สหกิจคริสเตียนแห่ งประเทศไทย
บส/สคท. 1
ใบคำร้ องขอรับบัตรประจำตัวศำสนำจำรย์ เพื่อขึน้ ทำเนียบศำสนำจำรย์ สคท.
ชื่อและนามสกุล(ศจ./นาย/นาง/นางสาว)ภาษาไทย..................................................................…….…………...........................….………….........
ชื่อและนามสกุล(Rev./Mr./Mrs./Miss) ภาษาอังกฤษ………………………………………………...……………………………………………..
ถือบัตรประจาตัวประชาชน เลขที่......................................................... หมดอายุ .................................................................... อายุ………….…..ปี
มีที่อยูป่ ัจจุบนั (ที่สามารถติดต่อได้) เลขที่.......................………หมู่ที่…..…........บ้าน........................... ตรอก/ซอย.................................……
ถนน............................…………..……..ตาบล................................................อาเภอ...........................................จังหวัด...............................…......
รหัสไปรษณีย.์ ................................โทรศัพท์........................................................................
ปัจจุบนั มีตาแหน่งเป็ น……...............................................................ทางานเต็มเวลาที่ …………………………...............................................
ภายใตั องค์การ/องค์กรคริ สตจักร………………..……………………………………สานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่...........................…..หมู่ที่.............
บ้าน..................................................ตรอก/ซอย........................………………….........ถนน..................……………ตาบล..................…………
อาเภอ.......................................จังหวัด...............................……..รหัสไปรษณีย.์ .....................โทรศัพท์........…………………………………
E-mail …………………………………………………………………………………… สถานภาพทางครอบครัว ( ) โสด ( ) แต่งงานแล้ว
มีความประสงค์ขอรับบัตรประจาตัวสมาชิก สคท.
(..........) 1. ศาสนาจารย์ ภายใต้ องค์การ/ องค์กร/สถาบัน ...........................................................................................
(..........) 2. ศิษยาภิบาล คริ สตจักร ...............................................................................................................
(..........) 3. บรรพชิตสาหรับลดค่าโดยสารรถไฟ เหตุผลในการขอรับบัตร ................................................................................................
(..........) 4. หัวหน้า องค์การ/ องค์กรคริ สตจักร/สถาบัน .................................................................................
ลงชื่อผูข้ อรับบัตร ...........................................................
(..................................................)

คำรับรองของกรรมกำร องค์กำร / องค์กรคริสตจักร/สถำบัน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า (ศจ./นาย/นาง/นางสาว)..............................................................นามสกุล ........................................................................ ........
ตาแหน่ง ............................................. ขององค์การ /องค์กรคริ สตจักร/สถาบัน ......................................................................................................
มีมติเห็นชอบให้บุคคลดังกล่าว มีบตั รประจาตัวสมาชิก สคท.
ลงชื่อผูร้ ับรอง (ที่ 1)...........................................................
(...........................................................)
ตาแหน่ง ......................................................

ลงชื่อผูร้ ับรอง (ที่ 2)...........................................................
(............................................................)
ตาแหน่ง ..... .....................................................
(มกราคม 2017)

บันทึกกำรประชุม

บส./สคท. 2

คณะกรรมกำร องค์กำร /องค์กรคริสตจักร/สถำบัน เพื่อรับรองกำรขอมีบัตรประจำตัวศำสนำจำรย์ เพื่อขึน้ ทำเนียบศำสนำจำรย์
บันทึกการประชุมของ คณะกรรมการ.................................................................................................................................
สถานที่ ประชุม..................................................................................................................................................................
รายชื่อผูเ้ ข้าร่ วมประชุม (คณะกรรมการ)
1. .......................................................................................... ตาแหน่ง .............................................................
2. ......................................................................................... ตาแหน่ง ............................................................
3. ........................................................................................ ตาแหน่ง ............................................................
4. ........................................................................................ ตาแหน่ง ............................................................
5. ....................................................................................... ตาแหน่ง ............................................................
6. ...................................................................................... ตาแหน่ง .............................................................
7. ..................................................................................... ตาแหน่ง ..............................................................
หมำยเหตุ : กรรมการทั้งชุดมี.................คน ต้องมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุม.........................คน จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
หัวข้ อกำรประชุม : พิจารณาให้การรับรองผูร้ ับใช้พระเจ้าใน องค์การ /องค์กรฯ /สถาบัน ขอมีบตั รประจาตัวสมาชิก
สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย จานวน..........................คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. .................................................................................. 2. ....................................................................................
3. .................................................................................. 4. ...................................................................................
5. .................................................................................. 6. ....................................................................................
7. .................................................................................. 8. ...................................................................................
9. .................................................................................. 10. ....................................................................................

ลงชื่อประธานการประชุม.................................................................
(...............................................................)
ลงชื่อผูบ้ นั ทึกการประชุม ..................................................................
(.................................................................)
(มกราคม 2017)

ระเบียบกำรออกบัตรสำหรับสมำชิกคนไทย
1.

2.

3.

4.

ระเบียบและคุณสมบัติของผู้ขอมีบัตรประจำตัวศำสนำจำรย์ เพื่อขึน้ ทำเนียบศำสนำจำรย์ สคท.
การสมัครขอมีบัตรศาสนาจารย์
1.1 คุณสมบัติตามระเบียบว่าด้วยเรื่ องการสถาปณาศาสนาจารย์
1.2 ให้กรอกใบสมัครตามแบบที่ สคท. กาหนดไว้
1.3 มีเอกสารครบถ้วนตามระเบียบว่าด้วยการเป็ นสมาชิกทาเนียบศาสนาจารย์
1.4 ต้องชาระค่าธรรมเนียบการขอบัตร 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
1.5 บัตรศาสนาจารย์มีอายุบตั ร 5 ปี
1.6 ได้รับการพิจารณาอนุมตั ิจากนายทะเบียนสคท.
คุณสมบัติของสมาชิกทาเนียบศาสนาจารย์
2.1 ชาย หรื อ หญิง ที่มีอายุไม่นอ้ ยกว่า 35 ปี
2.2 ควรมีครอบครัวยกเว้นในบางกรณี
2.3 จบการศึกษาพระคริ สตธรรมระดับปริ ญญาตรี หรื อ เทียบเท่า หรื อตามที่คณะกรรมการอานวยการ สคท.
เห็นสมควร
2.4 ปั จจุบนั รับใช้ภารกิจในคริ สตจักรติดต่อกันมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
2.5 เป็ นสมาชิกสมบูรณ์ของคริ สตจักร ใน สคท. มีชื่อเสียงดีและมีความประพฤติดี ทั้งนี้ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของนาย
ทะเบียน
2.6 ยอมถวายตัวรับใช้พระเจ้าจนตลอดชีวติ ตามของประทาน
2.7 ได้รับการรับรองจากองค์การ หรื อ องค์กรคริ สตจักร ต้นสังกัดว่า ได้มีการสถาปนาเป็ นศาสนาจารย์แล้ว โดย
คริ สตจักร หรื อองค์การ องค์กรคริ สตจักรหรื อสถาบัน ที่ สคท. ได้รับรองตามระเบียบว่าด้วยคุณสมบัติสมาชิก
ทาเนียบศาสนาจารย์ ทั้งนั้นให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการอานวยการ สคท.
หน้ าที่ของศาสนาจารย์
3.1 เป็ นอาจารย์สอนพระวจนะของพระเจ้า
3.2 เป็ นผูป้ ระกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริ สต์เจ้า
3.3 เป็ นผูเ้ ทศนา หรื อ เสริ มสร้างชีวติ ฝ่ ายวิญญาณจิตของคริ สตจักร
3.4 เป็ นผูป้ ระกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ของคริ สตจักร
ข้ อกาหนดการพ้นจากสมาชิกภาพทาเนียบศาสนาจารย์
4.1 ลาออก
4.2 ขาดคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดในข้อ 1. ว่าด้วยคุณสมบัติของสมาชิกทาเนียบศาสนาจารย์
4.3 ทางคณะกรรมการอานวยการ สคท. มีมติให้ออก
(มกราคม 2017)

5. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้ อมใบคาร้ องขอรั บบัตรประจาตัวศาสนาจารย์
5.1 ใบคาร้องขอรับบัตรประจาตัวสมาชิก สคท.
5.2 หนังสือรับรองจาก องค์การ องค์กรคริ สตจักร สมาชิก สคท. ที่ผขู ้ อรับบัตรสังกัดอยู่ พร้อมมติรายงานการ
ประชุมรับรอง
5.3 สาเนาหนังสือรับรองการสถาปนาเป็ นศาสนาจารย์ สำเนำบัตรประชำชน สำเนำหลักฐำนกำรศึกษำจบระดับ
ปริ ญญำตรี ด้ ำนศำสนศำสตร์ (จำกสถำบันพระคริ สตธรรม)
5.4 รู ปถ่ายแต่งชุดศาสนาจารย์ขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รู ป

แนบท้ ำย ระเบียบและคุณสมบัติของผู้ขอมีบัตรประจำตัวศำสนำจำรย์
เพื่อขึน้ ทำเนียบศำสนำจำรย์ สคท.
1. คุณสมบัติของสมาชิกทาเนียบศาสนาจารย์ ข้อ 1.3 ความว่า จบการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า คาว่าเทียบเท่ ำ
หมำยถึง 1หรื อ 2 1. กรณี ที่ไม่จบการศึกษาปริ ญญาตรี ตอ้ งเป็ นผูท้ ี่รับใช้พระเจ้ามาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 20 ปี และมีอายุ 40 ปี ขึ้นไป
ได้รับการรับรองจากต้นสังกัด 2.ผูซ้ ่ ึงอาจจบปริ ญญาตรี สาขาทัว่ ไป และได้รับการศึกษาศาสนศาสตร์ระดับหนึ่งระดับใดหรื อ
ได้รับวุฒิกิตติมศักดิ์ จากสถาบันหรื อองค์การที่มีศกั ดิ์สูงระดับปริ ญญาตรี หรื อสูงกว่าก็ได้ ในกรณี ผรู ้ ับใช้พระเจ้าที่ได้รับการ
สถาปนาก่อนระเบียบว่าด้วยเรื่ องทาเนียบศาสนาจารย์สคท.มีไว้ตอ้ งการขึ้นทาเนียบศาสนาจารย์ยอ่ มทาได้
2. สาหรับชุดศาสนาจารย์เพือ่ การประกอบศาสนากิจขอให้ใช้ชุดตามแบบที่สหกิจคริ สเตียนฯกาหนดไว้

ประกำศใช้ วันที่ 23 มกรำคม 2008
สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย

(มกราคม 2017)

