไปอาจเลือกโอวาทาจาริย์ได้ไม่เกินจ านวน ๑๒ ท่าน และ
ประธานกิตติมศักดิ์ได้ไม่เกินจ านวน ๙ ท่านให้ด ารงต าแหน่งตลอดชีพ นอกเหนือ จาก
ประธานกิตติมศักดิ์ดังกล่าว ผู้เคยด ารงต าแหน่งประธานย่อมเป็นประธานกิตติมศักดิ์ 

 
 

ข้อ ๖ 
 

คณะกรรมการทั่วไป : อ านาจและหน้าที่ 
 

ให้เจ้าหน้าที่และผู้แทนศูนย์ภาคีประกอบกันเป็นคณะกรรมการทั่วไปของ
องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก 

ศูนย์ภาคีแต่ละศูนย์ย่อมมีผู้แทนในคณะกรรมการทั่วไปได้หนึ่งคน 
 





๕ 


๖.๑  ภายใต้บังคับข้อ ๑๖ บรรดาเงินและทรัพย์สินขององค์การพุทธ
ศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกให้เป็นของคณะกรรมการทั่วไป 

๖.๒  อ านาจการควบคุมดูแลทั่วไปซึ่งกิจการต่าง ๆ ขององค์การพุทธ
ศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกให้ตกอยู่กับคณะกรรมการทั่วไป 

๖.๓  ให้คณะกรรมการทั่วไปมีสิทธิก ากับคณะกรรมการบริหาร 
๖.๔  ให้ท้ังคณะกรรมการทั่วไปและคณะกรรมการบริหาร มีอ านาจ ปฏิบัติ

แม้มีกรรมการไม่เต็มคณะ อันเนื่องจากความบกพร่องของศูนย์ภาคี
และเหตุอื่น ๆ และการปฏิบัติงานถือว่าสมบูรณ์แม่ปรากฏในภายหลัง
ว่ามีบุคคลที่ไม่มีสิทธ์ิได้ร่วมในคณะหรือออกเสียงลงคะแนนด้วย หรือ
ร่วมในการด าเนินงานอยู่ด้วย 

๖.๕  ให้คณะกรรมการทั่วไปมีอ านาจในการออกกฎข้อบังคับเพื่อประโยชน์
ในการปฏิบัติตามความมุ่งหมายและจุดประสงค์ขององค์การนี้ 

 คณะกรรมการทั่วไปอาจออกกฎข้อบังคับโดยไม่มีผลกระทบ
อ านาจโดยทั่วไปดังกล่าวข้างต้นได้ในเรื่องต่อไปนี้ 

๖.๕.๑  วิธีด าเนินการในการประชุมทั่วไปและการประชุมของ    
 คณะกรรมการทั่วไปและคณะกรรมการบริหาร 

๖.๕.๒  วิธีแต่งตั้งผู้แทนหรือผู้แทนส ารองของศูนย์ภาคีทั่วไปใน 
     คณะกรรมการทั่วไป 

๖.๕.๓  การด าเนินงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการชี้ขาดเกี่ยวกับ 
     ข้อสงสัยหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

๖.๕.๔  การเงิน 
๖.๕.๕  รูปแบบของใบรับรองสิทธิ 
๖.๕.๖  อ านาจหน้าที่และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี  

     คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการประจ า 
๖.๕.๗  การสถาปนาและการรักษาไว้ซึ่งศูนย์ธรรมทูตและศูนย์อื่น ๆ  
๖.๕.๘  การฝึกอบรมและการเลือกคณะธรรมทูต 
๖.๕.๙  การสถาปนาและการรับรองศูนย์ภาคีใหม่ 

 
 

 





๖ 


ข้อ ๗ 
 

การประชุมคณะกรรมการทั่วไป 
 

 ให้มีการประชุมคณะกรรมการทั่วไปในภาวะปกติทุกสองปี การประชุมของ
คระกรรมการทั่วไปโดยปกติให้ประชุมก่อนหน้าการประชุมใหญ่โดยพลัน ณ สถานที่
หรือบริเวณเดียวกันกับการประชุมใหญ่ 

 

๗.๑  เรื่องที่พึงด าเนินให้ลุล่วงไปในการประชุมของคณะกรรมการทั่วไปมี
ดังต่อไปนี้ 

๗.๑.๑  รับและพิจารณารายงานตามระยะเวลาของคณะกรรมการบริหาร 
๗.๑.๒  รับและพิจารณางบแสดงรายละเอียดของสถานะการเงินของ 

 สองปีก่อนหน้าน้ัน และได้รับการตรวจสอบรับรองแล้ว 
๗.๑.๓  พิจารณาและผ่านงบประมาณของปีต่อไป 
๗.๑.๔  เลือกคณะกรรมการบริหารเพิ่มเติม 
๗.๑.๕  แต่งตั้งบริษัทสอบบัญชีอาชีพ และ 
๗.๑.๖  พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในระเบียบวาระ 

 

๗.๒  การเรียกประชุมคณะกรรมการทั่วไป ให้กระท าก่อนหน้าวันประชุม
อย่างน้อย ๔๕ วัน การแจ้งล่วงหน้าโดยทางไปรษณีย์อากาศ ไปยัง
ต าบลที่อยู่ของศูนย์ภาคีตามที่ให้ไว้ถือว่าเป็นการพอเพียงแก่การเรียก
ประชุม ในการแจ้งล่วงหน้าจะต้องแจ้งก าหนดเวลาและสถานท่ี
ประชุมตามที่ประธานก าหนด 

๗.๓  ประธานหรือศูนย์ภาคีซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
ศูนย์ภาคีทั้งหมดเข้าช่ือร้องขอให้ประชุมสมัยวิสามัญตามเวลา 
สถานท่ี ท่ีประธานก าหนดได้ 

๗.๔  การเรียกประชุมสมัยวิสามัญนั้น ให้แจ้งล่วงหน้าก่อนหน้าวันประชุม
อย่างน้อย ๓๐ วัน และจะต้องแจ้งระเบียบวาระ เวลา และสถานท่ี
ประชุมตามที่ประธานก าหนด 





๗ 


๗.๕  การประชุมคณะกรรมการทั่วไปทุกครั้ง ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่
น้อยกว่า ๒๐ ท่าน จึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าสมาชิกยังไม่ครบองค์
ประชุมเมื่อครบก าหนดเวลาครึ่งช่ัวโมงจากเวลาที่ก าหนดแล้ว ให้
เลื่อนการประชุมไปอีกครึ่งช่ัวโมง ถ้าครบเวลาดังระบุแล้วยังไม่ครบ
องค์ประชุมอีกให้ยกเลิกการประชุมที่ร้องขอ การประชุมที่ส านักงาน
ใหญ่จัดนั้นให้ประชุมต่อไปแม้ไม่ครบองค์ประชุม 

๗.๖  ในการประชุมคณะกรรมการทั่วไป จะกระท าธุรกรรมที่มิได้ระบุไว้ใน
ระเบียบวาระไม่ได้ เว้นแต่ประธานการประชุมจะอนุญาต 

๗.๗  สมาชิกคณะกรรมการทั่วไปคนใดประสงค์จะเสนอญัตติใดในการ
ประชุมคณะกรรมการทั่วไปให้แจ้งญัตตินั้นเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
เลขาธิการกิตติมศักดิ์ อย่างน้อยสิบวันก่อนการประชุม 

๗.๘  ประธานอาจใช้ดุลยพินิจออกหนังสือเวียนขอความเห็นกรรมการทั่วไป
ในเรื่องใด ๆ ก็ได้ 

๗.๙  ให้ถือว่าไม่มีมติใด ๆ ในเรื่องที่ออกหนังสือเวียนไป หากกรรมการ
ทั่วไปไม่น้อยกว่า ๕ ท่าน เรียกร้องให้มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวในท่ี
ประชุม 

๗.๑๐  สมาชิกทุกท่านมีสิทธ์ิออกเสียงในเรื่องใด ๆ ก็ได้ด้วยตนเอง โดย
ตัวแทนหรือโดยทางไปรษณีย์ สมาชิกคนหน่ึงย่อมมีเสียงหน่ึงในการ
ออกเสียงลงคะแนน 

๗.๑๑  การลงมติวินิจฉัยปัญหาให้ถือเอาเสียงข้างมากของสมาชิก เว้นแต่
ประธานซึ่งไม่มีสิทธ์ิออกเสียงในครั้งแรก แต่จะต้องออกเสียงเพิ่มขึ้น
เป็นเสียงช้ีขาด หากการออกเสียงลงคะแนนครั้งแรกมีคะแนนเสียง
เท่ากัน 

๗.๑๒  ให้ประธานเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการทั่วไปทุกครั้ง เมื่อ
ประธานไม่อยู่ให้ออกเสียงเลือกรองประธานท่านใดท่านหนึ่งท าหน้าที่
ประธานการประชุม ในกรณีที่ท้ังประธานและรองประธานไม่อยู่ในท่ี
ประชุมให้สมาชิกคณะกรรมการทั่วไปออกเสียงเลือกตั้งกันขึ้นเองเป็น
ประธานในคราวประชุมนั้น 





๘ 


ข้อ ๘ 
 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
 

 ให้องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกมีผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
 

๘.๑  ประธานหน่ึงคน ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ 
๘.๒  รองประธาน ๑๕ คน ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ ประธานอาจ

มอบหมายให้รองประธานท าหน้าท่ีเฉพาะในท้องที่และ/หรือกิจการ     
ใด ๆ ก็ได ้

๘.๓  ประธานคณะกรรมการประจ า ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ 
๘.๔  เลขาธิการกิตติมศักดิ์      ๑ คน  
๘.๕  รองเลขาธิการกิตติมศักดิ์   ๑ คน 
๘.๖  ผู้ช่วยเลขาธิการกิตติมศักดิ์ ๑ คน 
๘.๗  เหรัญญิกกิตติมศักดิ์      ๑ คน  
 

ประธานคณะกรรมการประจ าและ/หรือกรรมการบริหารอาจด ารงต าแหน่ง
รองประธานด้วยก็ได้ 

ผู้ด ารงต าแหน่งตามข้อ ๘.๔, ๘.๕, ๘.๖ และ ๘.๗ ดังกล่าวข้างต้น ให้
ประธานเป็นผู้แต่งตั้ง 

เมื่อมีต าแหน่งใดตามข้อ ๘.๑, ๘.๒ หรือ ๘.๓ ว่างลงในระหว่างว่างการ
ประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการบริหารบรรจุผู้รับมอบหมายให้ท าการแทนให้ครบถ้วน 

ภายใต้ข้อบังคับข้อ ๑๑.๑๐ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งมีวาระการด ารงต าแหน่ง ๔ ปี 
 
 

ข้อ ๙ 
 

คณะกรรมการบริหาร : อ านาจและหน้าที่ 
 

 ให้ประธาน เลขาธิการกิตติมศักดิ์ และเหรัญญิกกิตติมศักดิ์ เป็นสมาชิก
คณะกรรมการบริหาร และมีต าแหน่งเป็นประธาน เลขาธิการกิตติมศักดิ์และเหรัญญิก
กิตติมศักดิ์ ของคณะกรรมการบริหารตามล าดับ นอกเหนือจากสมาชิกทั้งสามนี้แล้ว 
ให้คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย ผู้แทนศูนย์ภาคีอีกแปดคน ซึ่งได้รับเลือกโดย





๙ 


คณะกรรมการทั่วไปทุกครั้งท่ีมีการประชุม สมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งเพิ่มนี้มีสิทธ์ิรับ
เลือกตั้งอีก 

 

๙.๑  คณะกรรมการบริหารย่อมมีอ านาจก ากับการด าเนินกิจการบริหาร
ขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก และรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการทั่วไป 

๙.๒  คณะกรรมการบริหารย่อมมอบความรับผิดชอบในการด าเนินงาน
ประจ าวันให้แก่กรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีถ่ินท่ี
อยู่ในประเทศท่ีส านักงานใหญ่ขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่ง
โลกตั้งอยู่ และให้มอบอ านาจและสิทธิให้แก่สมาชิกเหล่านั้นพอเพียง
แก่การปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย 

๙.๓  คณะกรรมการบริหารย่อมมีหน้าที่เสนอรายงานเกี่ยวกับกิจการของ
องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกพร้อมด้วยงบดุลที่ตรวจรับรอง
แล้วตามระยะเวลาที่ก าหนดแก่คณะกรรมการทั่วไปทุกครั้งท่ีมีการ
ประชุมคณะกรรมการทั่วไป 

๙.๔  เมื่อต าแหน่งในคณะกรรมการบริหารเพิ่มเติมว่างลง ให้คณะกรรมการ
ทั่วไปเลือกผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการบริหารแทน 

 
 

ข้อ ๑๐ 
 

การประชุมคณะกรรมการบริหาร 
 

 ตามปกติให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารทุกหกเดือน การประชุม
คณะกรรมการบริหารจะห่างกันเกิน ๑๒ เดือน ไม่ได้ ไม่ว่าในกรณีใด ประธานโดย
ต าแหน่งหรือเมื่อสมาชิกคณะกรรมการบริหารไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ ย่อมเรียก
ประชุมคณะกรรมการบริหารได้ 

 

๑๐.๑  การเรียกประชุมต้องแจ้งให้กรรมการทราบอย่างน้อย ๒๑ วัน ก่อน
การประชุม ท้ังนี้ จะต้องแจ้งระเบียบวาระ วัน และสถานท่ีการ
ประชุมที่ประธานก าหนดให้ทราบด้วย 





๑๐ 


๑๐.๒   การประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมีสมาชิกมาประชุม ๖ คน จึง
จะเป็นองค์ประชุม ถ้าสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุมภายในครึ่ง
ช่ัวโมงหลังเวลาก าหนดให้เลื่อนการประชุมต่อไปครึ่งช่ัวโมง ถ้ายังไม่
ครบองค์ประชุมอยู่อีก การประชุมอันเนื่องจากการร้องขอนั้นเป็น
อันสิ้นสุดลง แต่การประชุมที่ส านักงานใหญ่เรียกประชุมนั้นให้
ประชุมต่อไปตามระเบียบวาระ โดยไม่ต้องค านึงถึงองค์ประชุม 

 
 

ข้อ ๑๑ 
 

คณะกรรมการประจ า : อ านาจและหน้าที่ 
 

 ให้มีคณะกรรมการประจ ามีอ านาจและหน้าที่ตามที่คณะกรรมการทั่วไปจะ
ก าหนดเป็นครั้งคราวหรือตามกฎเกณฑ์ภายใต้บังคับข้อ ๖.๕  ดังนี ้

 

๑๑.๑  คณะกรรมการการเงิน 

๑๑.๒  คณะกรรมการการพิมพ์ การเผยแพร่ การศึกษา วัฒนธรรม และศิลปะ 

๑๑.๓  คณะกรรมการกิจกรรมทางธรรมทูต 

๑๑.๔  คณะกรรมการมนุษยธรรม 

๑๑.๕  คณะกรรมการเอกภาพและความเป็นปึกแผ่น 

๑๑.๖  คณะกรรมการเยาวชน 

๑๑.๗  คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

๑๑.๘  คณะกรรมการสตร ี

๑๑.๙  คณะกรรมการปัญจศีลาสมาทาน 

 ๑๑.๑๐  ให้คณะกรรมการทั่วไปเลือกบุคคลจ านวนแปดคนจากสมาชิกของ
ศูนย์ภาคีเพื่อด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการประจ าเหล่านี้ ให้คณะ 
กรรมการเหล่านี้มีประธาน ซึ่งได้รับเลือกโดยการประชุมใหญ่ตาม
ข้อ ๘.๓ 





๑๑ 


 ๑๑.๑๑  ให้คณะกรรมการประจ ามีอ านาจแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมและให้
ปฏิบัติการภายใต้การอ านวยการและควบคุมโดยทั่วไปของคณะ
กรรมการบริหาร 

 ๑๑.๑๒  ให้คณะกรรมการทั่วไปมีอ านาจตั้งคณะกรรมการประจ าอื่นเมื่อมี
ความจ าเป็น 

 
 

ข้อ ๑๒ 
 

ศูนย์ภาค ี
 

 คณะกรรมการทั่วไปอาจสถาปนาศูนย์ภาคีในประเทศ ดินแดง หรือท้องที่ 
ใด ๆ หรือรับรององค์กรที่ตั้งข้ึนอยู่แล้วเป็นศูนย์ภาคีในประเทศดินแดนหรือพ้ืนท่ีใด ๆ 
ก็ได้ ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง 
 ในการพิจารณาใบสมัครขอเข้าเป็นศูนย์ภาคีขององค์กรที่ตั้งข้ึนอยู่แล้วให้
คณะกรรมการทั่วไปถือเป็นแนวด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 

๑๒.๑  องค์กรที่ขอสมัครมีพุทธศาสนิกเป็นจ านวนมากพอสมควรยินยอมให้
เป็นผู้แทน เส้นแบ่งเขตทางภูมิศาสตร์ หรือทางการเมืองหาเป็น
อุปสรรคแก่การรับรองให้มีศูนย์ภาคีมากกว่าหนึ่งศูนย์ในท้องที่
เดียวกันไม่ ถ้าองค์กรที่สมัครเป็นผู้แทนพุทธศาสนิกเป็นกลุ่มก้อน
ชัดแจ้ง 

๑๒.๒  วัตถุประสงค์และกิจกรรมขององค์กรนั้นสอดคล้องกับความมุ่งหมาย
และวัตถุประสงค์ขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก 

๑๒.๓  องค์กรนั้นได้ตั้งมาด้วยดีในท้องถิ่นนั้น และมีความมั่นคงพอสมควร 

๑๒.๔  ในกรณีที่เป็นสาขาหรือเป็นสมาชิกของสหพันธ์หรือองค์การแม่ หาก
จะให้การรับรองก็ต้องโดยมีเง่ือนไขว่าหากต่อมาสหพันธ์หรือ
องค์การแม่ได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์ภาคีขององค์การพุทธ
ศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก การรับรองที่ให้ไว้แก่สาขาหรือสมาชิกของ
องค์การแม่นั้นย่อมสิ้นสุดลง 





๑๒ 


๑๒.๕  ให้เสาะแสวงหาความเห็นของศูนย์ภาคีอื่น ถ้ามีในท้องที่เดียวกัน
ในทางภูมิศาสตร์และน ามาร่วมพิจารณาด้วย 

๑๒.๖  ให้คณะกรรมการบริหารรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับองค์กรที่
สมัครเป็นศูนย์ภาคี และเสนอข้อมูลเหล่านั้นต่อคณะกรรมการทั่วไป 
พร้อมกับค าแนะน าเพื่อคณะกรรมการทั่วไปได้พิจารณาและตัดสิน 

๑๒.๗  การก่อตั้งศูนย์ภาคีในท้องที่ใดหรือการรับรององค์กรใดให้เป็นศูนย์
ภาคีในท้องที่ใด ไม่ถือว่ามีความหมายในทางการเมือง สัญชาติ   
เชื้อชาติ ชุมชน นิกาย หรือนัยส าคัญอื่นใด (รวมทั้งความหมายโดย 
นัยอันเกี่ยวกับอธิปไตยแห่งดินแดงของประเทศใด ๆ) นอกเหนือไป 
จากความหมายที่ว่าศูนย์ภาคีที่ตั้งขึ้น หรือได้รับการรับรองนั้นคือ
องค์กรทางพุทธศาสนาในเครือองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
ส าหรับเขตท้องที่น้ัน ๆ  

๑๒.๘  ให้แต่ละศูนย์ภาคีแต่งตั้งผู้แทนคนหน่ึงให้เป็นกรรมการในคณะ 
กรรมการทั่วไป ศูนย์ภาคีอาจมีสาขาและ/หรือองค์กรสมทบใน
ภาคพื้นอาณาเขตนั้น และอาจรับบุคคลหรือองค์กรเป็นสมาชิกได้ 
และพึงก าหนดกฎและระเบียบที่สอดคล้องกับธรรมนูญนี้ สมาชิก
ภาพของศูนย์ภาคีให้เปิดแก่ท้ังบรรพชิตและฆราวาส 

 
 

ข้อ ๑๓ 
 

การประชุมใหญ่ 
 

 การประชุมใหญ่ให้มีทุก ๒ ปี หรืออาจขยายเวลาออกไปเป็น ๓ ปี ก็ได้ เมื่อ
มีเหตุผลพิเศษหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร 

 

๑๓.๑  เมื่อมีความจ าเป็น ประธานหรือผู้แทนมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สามของจ านวนศูนย์ภาคีทั้งหมด ร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรให้
ประชุมใหญ่สมัยวิสามัญได้ 





๑๓ 


๑๓.๒  คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ก าหนดเวลาและสถานท่ีประชุมของการ
ประชุมใหญ่ขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก 

๑๓.๓  ศูนย์ภาคีแต่ละศูนย์อาจส่งผู้แทนซึ่งตามปกติมีจ านวนไม่เกิน ๕ คน 
เข้าร่วมประชุม 

ผู้แทนหรือผู้สังเกตการณ์ของศูนย์ภาคีต้องเป็นพุทธศาสนิก
เท่านั้น อย่างไรก็ดี ศูนย์ภาคีหนึ่ง ๆ อาจส่งผู้แทนมากกว่าห้าคนก็ได้ 
เมื่อประเทศเจ้าภาพได้ปรึกษากับส านักงานใหญ่แล้วมีความ
เห็นชอบให้อนุญาต 

ผู้เคยเป็นเจ้าหน้าท่ีขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก 
แม้จะไม่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนศูนย์ภาคีหรือผู้สังเกตการณ์ มี
สิทธ์ิเข้าร่วมประชุมในการประชุมใหญ่ได้ในฐานะผู้สังเกตการณ์ แต่
ละศูนย์ภาคีอาจส่งผู้สังเกตการณ์ได้ตามจ านวนเท่าท่ีประเทศ
เจ้าภาพได้ปรึกษากับส านักงานใหญ่แล้วมีความเห็นชอบให้ก าหนด 

๑๓.๔  ภายใต้ข้อบังคับของข้อ ๙.๒  การลงมติวินิจฉัยข้อปัญหาต่างๆ ให้
ถือเอาเสียงข้างมากของผู้แทนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ศูนย์ภาคีของแต่ละศูนย์มีเสียงหน่ึงในการออกเสียงลงคะแนน 

๑๓.๕   ในการประชุมใหญ่ต้องมีผู้แทนศูนย์ภาคีไม่น้อยกว่า ๒๐ ศูนย์ จึง
จะเป็นองค์ประชุม ถ้าองค์ประชุมไม่ครบภายในเวลาครึ่งช่ัวโมง
นับตั้งแต่เวลาที่ได้ก าหนดนัดไว้ ให้เลื่อนการประชุมไปเป็นเวลาครึ่ง
ช่ัวโมง ถ้าหลังจากครึ่งช่ัวโมงแล้ว ยังไม่ครบองค์ประชุมอีก ให้เลิก
การประชุมใหญ่ที่เรียกประชุมโดยการร้องขอ ส่วนการประชุมใหญ่
ที่ส านักงานใหญ่เรียกประชุมให้ประชุมต่อไปตามระเบียบวาระโดย
ไม่ต้องค านึงถึงองค์ประชุม 

๑๓.๖  การเรียกประชุมการประชุมสมัยวิสามัญให้แจ้งให้ผู้เข้าประชุมทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๔๕ วัน และไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ส าหรับการ
เรียกประชุมการประชุมใหญ่ การเรียกประชุมดังกล่าวโดยทาง
ไปรษณีย์อากาศไปยังศูนย์ภาคี ณ ต าบลที่อยู่ตามได้แจ้งไว้ถือว่า
เป็นการเรียกประชุมโดยชอบแล้ว 





๑๔ 


๑๓.๗  ภายใต้ข้อบังคับข้อ ๑๙ ศูนย์ภาคีใดประสงค์จะเสนอญัตติต่อท่ี
ประชุมใหญ่ให้แจ้งญัตตินั้นล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อย
กว่า ๒๑ วัน ก่อนวันประชุม 

๑๓.๘  ประธานอาจอนุญาตให้ลงมติโดยเหตุมีความเร่งด่วนและความ 
ส าคัญได้ เมื่อได้ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการประจ าคณะที่
สมควรหารือ 

๑๓.๙  ข้อวินิจฉัยของการประชุมใหญ่ย่อมมีผลผูกพันคณะกรรมการทั่วไป 
คณะกรรมการบริหาร และศูนย์ภาคี 

 
 

ข้อ ๑๔ 
 

การเงิน 
 

 กองทุนขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ซึ่งให้เรียกว่า “กองทุน
ขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก” ประกอบด้วย 

 

๑๔.๑  เงินบริจาค เงินให้เปล่า และเงินทุน 
 

๑๔.๒  ค่าบ ารุงจากศูนย์ภาค ี
 
 

ข้อ ๑๕ 
 

ค่าบ ารุง 
 

 ศูนย์ภาคีแต่ละศูนย์จะต้องช าระค่าบ ารุงประจ าปีให้แก่องค์การพุทธศาสนิก
สัมพันธ์แห่งโลก ปีละ ๑๐๐ เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า  นอกจากค่าบ ารุงประจ าปี
แล้ว ผู้สมัครเป็นศูนย์ภาคีต้องช าระค่าสมัครเป็นเงิน ๒๐๐ เหรียญสหรัฐ เมื่อยื่น     
ใบสมัครด้วย 

 
 
 





๑๕ 


ข้อ ๑๖ 
 

คณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน 
 

 คณะกรรมการทั่วไปอาจตั้งคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน เพื่อถือและ
บริหารอสังหาริมทรัพย์ท้ังปวงขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก 

 

 
ข้อ ๑๗ 

 

การควบคุมดูแลทรัพย์สินและกองทุน 
 

 ให้คณะกรรมการทั่วไปมีอ านาจควบคุมทรัพย์สิน และกองทุนขององค์การ
พุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก 

 

๑๗.๑  ให้ฝากเงินในธนาคารใดหรือหลายธนาคารตามที่คณะกรรมการ 
บริหารอนุมัติ เงินสดที่เลขาธิการกิตติมศักดิ์หรือเหรัญญิก
กิตติมศักดิ์ถือไว้ให้มีจ านวนไม่เกินกว่าจ านวนที่คณะกรรมการ 
บริหารก าหนดเป็นครั้งคราว เช็คถอนเงินจากธนาคารต้องมีลายมือ
ช่ือของเลขาธิการกิตติมศักดิ์หรือเหรัญญิกกิตติมศักดิ์และประธาน
หรือรองประธาน 

๑๗.๒  ให้เลขาธิการกิตติมศักดิ์มีอ านาจจ่ายไม่ว่าเพื่อการใดก็ตามได้ไม่เกิน 
๕๐๐ เหรียญสหรัฐ เท่านั้น 

๑๗.๓  ให้ประธานจ่ายเงินไม่ว่าเพื่อการใดได้ไม่เกิน ๑,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ 
เท่านั้น 

๑๗.๔  ในกรณีที่ไม่มีงบประมาณ ให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจอนุญาต
ในนามขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกให้จ่ายเงินเพื่อการ
ใด ๆ ก็ได้ 

 

 
 





๑๖ 


ข้อ ๑๘ 
 

ใบรับรองสิทธิ 
 

 องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกจะมอบใบรับรองสิทธิศูนย์ภาคีละหนึ่ง
ฉบับ ใบรับรองสิทธิพึงมีตราสามัญขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกและ
ลายมือช่ือของประธานและเลขาธิการกิตติมศักดิ์ 

 

๑๘.๑  ศูนย์ภาคีใดไม่จ่ายค่าบ ารุงประจ าปีห้าปีติดต่อกัน ให้ถือเป็นเหตุผล
พอเพียงส าหรับคณะกรรมการทั่วไปจะเพิกถอนใบรับรองสิทธิอันได้
ให้แก่ศูนย์ภาคีนั้น และให้หมายความว่าสมาชิกภาพของศูนย์ภาคี
นั้นในองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกเป็นอันสิ้นสุด 

๑๘.๒  พฤติกรรมที่คณะกรรมการทั่วไปพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อ
พระพุทธศาสนาหรือขัดต่อประโยชน์ขององค์การพุทธศาสนิก
สัมพันธ์แห่งโลก ถือว่าเป็นเหตุผลเพียงพอแก่การเพิกถอนสมาชิก
ภาพของศูนย์ภาคีนั้นจากการเป็นสมาชิกและถอนใบรับรองสิทธิที่
ออกให้แก่ศูนย์ภาคีนั้นคืนได้ 

อย่างไรก็ดี ต้องให้โอกาสแก่ศูนย์ภาคีช้ีแจงก่อนท่ีจะ
ด าเนินการตามวรรคต้น และให้คณะกรรมการทั่วไปเป็นผู้วินิจฉัยว่า 
การชี้แจงน้ันจะกระท าเมื่อใด ให้คณะกรรมการทั่วไปออกเสียงลง 
คะแนนโดยทางไปรษณีย์หรือโดยการประชุมคณะกรรมการทั่วไป
ภายในเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับค าชี้แจง ถ้าไม่ได้รับค าช้ีแจง
ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันส่งค าขอให้ช้ีแจงให้ถือว่าไม่มีค าช้ีแจง และ
ให้คณะกรรมการทั่วไปวินิจฉัยภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันส่งค า
ขอให้ช้ีแจง 

 
 
 
 
 
 





๑๗ 


ข้อ ๑๙ 
 

การแก้ไขเพิ่มเติมธรรมนูญ 
 

 บทบัญญัติแห่งธรรมนูญนี้อาจแก้ไขได้โดยการเพิ่มเติมหรือยกเลิกก็แต่โดย
หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

 

๑๙.๑  คณะกรรมการบริหารหรือศูนย์ภาคีใดประสงค์จะเสนอการแก้ไข
เพิ่มเติมธรรมนูญให้แจ้งล่วงหน้าเป็นญัตติต่อเลขาธิการกิตติมศักดิ์ 
อย่างน้อย ๒ เดือน ก่อนการประชุมใหญ่ 

๑๙.๒  มติที่ถือว่าได้รับความเห็นชอบต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยไม่
น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของคณะผู้แทนผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ทั่วไป 

 
 

ข้อ ๒๐ 
 

ธง 
 

 ธงขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกให้เป็นธงหกสี อันเนื่องมาจาก 
ฉัพพรรณรังสีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นไปตามแบบที่คณะ 
กรรมการบริหารออกให้ 
 
 

ข้อ ๒๑ 
 

ตราทั่วไป 
 

 ตราทั่วไปให้เป็นธรรมจักร มีแปดก า อันหมายถึงมรรคมีองค์แปด และ
เป็นไปตามแบบท่ีคณะกรรมการบริหารออกให้ 
 

 
 





๑๘ 


ข้อ ๒๒ 
 

ความร่วมมือ 
 

 เพื่อให้การด าเนินงานสมความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์องค์การพุทธ
ศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกและศูนย์ภาคีใด ๆ อาจกระท าการโดยมีความร่วมมือและการ
รวมตัวกับองค์กรต่าง ๆ อันมีความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน 
 

 

 
 

 


