บส/สคท. 1

สหกิจคริสเตียนแห่ งประเทศไทย
ใบคำร้ องขอรับบัตรประจำตัวศิษยำภิบำล

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. ศิษยาภิบาล คริ สตจักร ...............................................................................................................
(..........) 2. ศาสนาจารย์ ภายใต้ องค์การ/ องค์กร/สถาบัน ...........................................................................................
(..........) 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 องค์ กำร /องค์ กรคริสตจักร/สถำบัน เพื่อรับรองกำรขอมีบัตรประจำตัวศิษยำภิบำล
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.

ระเบียบและคุณสมบัติของผู้ขอมีบัตรประจำตัวศิษยำภิบำล
คุณสมบัติของผู้ขอรับบัตรประจำตัวศิษยำภิบำล
1.1 ชาย หรื อ หญิง ที่มีอายุไม่นอ้ ยกว่า 25 ปี
1.2 ควรมีครอบครัวยกเว้นในบางกรณี
1.3 มีความรู ้ดา้ นพระคริ สตธรรมคัมภีร์และด้านศาสนศาสตร์ระดับหนึ่งระดับใด
1.4 ทาหน้าที่เป็ นศิษยาภิบาลในคริ สตจักรติดต่อกันมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2ปี
1.5 เป็ นสมาชิกสมบูรณ์ของคริ สตจักร ใน สคท. มีชื่อเสียงดีและมีความประพฤติดี ทั้งนี้ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของนำย
ทะเบียน
1.6 ยอมถวายตัวรับใช้พระเจ้าจนตลอดชีวติ ตามของประทาน
1.7 ได้รับการรับรองจากองค์การ หรื อ องค์กรคริ สตจักร ต้นสังกัดว่า เป็ นศิษยาภิบาลดูแลคริ สตจักรภายใต้
องค์การ หรื อองค์กรคริ สตจักร
หน้ ำที่ของศิษยำภิบำล
2.1 เป็ นอาจารย์สอนพระวจนะของพระเจ้า
2.2 เป็ นผูป้ ระกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริ สต์เจ้า
2.3 เป็ นผูเ้ ทศนา หรื อ เสริ มสร้างชีวติ ฝ่ ายวิญญาณจิตของคริ สตจักร
2.4 เป็ นผูป้ ระกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ของคริ สตจักร
2.5 เป็ นผูซ้ ่ ึงทาพันธกิจที่ได้รับมอบหมายจากคริ สตจักร
ข้ อกำหนดกำรพ้นจำกสมำชิกบัตรประจำตัวศิษยำภิบำล
3.1 ลาออก
3.2 ขาดคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดในข้อ 1. ว่าด้วยคุณสมบัติของผูข้ อรับบัตรศิษยาภิบาล
3.3 คริ สตจักร แจ้งให้ทราบว่า ไม่ได้ทาหน้าที่ ศิษยาภิบาลแล้ว
3.4 ทางคณะกรรมการอานวยการ สคท. มีมติให้ออก
การสมัครขอรั บบัตรประจาตัวศิษยาภิบาล
4.1 กรอกใบสมัครตามแบบที่ สคท. กานหนดไว้
4.2 มีเอกสารครบถ้วนตามระเบียบ สคท.
4.3 ต้องชาระค่าธรรมเนียบการขอบัตร 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
4.4 บัตรประจาตัวศิษยาภิบาลมีอายุบตั ร 5 ปี
4.5 ได้รับการพิจารณาอนุมตั ิจากนายทะเบียนสคท.
(มกราคม 2017)

5. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้ อมใบคาร้ องขอรั บบัตรประจาตัวศิษยาภิบาล
5.1
5.2
5.3
5.4

ใบคาร้องขอรับบัตรประจาตัวสมาชิก สคท.
สาเนาบัตรประชาชน หลักฐานการศึกษาด้ านศาสนศาสตร์
รู ปถ่าย (ใส่ชุดสูท) ขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รู ป
จดหมายนาส่งเอกสารใบคาร้องจากประธานหรื อผูอ้ านวยการองค์การ องค์กร และสถาบัน

(มกราคม 2017)

