บส/สคท. 1

สหกิจคริสเตียนแห่ งประเทศไทย
ใบคำร้ องขอรับบัตรบรรพชิต สำหรับลดค่ำโดยสำรรถไฟ

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 ................................................................................................
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 เพื่อรับรองกำรขอมีบัตรบรรพชิต สำหรับลดค่ำโดยสำรรถไฟ
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
ระเบียบและคุณสมบัติของผู้ขอมีบัตรบรรพชิต สำหรับลดค่ำโดยสำรรถไฟ
1. คุณสมบัติของผู้ขอรับบัตรบรรพชิต สำหรับลดค่ ำโดยสำรรถไฟ
1.1 ต้องเป็ นสมาชิกของคริ สตจักร หรื อองค์การ ภายใต้สงั กัดของ สคท. และต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 25 ปี
1.2 ต้ องเป็ นผู้ทำงำนเต็มเวลำในคริ สตจักร ในองค์ กำรคริ สเตียน หรื อในสถำบันสังกัด สคท.ในตำแหน่ ง ศาสนาจารย์
ศิษยาภิ บาล ผู้อานวยการ เลขาธิการ หรือ มิชชันนารี หากเป็ นมิชชันนารี หรื อ อาสาสมัคร ต้องมีใบอนุญาต
ทางานจากกรมแรงงาน
1.3 ต้องผ่านการพิจารณาอนุมตั ิจากนายทะเบียน
2. ข้ อปฏิบัติสาหรั บผู้ถือบัตร
2.1 “ในการเดินทางต้ องแต่ งกายสุ ภาพ ให้ เหมาะสมกับเป็ นผู้รับใช้ พระเจ้ า” สาหรั บสุ ภาพบุรุษควรมี สัญลักษณ์ติด
ประจาตัว ให้ แต่ งชุดสากลนิยม ชุดพระราชทาน ชุดซาฟารี หรื อเสื้อสีพนื้ สาหรั บสุ ภาพสตรี นั้นให้ แต่ งกายสุ ภาพ
2.2 เมื่อลาออกจากหน้าที่ตาแหน่งงานเดิม หรื อลาออกจากการเป็ นสมาชิกในสังกัด ของ สคท. ต้องคืนบัตรให้แก่
สคท. ทันที
2.3 ในกรณี ที่จะต่ออายุบตั ร ให้ส่งใบคาร้องขอต่ออายุบตั ร ล่วงหน้าก่อนหมดอายุ 3 เดือน
3. ผู้ที่ไม่ มีสิทธิ์ขอบัตร
3.1 ไม่ได้เป็ นสมาชิกคริ สตจักรท้องถิ่น หรื อ องค์การในสังกัด สคท.
3.2 ผูท้ ี่มีอาชีพเป็ นครู ครู รวีวารศึกษา แพทย์ ผูป้ ระกาศ หรื อผูม้ ีตาแหน่งประจาสานักงาน(ด้านธุรการ)
3.3 เป็ นภรรยาของผูป้ ระกาศ ศาสนาจารย์ ศิษยาภิบาล หรื อภรรยามิชชันนารี ที่ไม่ได้รับใช้งานของพระเจ้าเต็มเวลา
4. ทั่วไป
4.1 นายทะเบียนพิจารณาใบสมัคร สคท. สงวนสิทธิ์ที่จะเรี ยกบัตรคืนได้ ทันที เมื่อปรากฏว่ าผู้ถอื บัตรนั้นนาบัตรไป
ใช้ อย่ างไม่สมควร หรื อเมือ่ ผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้ อใด
4.2 คาว่ า “บรรพชิต” ในภาษาราชการนั้นหมายถึง นักบวช ศาสนาจารย์ ศิษยาภิบาล ที่คริสตจักร หรื อ
องค์การแต่ งตั้งขึ้น และสหกิจคริ สเตียนฯให้ การรั บรอง
5. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้ อมใบคาร้ องขอรั บบัตรลดค่าโดยสารรถไฟ
5.1 ใบคาร้องขอรับบัตรประจาตัวสมาชิก สคท.
5.2 สาเนาบัตรประชาชนรู ปถ่าย (ใส่ชุดสูท) ขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รู ป
5.3 จดหมายนาส่งเอกสารใบคาร้องจากประธานหรื อผูอ้ านวยการองค์การ องค์กร และสถาบัน
(มกราคม 2017)

