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คจ.1………………..

สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
ใบแจ้งชื่อ คริสตจักร / สถานประกาศเข้าไว้ในทะเบียน สคท.
EFT. EFT. EFT. EFT. EFT. EFT. EFT. EFT. EFT. EFT. EFT. EFT. EFT. EFT. EFT. EFT. EFT. EFT. EFT. EFT. EFT. EFT. EFT. EFT. EFT. EFT. EFT. EFT.

รายละเอียดเกี่ยวกับ คริสตจักร /สถานประกาศ (ให้เขียนเครื่องหมาย  ในช่องสี่เหลี่ยมหน้าชื่อ)
คริสตจักร  สถานประกาศ
(ภาษาไทย) ...............................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)...........................................................................................................................................
ตั้งอยู่เลขที่....................หมู่ที่ ......บ้าน..............................................ตรอก/ซอย.......................................................
ถนน...........................................ตาบล/แขวง........................................อาเภอ/เขต....................................................
จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์...................ตู้ ป.ณ.................................................................................
โทรศัพท์.............................................................................โทรสาร(Fax).................................................................
การติดต่อทางไปรษณีย์ที่สะดวก คือ.........................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
2. คริสตจักรก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่..........เดือน.............................................ค.ศ..........
ชื่อบุคคลผู้ก่อตั้ง คือ..................................................................................................................................................
สมาชิกเริ่มแรกมาจาก...............................................................................................................................................
องค์กรฯแม่ต้นสังกัดคือ............................................................................................................................................
3. การประชุมของคริสตจักร.........................................................................................................................................
ศึกษาพระคัมภีร์ (รวีวารศึกษา) วัน........................................................... เวลา........................................................
นมัสการ
วัน........................................................... เวลา........................................................
ประชุมระหว่างสัปดาห์ คือ
ประชุม........................................................วัน............................................เวลา...............................
ประชุม........................................................วัน............................................เวลา...............................
ประชุม........................................................วัน............................................เวลา...............................
4. กิจกรรมของคริสตจักร มีอะไรบ้าง (โปรดระบุ).......................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
1. ชื่อ
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5. สมาชิกของคริสตจักร
1) จานวนสมาชิกที่รับบัพติสมาแล้ว (อายุไม่ตากว่
่ า 20 ปี) ..............................................................คน
เป็นชาย ...................... คน เป็นหญิง.....................คน
2) จานวนผู้เชื่อที่ยังไม่ได้รับบัพติสมา
……………………...คน
3) สมาชิกที่เป็นเด็ก
...................................คน
4) สมาชิกที่เป็นครอบครัว มีจานวน ......................................ครอบครัว

ประวัติศิษยาภิบาล หรือ ผู้นาคริสตจักร
1. ศิษยาภิบาล หรือ ผู้นา (กรณีไม่มีศิษยาภิบาล) ชื่อ ...................................................................................อายุ.........ปี
การศึกษาสายสามัญจบชั้นสูงสุด คือ...........................................................................................เมื่อปี......................
จบการศึกษาด้านพระคัมภีร์ จากสถาบัน....................................................................................................................
ระดับ..................................................................................เมื่อปี.........................................เคยรับการอบรมพิเศษที่
.................................................................................................................ระยะเวลา....................................................
สถานภาพทางครอบครัว  โสด  แต่งงาน  หม้าย (สามี หรือ ภรรยา เสียชีวิต)
คาพยานและประสบการณ์การรับใช้ของ ศิษยาภิบาล หรือ ผู้นา คริสตจักร ( ผู้นา กรณีที่ไม่มีศิษยาภิบาล)
.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
2. รายนามคณะผู้ปกครองของคริสตจักร หรือ คณะกรรมการคริสตจักร
คนที่ 1 ชื่อ ...................................................................................................................อายุ................ปี
อาชีพ......................................................................................การศึกษาสายสามัญ..................................................
ความรู้ด้านพระคัมภีร์...............................................................................................................................................
ร่วมนมัสการในคริสตจักรนี้ เป็นเวลา.................ปี ตาแหน่งในคริสตจักร...............................................................
โดยทาหน้าที่ในคริสตจักร คือ..................................................................................................................................
คนที่ 2 ชื่อ ...................................................................................................................อายุ................ปี
อาชีพ......................................................................................การศึกษาสายสามัญ..................................................
ความรู้ด้านพระคัมภีร์...............................................................................................................................................
ร่วมนมัสการในคริสตจักรนี้ เป็นเวลา.................ปี ตาแหน่งในคริสตจักร..............................................................
โดยทาหน้าที่ในคริสตจักร คือ.................................................................................................................................
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คนที่ 3 ชื่อ ...................................................................................................................อายุ................ปี
อาชีพ......................................................................................การศึกษาสายสามัญ..................................................
ความรู้ด้านพระคัมภีร์...............................................................................................................................................
ร่วมนมัสการในคริสตจักรนี้ เป็นเวลา.................ปี ตาแหน่งในคริสตจักร...............................................................
โดยทาหน้าที่ในคริสตจักร คือ..................................................................................................................................
คนที่ 4 ชื่อ ...................................................................................................................อายุ................ปี
อาชีพ......................................................................................การศึกษาสายสามัญ..................................................
ความรู้ด้านพระคัมภีร์...............................................................................................................................................
ร่วมนมัสการในคริสตจักรนี้ เป็นเวลา.................ปี ตาแหน่งในคริสตจักร...............................................................
โดยทาหน้าที่ในคริสตจักร คือ..................................................................................................................................
คนที่ 5 ชื่อ ...................................................................................................................อายุ................ปี
อาชีพ......................................................................................การศึกษาสายสามัญ..................................................
ความรู้ด้านพระคัมภีร์...............................................................................................................................................
ร่วมนมัสการในคริสตจักรนี้ เป็นเวลา.................ปี ตาแหน่งในคริสตจักร...............................................................
โดยทาหน้าที่ในคริสตจักร คือ..................................................................................................................................

ประวัติการดาเนินงานของคริสตจักร
อาคารทีใ่ ช้เป็นทีป่ ระชุม
 เป็นอาคารเช่า (ชั่วคราว) มีสัญญา...................ปี
 ที่ดิน และ อาคาร เป็นของคริสตจักร
 อื่น ๆ (โปรดระบุ).....................................................................................................................................
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การเงินของคริสตจักร
โปรดตอบคาถามต่อไปนี้
 คริสตจักร รับผิดชอบเลี้ยงตัวเองมาตั้งแต่ต้น โดยไม่เคยได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินจากภายนอก
 คริสตจักร เคยรับความช่วยเหลือด้านการเงินจากภายนอก แต่ปัจจุบันนี้คริสตจักรเลี้ยงตัวเองได้แล้ว
 คริสตจักร ยังรับการสนับสนุนด้านการเงินจากภายนอกอยู่ และเงินสนับสนุนมาจาก (โปรดระบุ)
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
....................................................................................................เป็นจานวนเงิน......................บาท ต่อปี
 อื่น ๆ...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

ลงชื่อ................................................. ศิษยาภิบาล ผู้นา
(................................................)
ลงชื่อ.................................................... ผู้ปกครองคริสตจักร
(...................................................)
ลงชื่อ.................................................... กรรมการ
(...................................................)
ลงชื่อ.................................................... กรรมการ
(..................................................)
ลงชื่อ..................................................... กรรมการ
(..................................................)

วันที่...........เดือน.........................................ค.ศ...........
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คส. 2 ........................

ประวัติความเป็นมาของคริสตจักร (โดยละเอียด)
..............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
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คส. 3 ........................

รูปถ่ายของคริสตจักร 3 รูป
รูปถ่ายภายนอกคริสตจักร ที่มองเห็นป้ายชื่อคริสตจักร (ชัดเจน)

รูปถ่ายภายในห้องนมัสการ(ในขณะที่มีการนมัสการ)

7
คส. 3/1 ........................

รูปถ่ายศิษยาภิบาล และ ครอบครัว

รูปถ่ายของคณะกรรมการ หรือ คณะผู้ปกครองของคริสตจักร
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คส. 4 ........................

ระเบียบและคุณสมบัติ เกี่ยวกับคริสตจักรลูกเข้าไว้ในทะเบียน สคท.
คริสตจักรท้องถิ่นภายใต้องค์กรคริสตจักร
มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. ต้องมีสมาชิกสมบูรณ์ที่เป็นผู้ใหญ่ที่รับบัพติศมาแล้ว (อายุ 15 ปีขึ้นไป) จานวน 30 คน ขึ้นไป
2. ต้องมีที่ประชุมนมัสการแน่นอน ซึ่งสามารถติดต่อได้เป็นทางการและต้องมีป้ายชื่อของคริสตจักรชัดเจน
ที่บุคคลทั่วไปมองเห็นได้
3. ต้องมีการนมัสการ วันอาทิตย์เป็นประจามาแล้ว อย่างน้อย 1 ปี
4. ต้องมีคณะกรรมการบริหารงานของคริสตจักรไม่น้อยกว่า 5 คน (ไม่ใช่บุคคลในครอบครัวเดียวกันและ
หรือ สามี-ภรรยากัน)
5. ต้องมีหลักข้อเชื่อที่ไม่ขัดกับหลักข้อเชื่อของ สคท. และต้องมีธรรมนูญ การบริหาร งบประมาณของ
คริสตจักรเป็นลายลักษณ์อักษร
6. ต้องมีประวัติความเป็นมาของคริสตจักรที่ดี และมีสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกของ สคท.
7. ต้องไม่เป็นสมาชิกขององค์กรคริสเตียนอื่น ๆ ที่ไม่สังกัดอยู่ใน สคท.
8. ต้องเป็นคริสตจักรที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้
หน้าที่ความรับผิดชอบของคริสตจักรลูก หรือ สถานประกาศพระกิตติคุณ หรือ หน่วยงาน
1. ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมเขต หรือ ภาคของ สคท. และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในเขต หรือภาคนั้น ๆ
2. เสียค่าบารุงประจาปีตามระเบียบว่าด้วยสมาชิกที่ขึ้นทาเนียบ (500 ต่อปี) (โดยองค์กรคริสตจักรแม่เป็นผู้
เก็บรวบรวมส่งไปยัง สคท. ภายในปีงบประมาณ คือ ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม)
3. ร่วมพันธกิจและกิจการต่าง ๆ ตามที่ สคท. ได้จัดขึ้นในเขตภาคนั้น ๆ
4. ให้ดาเนินงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในธรรมนูญ และระเบียบปฏิบัติของ สคท.

สถานประกาศพระกิตติคุณที่ก่อตั้งขึ้นโดยองค์กรคริสตจักร และ แจ้งชื่อเข้าไว้ในทะเบียน สคท.
มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ :
1. ต้องเป็นสมาชิกสมบูรณ์ที่รับบัพติศมาแล้ว (อายุ 15 ปีขึ้นไป) อย่างน้อย 15 คน ขึ้นไป
2. ต้องมีที่ประชุมนมัสการแน่นอนซึ่งสามารถติดต่อได้เป็นทางการ และต้องมีป้ายชื่อของสถานประกาศ
พระกิตติคุณอย่างชัดเจนที่บุคคลทั่วไปมองเห็นได้
3. ต้องมีการนมัสการวันอาทิตย์เป็นประจามาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
4. ต้องมีคณะกรรมการบริหารของสถานประกาศพระกิตติคุณ ไม่น้อยกว่า 3 คน (ไม่ใช่บุคคลในครอบครัว
เดียวกัน หรือสามี-ภรรยากัน)
5. ต้องมีหลักข้อเชื่อที่ไม่ขัดกับหลักข้อเชื่อของ สคท. และต้องมีระเบียบบริหารเป็นลายลักษณ์อักษร
6. ต้องมีประวัติความเป็นมาของสถานประกาศพระกิตติคุณดี และมีสมั พันธภาพที่ดีกับสมาชิก สคท.
7. เสียค่าบารุงประจาปีตามระเรียบว่าด้วยสมาชิกชึ้นทาเนียบ (500 ต่อปี) โดยองค์กรฯแม่เป็นผู้เก็บรวบร่วม
ส่ง สคท. ภายในปีงบประมาณ คือ ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม)

