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อค.1

สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
ใบสมัคร สมาชิกประเภทองค์กรคริสตจักร (สามัญ)
eft efteft eft efteft eft efteft eft efteft eft efteft eft efteft eft efteft eft efteft eft efteft eft efteft eft efteft eft efteft eft efteft eft efteft eft efteft eft efteft

ชื่อองค์กร ภาษาไทย
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อ
สานักงานตั้งอยู่เลขที่
หมู่ที่ บ้าน
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร(Fax)
E-mail
ตู้ ป.ณ.
องค์กรนี้ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่
เดือน
ค.ศ.
นับตั้งแต่วันที่ก่อตั้งจนถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
รวมเป็นเวลา ปี
เดือน ภายใต้องค์กรฯ มีคริสตจักรจานวน
แห่ง มีสถานประกาศ
แห่ง และ
มีสมาชิกสมบูรณ์(ตัวบุคคล) ของคริสตจักรและสถานประกาศ ภายใต้องค์กรฯรวมกันมีจานวน
คน (ให้เขียนชื่อ
ที่อยู่ ศิษยาภิบาลหรือผู้นาคริสตจักรทุกแห่ง ลงในเอกสาร อค.3 หน้า 4-6 และเขียนรายละเอียดทั้งหมดลงในแบบฟอร์ม
ใบแจ้งชื่อคริสตจักรไว้ในทะเบียนฟอร์ม)
ตาแหน่งสูงสุดของเจ้าหน้าที่องค์กรฯ เรียกว่า
เจ้าหน้าที่ทางานเต็มเวลาขององค์กรฯมี
จานวน
คน มีตาแหน่งอะไรบ้าง (โปรดระบุ)
.
คณะกรรมการระดับบริหารองค์กรฯ ชุดปัจจุบัน ต้องมีไม่น้อยกว่า 5 คน และต้องไม่ใช้สามีภรรยากัน หากเป็นบิดา
หรือมารดากับบุตรไม่เกิน 1 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

(สาหรับ กรรมการดาเนินงานพันธกิจ สคท.) รับใบสมัครเพือ่ ตรวจและรับรอง
ลาดับ
กรรมการดาเนินงานพันธกิจ สคท.
1 กรรมการดาเนินงานพันธกิจ สคท. เขตจังหวัด
2 กรรมการดาเนินงานพันธกิจ สคท. เขตภาค

วัน/เดือน/ปี รับใบสมัคร
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งานส่วนใหญ่ทาในภาคใด

ของประเทศไทย (โปรดระบุจังหวัดที่เข้าไปทางาน)
.
.
.

องค์กรมีอาคารสานักงานที่มีป้ายชือ่ ชัดเจนที่คนทั่ว ๆ ไป มองเห็นได้หรือไม่  มี
อาคารสานักงานปัจจุบันเป็นอาคารชั่วคราว หรือ ถาวร  อาคารชัว่ คราว (เช่า)
หากเป็นอาคารชั่วคราว (เช่า) มีสัญญา
ปี
วางโครงการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ไว้อย่างไร(โปรดระบุ)

 ไม่มี
 อาคารถาวร(ซื้อ)
.
.

มีความยินดีสมัครเข้าเป็นสมาชิก สหกิคริสเตียนแห่งประเทศไทย โดยยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบธรรมนูญ หลักข้อ
เชื่อของสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ทุกประการ

ลงชื่อผู้เขียนใบสมัคร
(

)

ตาแหน่ง(กรรมการ)
วันที่

เดือน

ค.ศ.
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อค.2

ประวัติความเป็นมาขององค์กร
ประวัติเริ่มแรก

ผู้ที่มีส่วนในการก่อตั้งองค์กร

นิมิตในการก่อตั้งองค์กร
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อค.3
สำหรับบันทึกข้อมูลคริสตจักรลูก สถำนประกำศ ภำยใต้องค์กรคริสตจักร
(หำกคริสตจักรมีมำกกว่ำ 5 คริสตจักร อนุญำต ให้ถ่ำยเอกสำร อค. 3 เพิ่มได้ให้เท่ำจำนวน คริสตจักร)
1. ชื่อคริสตจักร
ที่อยู่คริสตจักร(ที่ติดต่อได้สะดวก)
จานวนสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักรมี
2. ชื่อคริสตจักร
ที่อยู่คริสตจักร(ที่ติดต่อได้สะดวก)

ศิษยาภิบาล หรือผู้นา

คน แยกเป็น ชาย
คน หญิง
ศิษยาภิบาล หรือผู้นา

คน

จานวนสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักรมี
3. ชื่อคริสตจักร
ที่อยู่คริสตจักร(ที่ติดต่อได้สะดวก)

คน แยกเป็น ชาย
คน หญิง
ศิษยาภิบาล หรือผู้นา

คน

จานวนสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักรมี
4. ชื่อคริสตจักร
ที่อยู่คริสตจักร(ที่ติดต่อได้สะดวก)

คน แยกเป็น ชาย
คน หญิง
ศิษยาภิบาล หรือผู้นา

คน

จานวนสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักรมี
5. ชื่อคริสตจักร
ที่อยู่คริสตจักร(ที่ติดต่อได้สะดวก)

คน แยกเป็น ชาย
คน หญิง
ศิษยาภิบาล หรือผู้นา

คน

คน แยกเป็น ชาย

คน

จานวนสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักรมี

คน หญิง

หมายเหตุ : ให้เขียนลำยละเอียดของคริสตจักรและสถำนประกำศที่ได้แจ้งชื่อไว้ ลงในแบบฟอร์มใบแจ้งชื่อ
คริสตจักร เข้ำไว้ในทะเบียน สคท. ( คริสตจักร และ สถำนประกำศ ใช้แบบฟอร์มเดียวกัน)
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อค.4

บันทึกการประชุมของคณะกรรมการองค์กรคริสตจักร (ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก สคท.)
คณะกรรมการองค์กรคริสตจักร
ประชุม เมื่อวันที่
เดือน
สถานที่ประชุม

ค.ศ.
เวลา

ผู้เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

กรรมการทั้งชุดมี

คน ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุม

วาระการประชุม

พิจารณาองค์กรคริสตจักรสมัครเข้าเป็นสมาชิก สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการองค์กรฯ มีมติที่
เห็นชอบให้องค์กรคริสตจักรฯ สมัคร
เข้าเป็นสมาชิกสังกัด สหกิจคริสเตียนฯ ได้ โดยมอบหมายให้
เป็นผู้
เขียนใบสมัครทั้งชุด และให้ลงนามในใบสมัคร (เอกสาร อค. 1 หน้า 2)

ลายเซ็น
ลายเซ็น
ลายเซ็น
ลายเซ็น
ลายเซ็น

คน จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม

ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(
วันที่

เดือน

ประธานที่ประชุม
)
เลขานุการฯ บันทึกการประชุม
)
ค.ศ.
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อค. 5.
รูปถ่ำยคณะกรรมกำรองค์กรคริสตจักร

1.ประธาน ชือ่

2. รองประธาน ชื่อ

3. เลขานุการกรรมการ ชื่อ

4. เหรัญญิก ชื่อ

5. กรรมการ ชื่อ
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(1)

ประวัติส่วนตัวของคณะกรรมกำรองค์กรคริสตจักร
1. ชือ่ (ศจ./อจ./ผป./นาย/นาง/นางสาว)
ที่อยู่ ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ เลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
อาเภอ/เขต
จังหวัด
โทรศัพท์(บ้าน)
มือถือ
2. สถานภาพทางครอบครัว



โสด

 สมรส

นามสกุล
หมู่
บ้าน
ตาบล /แขวง
รหัสไปรษณีย์
E-mail

ปี

 หม้าย ( สามี หรือ ภรรยา เสียชีวิต )

3. การศึกษา
จบการศึกษาระดับสูงสุด
จาก
อื่น ๆ
4. ปัจจุบันเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของ คริสตจักร
มีตาแหน่งอะไรในคริสตจักร (หากเป็นโปรดระบุ)
5. สถานที่ทางาน
ตาแหน่ง
6. เคยทางานในตาแหน่งใดมาก่อน ก่อนมาทางานในตาแหน่งปัจจุบันหรือไม่

 เคย

อายุ

เป็นระยะเวลา

ปี

 ไม่เคย

หากเคย (โปรดให้รายละเอียด)
7. ท่านเป็นกรรมการของ องค์การ หรือ องค์กรคริสตจักรใด ในสังกัด สหกิจคริสเตียนฯ อยู่กอ่ นหรือไม่



เป็นอยู่  ไม่เป็น
หากเป็นอยู่ โปรดระบุ
ข้อความที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ดังกล่าวข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
วันที่
เดือน

)
ค.ศ.
ทะเบียนสมาชิก/2014
(2)
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ประวัติส่วนตัวของคณะกรรมกำรองค์กรคริสตจักร
1. ชือ่ (ศจ./อจ./ผป./นาย/นาง/นางสาว)
ที่อยู่ ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ เลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
อาเภอ/เขต
จังหวัด
โทรศัพท์(บ้าน)
มือถือ
2. สถานภาพทางครอบครัว



โสด

 สมรส

นามสกุล
หมู่
บ้าน
ตาบล /แขวง
รหัสไปรษณีย์
E-mail

ปี

 หม้าย ( สามี หรือ ภรรยา เสียชีวิต )

3. การศึกษา
จบการศึกษาระดับสูงสุด
จาก
อื่น ๆ
4. ปัจจุบันเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของ คริสตจักร
มีตาแหน่งอะไรในคริสตจักร (หากเป็นโปรดระบุ)
5. สถานที่ทางาน
ตาแหน่ง
6. เคยทางานในตาแหน่งใดมาก่อน ก่อนมาทางานในตาแหน่งปัจจุบันหรือไม่

 เคย

อายุ

เป็นระยะเวลา

ปี

 ไม่เคย

หากเคย (โปรดให้รายละเอียด)
7. ท่านเป็นกรรมการของ องค์การ หรือ องค์กรคริสตจักรใด ในสังกัด สหกิจคริสเตียนฯ อยู่กอ่ นหรือไม่



เป็นอยู่  ไม่เป็น
หากเป็นอยู่ โปรดระบุ
ข้อความที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ดังกล่าวข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
วันที่
เดือน

)
ค.ศ.

ทะเบียนสมาชิก/2014
(3)
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ประวัติส่วนตัวของคณะกรรมกำรองค์กรคริสตจักร
1. ชือ่ (ศจ./อจ./ผป./นาย/นาง/นางสาว)
ที่อยู่ ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ เลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
อาเภอ/เขต
จังหวัด
โทรศัพท์(บ้าน)
มือถือ
2. สถานภาพทางครอบครัว



โสด

 สมรส

นามสกุล
หมู่
บ้าน
ตาบล /แขวง
รหัสไปรษณีย์
E-mail

ปี

 หม้าย ( สามี หรือ ภรรยา เสียชีวิต )

3. การศึกษา
จบการศึกษาระดับสูงสุด
จาก
อื่น ๆ
4. ปัจจุบันเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของ คริสตจักร
มีตาแหน่งอะไรในคริสตจักร (หากเป็นโปรดระบุ)
5. สถานที่ทางาน
ตาแหน่ง
6. เคยทางานในตาแหน่งใดมาก่อน ก่อนมาทางานในตาแหน่งปัจจุบันหรือไม่

 เคย

อายุ

เป็นระยะเวลา

ปี

 ไม่เคย

หากเคย (โปรดให้รายละเอียด)
7. ท่านเป็นกรรมการของ องค์การ หรือ องค์กรคริสตจักรใด ในสังกัด สหกิจคริสเตียนฯ อยู่กอ่ นหรือไม่



เป็นอยู่  ไม่เป็น
หากเป็นอยู่ โปรดระบุ
ข้อความที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ดังกล่าวข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
วันที่
เดือน

)
ค.ศ.

ทะเบียนสมาชิก/2014
(4)

10

ประวัติส่วนตัวของคณะกรรมกำรองค์กรคริสตจักร
1. ชือ่ (ศจ./อจ./ผป./นาย/นาง/นางสาว)
ที่อยู่ ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ เลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
อาเภอ/เขต
จังหวัด
โทรศัพท์(บ้าน)
มือถือ
2. สถานภาพทางครอบครัว



โสด

 สมรส

นามสกุล
หมู่
บ้าน
ตาบล /แขวง
รหัสไปรษณีย์
E-mail

ปี

 หม้าย ( สามี หรือ ภรรยา เสียชีวิต )

3. การศึกษา
จบการศึกษาระดับสูงสุด
จาก
อื่น ๆ
4. ปัจจุบันเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของ คริสตจักร
มีตาแหน่งอะไรในคริสตจักร (หากเป็นโปรดระบุ)
5. สถานที่ทางาน
ตาแหน่ง
6. เคยทางานในตาแหน่งใดมาก่อน ก่อนมาทางานในตาแหน่งปัจจุบันหรือไม่

 เคย

อายุ

เป็นระยะเวลา

ปี

 ไม่เคย

หากเคย (โปรดให้รายละเอียด)
7. ท่านเป็นกรรมการของ องค์การ หรือ องค์กรคริสตจักรใด ในสังกัด สหกิจคริสเตียนฯ อยู่กอ่ นหรือไม่



เป็นอยู่  ไม่เป็น
หากเป็นอยู่ โปรดระบุ
ข้อความที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ดังกล่าวข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
วันที่
เดือน

)
ค.ศ.

ทะเบียนสมาชิก/2014
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(5)

ประวัติส่วนตัวของคณะกรรมกำรองค์กรคริสตจักร
1. ชือ่ (ศจ./อจ./ผป./นาย/นาง/นางสาว)
ที่อยู่ ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ เลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
อาเภอ/เขต
จังหวัด
โทรศัพท์(บ้าน)
มือถือ
2. สถานภาพทางครอบครัว



โสด

 สมรส

นามสกุล
หมู่
บ้าน
ตาบล /แขวง
รหัสไปรษณีย์
E-mail

ปี

 หม้าย ( สามี หรือ ภรรยา เสียชีวิต )

3. การศึกษา
จบการศึกษาระดับสูงสุด
จาก
อื่น ๆ
4. ปัจจุบันเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของ คริสตจักร
มีตาแหน่งอะไรในคริสตจักร (หากเป็นโปรดระบุ)
5. สถานที่ทางาน
ตาแหน่ง
6. เคยทางานในตาแหน่งใดมาก่อน ก่อนมาทางานในตาแหน่งปัจจุบันหรือไม่

 เคย

อายุ

เป็นระยะเวลา

 ไม่เคย

หากเคย (โปรดให้รายละเอียด)
7. ท่านเป็นกรรมการของ องค์การ หรือ องค์กรคริสตจักรใด ในสังกัด สหกิจคริสเตียนฯ อยู่กอ่ นหรือไม่



เป็นอยู่  ไม่เป็น
หากเป็นอยู่ โปรดระบุ
ข้อความที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ดังกล่าวข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
วันที่
เดือน

)
ค.ศ.

ปี
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อค.6

รูปถ่ำยสำนักงำน 2 รูป
1. รูปถ่ำยภำยนอกสำนักงำนด้ำนหน้ำ มองเห็นป้ำยชื่อองค์กรคริสตจักรชัดเจน

2. รูปถ่ำยภำยในห้องทำงำน

13

อค. 7
แผนที่ ที่ตงั้ องค์กรคริสตจักร

14

อค.8

บันทึกการประชุมของคณะกรรมการองค์กรคริสตจักร (สมาชิกโดยตรง สคท.)
คณะกรรมการองค์กรคริสตจักร
ประชุม เมื่อวันที่
เดือน
สถานที่ประชุม

ค.ศ.
เวลา

ผู้เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

กรรมการทั้งชุดมี

คน ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุม

วาระการประชุม

พิจารณาองค์กรคริสตจักรสมัครเข้าเป็นสมาชิก สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการองค์กรฯ มีมติที่
ให้การรับรององค์กรคริสตจักร
สมัคร
เข้าเป็นสมาชิกสังกัด สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ได้

ลายเซ็น
ลายเซ็น
ลายเซ็น
ลายเซ็น
ลายเซ็น

คน จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม

ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(
วันที่

เดือน

ประธานที่ประชุม
)
เลขานุการฯ บันทึกการประชุม
)
ค.ศ.
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อค. 9
กรรมการดาเนินงานพันธกิจ สคท. เขตจังหวัด
ให้การตรวจรับรององค์กรฯ สมัครเข้าเป็นสมาชิก สังกัด สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
ข้าพเจ้า
ตาแหน่ง
ในนามของกรรมการดาเนินงาน
พันธกิจ สคท. เขตจังหวัด
ได้ตรวจเอกสารและให้การรับรองการสมัคร
เข้าเป็นสมาชิก สคท. ขององค์กรคริสตจักร
ตามระเบียบ สคท. ดังต่อไปนี้
 เป็นองค์กรคริสตจักรได้ทาพันธกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (ข้อมูลจากเอกสาร อค. 1) หน้า 1
 เป็นองค์กรคริสตจักรที่มีสมาชิกสมบูรณ์ ของคริสตจักร 5 คริสตจักร รวมกันไม่น้อยกว่า 150 คน(เป็นสมาชิกบุคคล
ที่รับบัพติศมาแล้ว ของแต่ละคริสตจักร จานวน 30 คน ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป)
 มีคณะกรรมการบริหารขององค์กรฯ ตั้งแต่ 5 คน (ข้อมูลจากเอกสาร อค. 1) หน้า 1
 มีอาคารสานักงานที่แน่นอน และสามารถติดต่อได้ (ข้อมูลจากเอกสาร อค. 1) หน้า 2
 มีประวัติความเป็นมาขององค์กรฯ (ข้อมูลจากเอกสาร อค.2) หน้า 3
 มีบันทึกข้อมูลคริสตจักร /สถานประกาศ ภายใต้องค์กรฯแจ้งชื่อเข้าไว้ในทะเบียน(ข้อมูลจากเอกสาร อค.3)หน้า 4
 มีรายงานการประชุม และมติของคณะกรรมการองค์กรฯ (ข้อมูลจากเอกสาร อค.4) หน้า 5
 มีรูปถ่ายของคณะกรรมการบริหารขององค์กรฯ (ข้อมูลจากเอกสาร อค.5 ) หน้า 6
 มีประวัติส่วนตัวของคณะกรรมการองค์กรฯ ทั้ง 5 คน (ข้อมูลจากเอกสาร) หน้า 7-11
 มีรูปถ่ายสานักงานจานวน 2 รูป (ข้อมูลจากเอกสาร อค. 6 ) หน้า 12
(1) รูปถ่ายภายนอกอาคารสานักงานมองเห็นป้ายชื่อ (2) รูปถ่ายภายในอาคารสานักงาน ห้องทางาน
 มีแผนที่ตั้งขององค์กรฯ (ข้อมูลจากเอกสาร อค. 7) หน้า 13
 มีรายงานการประชุม ให้การรับรององค์กรฯ สมัครเข้าเป็นสมาชิก สคท. ขององค์กรฯสมาชิกโดยตรง สคท.
(ข้อมูลจากเอกสาร อค.8) หน้า 14
 ใบแจ้งชื่อคริสตจักรภายใต้องค์กรฯ ตามจานวนที่แจ้งในใบสมัคร(เขียนรายละเอียดของคริสตจักรลงในฟอร์ม)

เอกสารประกอบการพิจารณาใบสมัคร นอกเหนือจากแบบฟอร์ม อค.1-อก.7 ดังต่อไปนี้

 มีธรรมนูญ และหลักข้อเชื่อขององค์กรคริสตจักร
 มีโครงสร้างการบริหารงานขององค์กรคริสตจักร
 มีงบประมาณ
ลงนาม
(
กรรมการประสานงาน(ดาเนินงาน) สคท. เขตจังหวัด
วันที่ เดือน

)
ค.ศ.
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อค. 10

กรรมการดาเนินงานพันธกิจ สคท. เขตภาค
ให้การตรวจรับรององค์กรคริสตจักรสมัครเข้าเป็นสมาชิก สังกัด สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
ข้าพเจ้า
ตาแหน่ง
ของคณะกรรมการ
ดาเนินงานพันธกิจ สคท. เขตภาค
ได้รับมอบอานาจจากคณะ
กรรมการฯ ให้เป็นผู้ลงนามรับรององค์กรคริสตจักร
เพื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก สคท.
 เป็นองค์กรคริสตจักรได้ทาพันธกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (ข้อมูลจากเอกสาร อค. 1) หน้า 1
 เป็นองค์กรคริสตจักรที่มีสมาชิกสมบูรณ์ ของคริสตจักร 5 คริสตจักร รวมกันไม่น้อยกว่า 150 คน(เป็นสมาชิกบุคคล
ที่รับบัพติศมาแล้ว ของแต่ละคริสตจักร จานวน 30 คน ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป)
 มีคณะกรรมการบริหารขององค์กรฯ ตั้งแต่ 5 คน (ข้อมูลจากเอกสาร อค. 1) หน้า 1
 มีอาคารสานักงานที่แน่นอน และสามารถติดต่อได้ (ข้อมูลจากเอกสาร อค. 1) หน้า 2
 มีประวัติความเป็นมาขององค์กรฯ (ข้อมูลจากเอกสาร อค.2) หน้า 3
 มีบันทึกข้อมูลคริสตจักร /สถานประกาศ ภายใต้องค์กรฯแจ้งชื่อเข้าไว้ในทะเบียน(ข้อมูลจากเอกสาร อค.3)หน้า 4
 มีรายงานการประชุม และมติของคณะกรรมการองค์กรฯ (ข้อมูลจากเอกสาร อค.4) หน้า 5
 มีรูปถ่ายของคณะกรรมการบริหารขององค์กรฯ (ข้อมูลจากเอกสาร อค.5 ) หน้า 6
 มีประวัติส่วนตัวของคณะกรรมการองค์กรฯ ทั้ง 5 คน (ข้อมูลจากเอกสาร) หน้า 7-11
 มีรูปถ่ายสานักงานจานวน 2 รูป (ข้อมูลจากเอกสาร อค. 6 ) หน้า 12
(1) รูปถ่ายภายนอกอาคารสานักงานมองเห็นป้ายชื่อ (2) รูปถ่ายภายในอาคารสานักงาน ห้องทางาน
 มีแผนที่ตั้งขององค์กรฯ (ข้อมูลจากเอกสาร อค. 7) หน้า 13
 มีบันทึกการประชุมขององค์กรคริสตจักร ที่เป็นสมาชิกโดยตรง สคท. (ข้อมูลจากเอกสาร อค. 8) หน้า 14
 มีการรับรองของกรรมการดาเนินงานพันธกิจ สคท. เขตจังหวัด (ข้อมูลจากเอกสาร อค.9) หน้า 15

เอกสารประกอบการพิจารณาใบสมัคร นอกเหนือจากแบบฟอร์ม อค.1-อค.10 องค์กรคริสตจักรที่สมัครต้อง
แนบมาพร้อมใบสมัคร ดังนี้

 มีธรรมนูญ และหลักข้อเชื่อขององค์กรคริสตจักร
 มีโครงสร้างการบริหารงานขององค์กรคริสตจักร
 มีงบประมาณ
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คณะกรรมการฯ เขตภาคฯ ได้ตรวจเอกสารและให้การรับรอง เห็นว่าองค์กรฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนว่าด้วยการ
สมัครเข้าเป็นสมาชิก สคท. ประเภทองค์กรคริสตจักรทุกประการ จึงให้การรับรองเพื่อเข้าเป็นสมาชิกในสังกัด สคท.
และเสนอต่อกรรมการดาเนินงาน สคท. และคณะกรรมการอานวยการ สคท. ตามขั้นนตอนการพิจารณารับเข้าเป็น
สมาชิก สคท. ต่อไป

ลงนาม
(
กรรมการดาเนินงาน สคท. เขตภาคฯ
ลงวันที่

เดือน

)

ค.ศ.

ทะเบียน สคท. 2014
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อค.11

ระเบียบและคุณสมบัติขององค์กรคริสตจักร(สามัญ) เพื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก สคท.
องค์กรคริสตจักร หมายถึง : คริสตจักรท้องถิ่นทีร่ วมตัวกันจัดตั้งเป็นองค์กรคริสตจักร
ก. คุณสมบัติ
1. คริสตจักรท้องถิ่น จัดตั้งรวมกันอย่างน้อย 5 คริสตจักร และต้องมีสมาชิกสมบูรณ์ที่รับบัพติศมาแล้วอายุ 15 ปี
ขึ้นไป (แต่ละคริสตจักรมีสมาชิก จานวน 30 คน ) รวมกันไม่น้อยกว่า 150 คน
2. ต้องมีธรรมนูญและหลักข้อเชื่อที่ไม่ขัดกับธรรมนูญและหลักข้อเชื่อของ สคท.
3. ต้องมีคณะกรรมการบริหารองค์กรคริสตจักร ไม่น้อยกว่า 5 คน (ต้องไม่ใช้สามีภรรยากัน หากเป็นบิดาหรือ
มารดากับบุตรได้ไม่เกิน 1 คน)
4. ต้องมีนโยบาย โครงสร้าง และระเบียบการบริหารที่ชัดเจน
5. ต้องแสดงงบประมาณ หลักการบริหารการเงิน ขององค์กรคริสตจักร
6. ต้องมีสานักงานที่แน่นอนสามารถติดต่อได้เป็นทางการ มีสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกของ สคท.
7. ต้องไม่เป็นสมาชิกขององค์การคริสเตียนอื่น ๆ ที่มิได้สังกัดใน สคท.
8. ต้องได้รับการรับรองจากองค์กรคริสตจักร ที่เป็นสมาชิกของ สคท. อยู่ก่อนแล้ว 1 องค์กรคริสตจักร
9. ต้องได้รับการรับรองจากกรรมการดาเนินงานพันธกิจ สคท. เขตจังหวัด และ กรรมการดาเนินงานพันธกิจ สคท.
เขตภาคของ สคท. (ในภาคที่องค์กรฯตั้งอยู่)
10. ชื่อภาษาอังกฤษขององค์กรคริสตจักร คาลงท้ายชื่อจะต้องมีคาว่า “Church Association”
ข. หน้ำที่ และ ควำมรับผิดชอบ
1. ให้ดาเนินงานและปฏิบัติตามนโยบายวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้กับ สคท.
2. ให้ประสานงานและร่วมมือระหว่างสมาชิกของ สคท.
3. ให้ร่วมมือและร่วมกิจกรรมในพันธกิจต่าง ๆ ที่ สคท. จัดขึ้นในภาค หรือ ในส่วนกลาง
4. ชาระค่าบารุงการเป็นสมาชิกของ สคท. ว่าด้วยเรื่องสมาชิกประเภทองค์กรคริสตจักร
5. ให้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมใหญ่ของ สคท. และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน
6. หากมีการเปลี่ยนแปลงธรรมนูญ นโยบายการทางาน และโครงการต่าง ๆ รวมถึงผู้นาผู้ดาเนินการระดับ
บริหาร ต้องแจ้งให้ สคท. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 3 เดือน ( 90 วัน ) นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลง
ค. กำรพ้นจำกสมำชิกภำพ
1. ขาดคุณสมบัติข้อใด ข้อหนึ่งตามธรรมนูญและระเบียบว่าด้วยคุณสมบัติ และมิได้แก้ไขให้เรียบร้อยภายใน
เวลาที่กรรมการอานวยการ สคท. กาหนด
3. ลาออก
3. ให้ออกจากการเป็นสมาชิก สคท. โดยมติของกรรมการดาเนินงาน สคท. เมื่อพิจารณาเห็นว่า
3.1 ได้ล้มเลิก หรือไม่ได้ดาเนินพันธกิจใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ยื่นไว้ต่อ สคท. ติดต่อกันเป็นระยะเวลา
1 ปี
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3.2 มีพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดการแตกแยก หรือ ในด้านอื่น ๆ ที่ขัดต่อธรรมนูญ หรือข้อบังคับของ สคท.
3.3 ไม่ส่งค่าบารุงสมาชิกติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี
3.4 ไม่ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมใหญ่ สคท. ตามระเบียบว่าด้วยเรื่องการประชุมใหญ่ของ สคท. โดยไม่แจ้ง
เหตุผลให้ สคท. ทราบ
3.5 เป็นสมาชิกขององค์กรคริสเตียนอื่น ๆ ที่มิได้เป็นสมาชิก สคท.
3.6 ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของธรรมนูญ และได้รับการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว
ง. อัตรำค่ำบำรุงสมำชิกประเภทองค์กรคริสตจักร
1. องค์กรคริสตจักร ต้องชาระค่าบารุงสมาชิก ปีละ 3,000 บาท(สามพันบาทถ้วน)
2. คริสตจักร สถานประกาศ ภายใต้องค์กรคริสตจักร (ตามตาราง)
ลาดับ
1
2
3
4

รายการ
คริสตจักร มีสมาชิกไม่เกิน
100 คน
คริสตจักร มีสมาชิก
101 คน – 150 คน
คริสตจักร มีสมาชิก
151 คน – 200 คน
คริสตจักร มีสมาชิกตั้งแต่ 201 คน ขึ้นไป

ชาระเงิน/ปี
500.1,000.1,500.2,000.-

จ. ขั้นตอนกำรสมัครเป็นสมำชิก สคท.
1. ให้ติดต่อขอรับเอกสารใบสมัครองค์กรคริสตจักร ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนสมาชิก สคท.
2. เขียนใบสมัครให้ครบถ้วนตามระเบียบการสมัครกาหนดไว้
3. ต้องได้รับการรับรองจากกรรมการดาเนินงาน สคท. เขตจังหวัด และเขตภาค ของ สคท.
4. ผ่านการพิจารณาอนุมัตจิ ากคณะกรรมการดาเนินงาน สคท. (ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการดาเนินงาน
สคท. เขตภาค 6 ภาค รวมกับเลขานิธการ สคท.)
ฉ. เอกสำรที่ต้องยื่นสมัคร
1. ใบสมัครองค์กรคริสตจักร (เอกสาร อค.1)
2. ประวัติความเป็นมาขององค์กรคริสตจักร (เอกสาร อค.2)
3. รายชื่อคริสตจักรลูก /สถานประกาศ ภายใต้องค์กรคริสตจักร (เอกสาร อค.3)
4. มติจากการประชุมของคณะกรรมการองค์กรคริสตจักร เห็นชอบให้องค์กรสมัครเข้าเป็นสมาชิก สคท.
(เอกสาร อค. 4)
5. รูปถ่ายของคณะกรรมการองค์กรคริสตจักร (อกสาร อค. 5)
6. ประวัติส่วนตัวของคณะกรรมการองค์กรคริสตจักทั้ง 5 คน
7. รูปถ่ายภายนอกอาคารสานักงานที่มองเห็นป้ายชื่อองค์กรคริสตจักรชัดเจน และรูปถ่ายภายในห้องทางาน
(เอกสาร อค. 6)
7. แผ่นที่ ที่ตั้งขององค์กรคริสตจักร (เอกสาร อค. 7)
8. บันทึกการประชุมของคณะกรรมการองค์กรคริสตจักร โดยตรง สคท. รับรองใบสมัคร (เอกสาร อค.8)
9. การตรวจรับรองเอกสารใบสมัครจากกรรมการดาเนินงานพันธกิจ เขตจังหวัด และเขตภาคของ สคท.
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(เอกสาร อค.9 และ อค. 10)
10. มีธรรมนูญ หลักข้อเชื่อ ขององค์กรคริสตจักร (จะต้องประกอบด้วยหมวดต่าง ๆ ดูจากธรรมนูญ ตัวอย่าง)
11 .มีงบประมาณ รายรับ-จ่าย ขององค์กรคริสตจักร
12. มีโครงสร้าง นโยบาย และระเบียบการบริหารงานขององค์กรคริสตจักร
13. ใบแจ้งชื่อคริสตจักรเข้าไว้ในทะเบียน สคท.(ตามแบบฟอร์มใบแจ้งชือ่ คริสตจักร)
ช. คริสตจักรท้องถิน่ ภำยใต้องค์กรคริสตจักร
มีคุณสมบัตดิ ังต่อไปนี้
1. ต้องมีสมาชิกสมบูรณ์ที่รับบัพติศมาแล้ว (อายุ 15 ปี) จานวน 30 คน ขึ้นไป
2. ต้องมีที่ประชุมนมัสการแน่นอน ซึ่งสามารถติดต่อได้เป็นทางการ และต้องมีป้ายชื่อของคริสตจักรอย่าง
ชัดเจน ที่บุคคลทั่วไปมองเห็นได้
3. ต้องมีการนมัสการ วันอาทิตย์เป็นประจามาแล้ว อย่างน้อย 1 ปี
4. ต้องมีคณะกรรมการบริหารงาน คณะผู้นา หรือ คณะธรรมกิจของคริสตจักรไม่น้อยกว่า 5 คน (ต้องไม่ใช้
บุคคลในครอบครัวเดียวกัน และหรือสามี-ภรรยากัน)
5. ต้องมีประวัติความเป็นมาของคริสตจักรที่ดี และมีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับสมาชิกของ สคท.
6. ต้องไม่เป็นสมาชิกขององค์การคริสเตียนอื่น ๆ ที่ไม่สังกัดอยู่ใน สคท.
7. ต้องเป็นคริสตจักรที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้
ซ. สถำนประกำศ ที่ก่อตั้งขึ้นโดยองค์กรคริสตจักร และแจ้งชื่อเข้ำไว้ในทะเบียน
มีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
1. ต้องมีสมาชิกสมบูรณ์ที่รับบัพติศมาแล้ว(อายุ 15 ปี) จานวน 15 คนขึ้นไป
2. ต้องมีที่ประชุมนมัสการที่แน่นอน ซึ่งสามารถติดต่อได้เป็นทางการ และต้องมีป้ายชื่อสถานประกาศฯ
อย่างชัดเจน ที่บุคคลทั่วไปมองเห็นได้
3. ต้องมีการนมัสการวันอาทิตย์เป็นประจามาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
4. ต้องมีคณะกรรมการบริหารสถานประกาศฯ ไม่น้อยกว่า 3 คน (ต้องไม่ใช้บุคคลในครอบครัวเดียวกัน)
5. ต้องมีประวัติความเป็นมาของสถานประกาศฯ ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิ สคท.

*************************************
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ระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการสมัคร
1. ค่าแบบฟอร์มใบสมัคร
ชุดละ 100 บาท
2. ค่าสมัคร 1,000 บาท จ่ายในวันที่ยื่นใบสมัครกับ สคท. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ระหว่าง
การพิจารณาใบสมัคร เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าจดหมาย และอื่น ๆ
3. เมื่อคณะกรรมการอานวยการ สคท. อนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกสังกัด สคท. โดยตรงแล้ว องค์กรคริสตจักร
จะต้องจ่ายค่าบารุงสมาชิก โดยองค์กรคริสตจักร ต้นสังกัดเป็นผู้รวบร่วมส่งให้ สคท. ตามจานวนคริสตจักร
ที่ได้แจ้งชื่อไว้ในทะเบียน
****************************************
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( เอกสารหน้า 22-24 เป็นระเบียบที่สมาชิกควรทราบ ให้องค์กรคริสตจักรเก็บไว้ )
ระเบียบปฏิบัติว่าด้วย
การประสานงานระหว่างสมาชิก สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศ
***********************************

เงื่อนไข และความสัมพันธ์
1. สมาชิกของสหกิจคริสเตียนฯ หมายถึง องค์กรคริสตจักร องค์การพันธกิจ และสถาบันศาสนศาตร์ ที่ยอมรับ ปฏิบัติ
ตามธรรมนูญ ข้อบังคับของธรรมนูญ และระเบียบต่างๆของสหกิจคริสเตียนฯ
2. สมาชิกของสหกิจคริสเตียนฯ มี 3 ประเภทดังนี้
2.1 สมาชิกสามัญ ได้แก่ องค์กรคริสตจักร องค์การพันธกิจ และสถาบันศาสนศาสตร์ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ข้อบังคับของธรรมนูญของสหกิจคริสเตียนฯ ว่าด้วยสมาชิกสามัญ
2.2 สมาชิกวิสามัญได้แก่ องค์กรคริสตจักร องค์การพันธกิจ และสถาบันศาสนศาสตร์ ที่มีคุณสมบัติไม่ครบตาม
ข้อบังคับของธรรมนูญของสหกิจคริสเตียนฯ และมีความประสงค์ที่จะร่วมพันธกิจและสามัคคีธรรมกับสหกิจ
คริสเตียนฯ
2.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลหรือองค์การ องค์กร สถาบันต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ ที่มีความประสงค์
จะผูกพันเป็นสมาชิกของสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย รวมทั้งคณะกรรมการอานวยการสหกิจคริสเตียนฯ
เห็นว่าสมควรเรียนเชิญ เพื่อให้เข้ามาเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสหกิจ
คริสเตียนแห่งประเทศไทย ซึ่งยินดีที่จะสนับสนุน และร่วมงานกับสหกิจคริสเตียนฯ ตามระเบียบและข้อตกลง
ร่วมกัน
3. องค์กรคริสตจักรหมายถึง คริสตจักรท้องถิ่นที่รวมตัวกันจัดตั้งเป็นองค์กรคริสตจักร
4. องค์การพันธกิจหมายถึง องค์การที่จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มคริสเตียนเพื่อทาพันธกิจสนับสนุนพันธกิจคริสตจักร หรือเพื่อ
การขยายแผ่นดินของพระเจ้า
5. สถาบันศาสนศาสตร์ หมายถึง หน่วยงานที่จัดทาพันธกิจเฉพาะด้านศาสนศาสตร์
6. สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกสหกิจคริสเตียนฯ สมาชิกมีสิทธิ และหน้าที่ตามธรรมนูญ ข้อบังคับของ
ธรรมนูญสหกิจคริสเตียนฯ อย่างสมบูรณ์ โดย
6.1 ส่งผู้แทนหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุมใหญ่สหกิจคริสเตียนฯ ตามระเบียบว่าด้วยเรื่องการประชุมใหญ่ของสหกิจ
คริสเตียนฯ มีสิทธิเสนอความคิดเห็น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็น
คณะกรรมการต่างๆ ตามข้อบังคับของธรรมนูญฯ และตามระเบียบฯ
6.2 ต้องส่งผู้แทนหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสหกิจคริสเตียนฯทุกครั้ง หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
ต้องแจ้งให้สหกิจคริสเตียนฯทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
6.3 เสียค่าบารุงประจาปีตามระเบียบว่าด้วยการเสียค่าบารุงสมาชิกตามประเภทที่กาหนดไว้
6.4 ร่วมพันธกิจ และกิจกรรมต่างๆ ตามที่สหกิจคริสเตียนฯ ได้จัดขึ้น
6.5 ให้ดาเนินงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในธรรมนูญ ข้อบังคับของธรรมนูญ และระเบียบต่างๆของสหกิจ คริส
เตียนฯ และตามธรรมนูญของตนที่ได้แจ้งไว้กับสหกิจคริสเตียนฯ
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6.6 หากมีการเปลี่ยนแปลงธรรมนูญ นโยบายการทางาน และโครงการต่างๆ รวมถึงผู้ดาเนินการระดับบริหารต้อง
แจ้งให้สหกิจคริสเตียนฯทราบภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลง
6.7 จัดการดูแล และบริหารทรัพย์สินของตนเอง โดยไม่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินใดๆ ของสหกิจคริสเตียนฯ
6.8 ส่งรายงานประจาปีให้กับสหกิจคริสเตียนฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี

การประสานงานระหว่างสมาชิก
1. ให้บรรดาสมาชิกของสหกิจคริสเตียนฯ มีสัมพันธภาพทีดีต่อกัน และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยดาเนินตาม
หลักคาสอนของพระเยซูคริสต์เจ้าในพระคริสตธรรมคัมภีร์
2. ให้มีการเคารพต่อเอกสิทธิ์ในการบริหารงานของบรรดาสมาชิกไม่ให้มีการแทรกแซง และก้าวก่ายซึ่งกันและกัน
3. ให้มีการร่วมมือกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของธรรมนูญของสหกิจคริสเตียนฯ ทุกประการ
4. ให้มีการถือปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการอานวยการ สหกิจคริสเตียนฯกาหนดขึ้น โดย
ปฏิบัติต่อกันระหว่างสมาชิกของ สหกิจคริสเตียนฯ และรวมทั้งองค์การโปรแตสแตนท์อื่น ๆ ที่สังกัดกรมการศาสนา
ด้วย

หลักข้อเชื่อ
1. สหกิจคริสเตียนฯให้เสรีภาพแก่สมาชิกในรายละเอียดแห่งหลักข้อเชื่อ ที่ไม่ขัดกับหลักข้อเชื่อในธรรมนูญของสหกิจ
คริสเตียนฯ
1.1 ควรให้เกียรติและยอมรับซึ่งกันและกัน แม้ว่าหลักข้อเชื่อนั้นจะแตกต่างกัน
1.2 ไม่เน้นหลักข้อเชื่อของตนโดยวิธีต่าง ๆ จนทาให้เกิดการแตกแยกโจมตี ก้าวร้าวต่อกันและกัน
1.3 ควรระวังหลักข้อเชื่อบางประการ ที่อ่านก่อให้เกิดปัญหาซึ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในปัจจุบัน

การดาเนินงาน
2. การดาเนินงานระหว่างสมาชิกของสหกิจคริสเตียนฯ
2.1 ให้มีการเคารพต่อระเบียบการบริหารงานของกันและกัน
2.2 เมื่อมีการติดต่อซึ่งกันและกัน ให้ดาเนินการตามระเบียบขั้นตอนของกันและอย่างเคร่งครัด
การติดต่อดังกล่าว เช่น การเชิญบุคลากร การขอใช้สถานที่ และอุปกรณ์ การส่งเอกสารต่าง ๆ
รวมทั้งการติดต่อกับสมาชิก เป็นต้น
2.3 เมื่อมีการเปิดงานใหม่ หรือ คริสตจักรใหม่ในบริเวณใกล้เคียงกัน ให้มกี ารติดต่อสอบถามกับผู้ที่
ทางานอยูก่ ่อนแล้ว เพื่อความเข้าใจอันดีต่อกัน

สมาชิกภาพของสหกิจคริสเตียนฯ
1 สนับสนุนให้สมาชิกรักคริสตจักร หรือองค์การของตนเอง โดยการช่วยเหลือรับใช้ถวายทรัพย์ และเอาใจใส่
ในงานคริสตจักร หรือองค์การเป็นประจา
2. ไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็นโฆษณา ชักชวน เชิญชวน สมาชิกคริสตจักรอื่น หรือองค์การของตน ไม่ว่าการ
เชิญนั้นจะมาจากผู้นาหรือสมาชิกกันเองก็ตาม
3 การย้ายสมาชิกภาพ ให้ดาเนินการตามระเบียบปฏิบัติของแต่ละคริสตจักร และและองค์การ องค์การพันธ
กิจ สถาบันศาสนศาตร์ โดยคานึงถึงการก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันเป็นหลัก
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กรณีพิพาท
เมื่อเกิดกรณีพิพาทกันขึ้นระหว่างสมาชิกของสหกิจคริสเตียนฯ
1. เมื่อเป็นกรณีพิพาทที่เกิดขึ้นภายในคริสตจักร องค์กรคริสตจักร องค์การพันธกิจหรือสถาบันศาสนศาสตร์
1.1 ให้คณะผู้นา หรือ ผู้บริหารสูงสุดของสมาชิกประเภทนั้นๆ เป็นผู้พิจารณาตามระเบียบการบริหารงาน
ภายในของตน
1.2 ให้แจ้งผลการพิจารณาข้อพิพาทนั้นๆ เป็นลายลักษณ์อักษรต่อสหกิจคริสเตียนฯรับทราบ ภายใน 15 วัน
นั้นตั้งแต่ที่ได้ลงมติแล้ว
1.3 ผู้เสียหายสามารถทาเป็นหนังสือร้องอุทธรณ์ต่อสหกิจคริสเตียนฯได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ที่ได้รับทราบ
ผลพิจารณาข้อพิพาท ถ้าเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
2. กรณีพิพาทเกิดขึ้นระหว่างสมาชิกของสหกิจคริสเตียนฯ ที่มิได้อยู่ภายในสังกัดสังกัดเดียวกัน
2.1 ให้คณะผู้นา หรือคณะผู้บริหารสูงสุดของทั้งสองฝ่ายพยายามไกล่เกลี่ยหาข้อยุติ หรือข้อตกลงให้ได้
2.2 ถ้าไม่อาจตกลงกันได้ ให้คู่กรณีนาเรื่องพิพาทดังกล่าวเสนอต่อ คณะกรรมการดาเนินงานสหกิจฯจังหวัด
หรือเขตจังหวัด ถ้ายังไม่มีข้อยุติ ให้นาเสนอต่อคณะกรรมการดาเนินงานภูมิภาค ถ้ายังไม่มีขอ้ ยุติ ให้
นาเสนอต่อ คณะกรรมการดาเนินงานสหกิจคริสเตียนฯ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อพิจารณาไกล่เกลี่ย
ตามลาดับ
2.3 ให้ถือข้อตัดสินโดยมติของกรรมการดาเนินงานสหกิจคริสเตียนฯเป็นข้อยุติ
2.4 การพิจารณาข้อพิพาทและมติของสหกิจคริสเตียนฯนั้นไม่กระทาให้บุคคล คริสจักร หรือหน่วยงาน หรือ
องค์การใดๆ พ้นจากความรับผิดชอบตามกฎหมายได้
2.5 ผู้เสียหายสามารถทาเป็นหนังสือร้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการต่างๆของสหกิจคริสเตียนฯ ตามลาดับ ได้
ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ที่ได้รับทราบผลพิจารณาข้อพิพาท ถ้าเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
2.6 สหกิจคริสเตียนฯไม่สนับสนุนให้สมาชิกนากรณีพิพาทภายในไปฟ้องร้องกันต่อกฎหมายบ้านเมือง สหกิจ
คริสเตียนฯ อาจเพิกถอนการเป็นสมาชิกโดยมติคณะกรรมการดาเนินงานสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
ขณะสมาชิกของสหกิจคริส เตียนฯ อยูใ่ นระหว่างการฟ้องร้องต่อศาล
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