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สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย เป็นองค์ก�รใหญ่ท�งคริสตศ�สน�นิก�ยโปรเตส-  
แตนท์ ก่อตั้งเมื่อปีคริสตศักร�ช 1969 โดยคว�มร่วมมือของหัวหน้�คณะมิชชันน�รีในกลุ่มที่
เรียกตนเองว่� “กลุม่อแีวนเจลลิคอล” ทีเ่ข้�ม�ทำ�พนัธกจิในประเทศไทย และผูน้ำ�ครสิตจกัร
ในประเทศไทย เพื่อให้เป็นองค์ก�รพันธกิจที่ได้รับก�รรับรองจ�กกรมก�รศ�สน� กระทรวง
ศึกษ�ธิก�ร (ปัจจุบันสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม) โดยให้คว�มคุ้มครองด้�นกฎหม�ยใน
สวัสดิภ�พ ก�รอำ�นวยคว�มสะดวก และแก่ภร�ดรภ�พแห่งผู ้ร่วมง�นในก�รเผยแผ่             
พระกิตติคุณแห่งองค์พระเยซูคริสต์

จ�กก�รเร่ิมต้นด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อพันธกิจที่ได้ดำ�เนินวัฒน�ม�กว่�สี่สิบสี่ปี ได้มี
สม�ชิกในองค์ก�รเพิ่มขึ้นเป็นจำ�นวนม�กตลอดระยะเวล�ที่ผ่�นม�ได้มีก�รประก�ศใช้และ
แก้ไขเพิ่มเติมธรรมนูญก�รปกครองขององค์ก�ร ในปีคริสตศักร�ช 1969, 1975, 1987 และ 
2002 ทัง้น้ี เพ่ือคว�มเหม�ะสมกบัขน�ดขององค์กร และให้เหม�ะสมแก่สภ�วก�รณ์และก�ล
สมัยที่เปลี่ยนแปลงไป

โดยทีค่ณะกรรมก�รอำ�นวยก�รสหกจิครสิเตยีนฯ ได้มกี�รตัง้คณะอนกุรรมก�รยกร่�ง
ธรรมนูญสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย เพื่อนำ�เสนอที่ประชุมใหญ่แล้วในคริสตศักร�ช 
2012 ทีป่ระชุมใหญ่รบัหลกัก�ร คณะกรรมก�รอำ�นวยก�รจงึได้มอบหม�ยให้กบัอนกุรรมก�ร
แก้ไขปรับร่�งธรรมนูญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันของสม�ชิก ในก�รธำ�รงรักษ�ไว้ซ่ึง
คว�มสงบสขุสนัตใินก�รอยูร่่วมกนัและก�รรบัใช้องค์พระผูเ้ป็นเจ้�องค์เดยีวกนัตลอดจนคว�ม
เป็นหนึ่งเดียวกัน

 เมือ่จดัทำ�ร่�งธรรมนญูเสรจ็แล้ว ได้เผยแพร่ให้สม�ชกิทร�บ และจดัให้มกี�รประชมุ
ใหญ่เพื่อลงมติให้คว�มเห็นชอบร่�งธรรมนูญทั้งฉบับ ก�รลงมติปร�กฏผลว่� ที่ประชุมใหญ่
โดยเสียงข้�งม�กมีมติเห็นชอบให้นำ�ร่�งธรรมนูญฉบับใหม่ม�ใช้บังคับ

 ดังนั้น คณะกรรมก�รอำ�นวยก�รสหกิจคริสเตียนฯ จึงได้ตร�ธรรมนูญสหกิจ
ครสิเตยีนแห่งประเทศไทยฉบบันีข้ึน้ไว้ ให้ใช้แทนธรรมนญูก�รปกครองของสหกจิครสิเตยีนฯ 
ค.ศ. 2002 ตั้งแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่มีมติเห็นชอบเป็นต้นไป 

คำาปรารภ
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หมวดท่ี 1
ขอ้ความทัว่ไป

ข้อ 1  ชื่อองค์ก�ร
องค์ก�รนี้มีชื่อว่� “สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย” ชื่อย่อ “สคท.” เรียกเป็น
ภ�ษ�อังกฤษว่� “The Evangelical Fellowship of Thailand” ชื่อย่อ “EFT.”
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย คือ ก�รรวมและก�รร่วมส�มัคคีธรรมในก�ร
ประก�ศพระกิตติคุณแห่งองค์พระเยซูคริสต์ของกลุ่มคริสตจักรและพันธกิจที่ยอมรับ
ในหลักข้อเชื่อและธรรมนูญร่วมกัน เพื่อควบคุมดูแลรับผิดชอบให้เกิดคว�ม
เรียบร้อย อันเป็นผลดีต่อพระก�ยของพระคริสต์ และเป็นผลดีต่อประเทศช�ติโดย
ส่วนรวม เพื่อรักษ�ไว้ซึ่งคว�มเป็นคริสตจักร ต�มหลักของพระคริสตธรรมคัมภีร์ 

ข้อ 2  เครื่องหม�ยขององค์ก�ร
เครื่องหม�ยขององค์ก�ร มีวงกลมสองวง วงในเส้นคู่ ที่มีรูปไม้ก�งเขน และรูปมือ
ประส�นกันที่อยู่ใต้ไม้ก�งเขน ในระหว่�งวงกลมสองวงด้�นบนและด้�นล่�งที่มีรูป
ลักษณะดอกจันทร์มีตัวอักษรภ�ษ�ไทย ด้�นบนว่� สหกิจคริสเตียน และด้�นล่�งว่� 
แห่งประเทศไทย 

ข้อ 3  สำ�นักง�นใหญ่ขององค์ก�ร
สำ�นักง�นใหญ่ขององค์ก�รตั้งอยู่ที่ 
64/1 ถนนร�มคำ�แหง ซอย 22 แขวงหัวหม�ก เขตบ�งกะปิ กรุงเทพมห�นคร 
64/1 Ramkamhaeng Rd. Soi 22 Huamark, Bangkapi, Bangkok. 
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ข้อ 4  วัตถุประสงค์ขององค์ก�ร
 สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อส�มัคคีธรรมของคริสเตียนโดย
(1)  ส่งเสริมก�รประส�นง�นและคว�มร่วมมือกัน
(2)  ส่งเสริมก�รเผยแพร่ข่�วประเสริฐของพระเยซูคริสต์
(3)  ส่งเสริมก�รเจริญฝ่�ยจิตวิญญ�ณของคริสเตียน
(4)  ส่งเสริมก�รผลิตและก�รใช้สื่อส�รมวลชนของคริสเตียน
(5)  ส่งเสริมก�รสังคมสงเคร�ะห์และส�ธ�รณประโยชน์

หมวดท่ี 2
หลกัขอ้เชือ่

ข้อ 5  สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย มีหลักข้อเชื่อ ดังต่อไปนี้
(1)    พระคริสตธรรมคัมภีร์ทุกตอน ได้รับก�รดลใจจ�กพระเจ้� โดยพระวิญญ�ณ

บริสุทธิ์จึงเป็นพระวจนะของพระเจ้�ที่ครบบริบูรณ์
(2)    มีพระเจ้�องค์เดียวผู้สำ�แดงพระลักษณะ พระบิด� พระบุตร และพระวิญญ�ณ

บริสุทธิ์ 
(3)    พระบิด�ทรงเป็นพระเจ้�เที่ยงแท้ผู้ทรงพระชนม์เป็นนิตย์ ทรงฤทธ�นุภ�พทุก

ประก�รผู้ทรงเนรมิตสรรพสิ่ง 
(4)      พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้�ประสูติจ�กหญิงพรหมจ�รี โดยเดชพระ

วิญญ�ณบริสุทธิ์ทรงปร�ศจ�กบ�ปทั้งสิ้นทรงกระทำ�ก�รอัศจรรย์ ทรงสิ้นพระ 
ชนม์บนไม้ก�งเขน พระชนม์ชีพ และพระโลหิตประเสริฐของพระองค์ เป็นค่�
ไถ่คว�มผิดบ�ปของมนุษย์ ทรงถูกฝังไว้แล้ว ในวันที่ส�มหลังจ�กนั้น ทรงฟื้น
คืนพระชนม์พร้อมพระก�ย แล้วเสด็จสู่สวรรค์ ประทับเบื้องขว�พระเจ้� จะ
เสด็จกลับม�ยังโลกนี้อีกด้วยฤทธ�นุภ�พและพระเกียรติใหญ่ยิ่งของพระองค์ 

(5)    พระวิญญ�ณบริสุทธิ์สถิตในผู้เชื่อพระเยซูคริสต์เจ้�ทุกคนเพื่อทรงช่วยในก�ร
ดำ�เนินชีวิตใหม่ 

(6)   คนบ�ปรอดได้โดยพระคุณพระเจ้� เพร�ะคว�มเชื่อในพระเยซูคริสต์ 
(7)   เอกภ�พฝ่�ยวิญญ�ณของผู้เชื่อพระเยซูคริสต์เจ้�ในโลกนี้คือคริสตจักรซึ่งเป็น

พระก�ยของพระคริสต์ 
(8)   เมื่อถึงว�ระแห่งก�รฟื้นจ�กคว�มต�ย ผู้เชื่อพระเยซูคริสต์เจ้�ไม่ต้องรับก�ร

พิพ�กษ�โทษบ�ป ส่วนนอกนั้นต้องรับก�รพิพ�กษ�โทษเป็นนิตย์จ�กพระเจ้� 
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หมวดท่ี 3
สมาชกิภาพ

ข้อ 6   สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย มีสม�ชิกภ�พ 3 ประเภท ประกอบด้วย
(1)    สม�ชิกประเภทส�มัญ ได้แก่ องค์กรคริสตจักร องค์ก�รพันธกิจ และสถ�บัน

ศ�สนศ�สตร์ ทั้งนี้ต้องมีคุณสมบัติต�มข้อบังคับของธรรมนูญของ  สหกิจ
คริสเตียนฯ อย่�งครบถ้วน 

(2)    สม�ชิกประเภทวิส�มัญ ได้แก่ องค์กรคริสตจักร องค์ก�รพันธกิจ และ
สถ�บันศ�สนศ�สตร์ที่ต้องก�รร่วมพันธกิจและส�มัคคีธรรมกับสหกิจ
คริสเตียนฯ แต่ยังไม่พร้อมเป็นสม�ชิกส�มัญ ทั้งนี้ต้องมีคุณสมบัติต�มข้อ
บังคับของธรรมนูญของสหกิจคริสเตียนฯอย่�งครบถ้วน 

(3)    สม�ชิกประเภทกิตติมศักดิ์ ให้เป็นไปต�มที่กำ�หนดไว้ในข้อบังคับของ
ธรรมนูญของสหกิจคริสเตียนฯ ว่�ด้วยสม�ชิกภ�พประเภทกิตติมศักดิ์ 

ข้อ 7  พันธกิจ สิทธิ และหน้�ที่ของสม�ชิกแต่ละประเภท 
ให้เป็นไปต�มข้อบังคับและระเบียบว่�ด้วย สม�ชิกภ�พของสม�ชิกสหกิจคริสเตียนฯ 

ข้อ 8  คริสตจักรท้องถิ่น องค์กรคริสตจักร องค์ก�รฯ และสถ�บันฯ 
อ�จมีข้อบังคับหรือระเบียบเพื่อคว�มเรียบร้อยในก�รดำ�เนินง�นพันธกิจของตนได้ 
แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับธรรมนูญนี้บทบัญญัติใดของข้อบังคับหรือระเบียบ ขัดหรือ
แย้งต่อธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้

ข้อ 9  ก�รพ้นจ�กสม�ชิกภ�พ 
ให้เป็นไปต�มข้อบังคับของธรรมนูญของสหกิจคริสเตียนฯ ที่กำ�หนดไว้ว่�ด้วยเรื่อง
ก�รพ้นจ�กสม�ชิกภ�พ 
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หมวดท่ี 4
การบริหารงาน

สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยบริห�รง�นด้วยคณะกรรมก�รต่�งๆ ดังนี้

ส่วนท่ี 1 

คณะกรรมการอ�านวยการ

สหกจิคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ข้อ 10  คณะกรรมก�รอำ�นวยก�รสหกิจคริสเตียนฯ
  ประกอบด้วย ประธ�นกรรมก�รคนหนึ่งและกรรมก�รอื่นอีก 14 คน มีว�ระก�ร
  ดำ�รงตำ�แหน่งสมัยละ 4 ปีนับแต่วันสถ�ปน�ในที่ประชุมใหญ่ 

ข้อ 11  กรรมก�รอำ�นวยก�รฯ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1)   เป็นสม�ชิกสมบูรณ์ของคริสตจักรท้องถิ่นสังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศ 

ไทย ไม่น้อยกว่� 5 ปี
(2)    เป็นผู้แทนหรือตัวแทนที่ได้รับก�รรับรองเป็นล�ยลักษณ์อักษรจ�กผู้แทนของ

องค์กรคริสตจักร องค์ก�รพันธกิจและสถ�บันฯ ที่เป็นสม�ชิกของสหกิจ
คริสเตียนฯ 

(3)    มีคุณสมบัติอื่นๆ ต�มที่กำ�หนดไว้ในข้อบังคับว่�ด้วยคุณสมบัติของคณะ
กรรมก�รอำ�นวยก�รฯ

ข้อ 12  ก�รสรรห�และก�รเลือกตั้งประธ�นกรรมก�รและกรรมก�รอำ�นวยก�ร
          สหกิจคริสเตียนฯ ต�มข้อ 10 ให้ดำ�เนินก�รดังนี้

(1)   ให้คณะกรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิฯ ทำ�ก�รสรรห�และแต่งตั้งคณะกรรมก�ร
สรรห�และเลือกตั้งขึ้นชุดหนึ่งเป็นกรรมก�ร ทำ�หน้�ที่สรรห�ผู้มีคุณสมบัติ
ต�มข้อ 11 จ�กทุกภูมิภ�ค ซึ่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมก�รอำ�นวยก�รฯ 
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ และจัดให้มีก�รเลือกตั้งกรรมก�รอำ�นวยก�รฯชุดใหม่

(2)   ให้ที่ประชุมใหญ่สหกิจคริสเตียนฯ ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ผู้ได้รับก�รสรรห�
ต�ม (1) เป็นกรรมก�รอำ�นวยก�รฯ ซึ่งต้องกระทำ�โดยตรงด้วยวิธีก�รออก
เสียงลงคะแนนลับ 
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(3)   เมื่อได้ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมก�รอำ�นวยก�รฯแล้ว ให้คณะกรรมก�ร
สรรห�และเลือกตั้งทำ�ก�รสรรห�ผู้ที่สมควรจะดำ�รงตำ�แหน่งประธ�นและ
รองประธ�นกรรมก�รอำ�นวยก�รฯ จ�กผู้ได้รับเลือกตั้งต�ม (2) เสนอต่อที่
ประชุมใหญ่ โดยต้องเสนอพร้อมคว�มยินยอมของผู้ได้รับก�รเสนอชื่อนั้น 
และจัดให้มีก�รเลือกตั้งประธ�นและรองประธ�น กรรมก�รอำ�นวยก�รฯ

(4)    ให้ที่ประชุมใหญ่สหกิจคริสเตียนฯ ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ผู้ได้รับก�รเสนอ
ชื่อต�ม (3) เป็นประธ�นและรองประธ�น กรรมก�รอำ�นวยก�รฯ ซึ่งต้อง
กระทำ�โดยตรงด้วยวิธีก�รออกเสียงลงคะแนนลับก�รเลือกตั้งต�ม (2) ให้ถือ
เสียงข้�งม�กเป็นที่ยุติ สำ�หรับก�รเลือกตั้งประธ�นและรองประธ�น
กรรมก�รต�ม (3) จะต้องได้รับเสียงไม่น้อยกว่�กึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด ในกรณีที่เสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งให้ที่ประชุมใหญ่ลงคะแนนเสียงอีกครั้ง
หนึ่งและห�กยังได้เสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งก็ให้เลือกเป็นครั้งที่ส�มและถือเอ�เสียง
ข้�งม�กเป็นที่ยุติ 

ข้อ 13   คณะกรรมก�รอำ�นวยก�รสหกิจคริสเตียนฯ เป็นผู้บริห�รกำ�กับดูแลนโยบ�ยของ    
            สหกิจคริสเตียนฯให้เป็นไปต�มวัตถุประสงค์

ข้อ 14   คณะกรรมก�รอำ�นวยก�รสหกิจคริสเตียนฯ มีอำ�น�จหน้�ที่ดังต่อไปนี้
(1)    ตร�ข้อบังคับและระเบียบต่�งๆ เกี่ยวกับก�รบริห�รง�น และก�รปฏิบัติต�ม

ธรรมนูญของสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
(2)    กำ�หนดนโยบ�ยและแผนง�นต่�งๆ ให้เป็นไปต�มพันธกิจและวัตถุประสงค์

ของสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย 
(3)    ร่วมกับคณะกรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิฯในก�รสรรห�และแต่งตั้งคณะกรรมก�ร

ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ชุดใหม่ 
(4)    แต่งตั้งกรรมก�รดำ�เนินง�นฯและกำ�กับดูแลก�รปฏิบัติง�น ของคณะ

กรรมก�รดำ�เนินง�นฯ ให้เป็นไปต�มนโยบ�ย แผน และวัตถุประสงค์ของสห
กิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

(5)    คัดเลือก แต่งตั้ง และถอดถอนเจ้�หน้�ที่ระดับผู้บริห�รง�นในสำ�นักง�นสห
กิจคริสเตียนฯ 

(6)    พิจ�รณ�อนุมัติระเบียบและข้อบังคับต่�งๆ ต�มที่คณะกรรมก�รดำ�เนิน
ง�นฯเสนอ 
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ข้อ 15  ในคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รฯ ต�มข้อ 10 ประกอบด้วยตำ�แหน่ง ดังต่อไปนี้
(1)    ประธ�นกรรมก�ร เป็นประธ�นของสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
(2)   รองประธ�นกรรมก�ร เป็นรองประธ�นของสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
(3)   เลข�นุก�ร คือ เลข�นุก�รของคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รสหกิจคริสเตียนแห่ง

ประเทศไทย
(4)    เหรัญญิก คือ เหรัญญิกของสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
(5)    น�ยทะเบียน คือน�ยทะเบียนของสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
(6)    กรรมก�ร 10 คน เป็นกรรมก�รของสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ข้อ 16  ประธ�นกรรมก�รอำ�นวยก�รสหกิจคริสเตียนฯ มีอำ�น�จหน้�ที่และคว�ม
           รับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1)    เป็นประธ�นในก�รประชุมของคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รฯ 
(2)    เรียกประชุมและจัดระเบียบว�ระก�รประชุม 
(3)    เป็นผู้กำ�กับดูแลคณะกรรมก�รดำ�เนินง�นสหกิจคริสเตียนฯ ให้เป็นไปต�ม

นโยบ�ย แผน และวัตถุประสงค์ของสหกิจคริสเตียนฯ
(4)    เป็นที่ปรึกษ�ของเจ้�หน้�ที่ระดับผู้บริห�ร 
(5)    เป็นผู้แทนของสหกิจคริสเตียนฯในก�รติดต่อประส�นง�นกับหน่วยง�น

ร�ชก�ร เอกชน องค์ก�รหรือองค์กรภ�ยนอก
(6)    แต่งตั้งตัวแทนให้ปฏิบัติหน้�ที่ต่�งๆต�มที่เห็นสมควร
(7)    ลงน�มในเอกส�รสำ�คัญต่�งๆ

ข้อ 17   รองประธ�นกรรมก�รอำ�นวยก�รสหกิจคริสเตียนฯ มีอำ�น�จหน้�ที่และคว�ม
            รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

(1)    ปฏิบัติหน้�ที่แทนประธ�นกรรมก�รอำ�นวยก�รฯในกรณีที่ประธ�นไม่อยู่ 
หรืออยู่แต่ไม่อ�จปฏิบัติหน้�ที่ได้ หรือต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กประธ�น
กรรมก�รอำ�นวยก�รฯ 

(2)    ปฏิบัติภ�รกิจอื่นๆ ต�มที่ระบุไว้ในระเบียบ หรือประก�ศของสหกิจ
คริสเตียนฯ
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ข้อ 18   เลข�นุก�รกรรมก�รอำ�นวยก�รสหกิจคริสเตียนฯ มีอำ�น�จหน้�ที่ และคว�ม
           รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

(1)    จัดเตรียมเอกส�ร ว�ระก�รประชุม และจัดให้มีก�รบันทึกและเก็บรักษ�ร�ย 
ง�นก�รประชุมคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

(2)    ปฎิบัติภ�รกิจอื่นๆต�มที่ระบุไว้ในระเบียบของสหกิจคริสเตียนแห่ง
ประเทศไทย

ข้อ 19  เหรัญญิกสหกิจคริสเตียนฯ มีอำ�น�จหน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
(1)    จัดทำ�ระบบก�รเงินและก�รบัญชีของสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
(2)    ควบคุมดูแลก�รใช้จ่�ยเงินของสหกิจคริสเตียนฯให้เป็นไปต�มนโยบ�ยของ

คณะกรรมก�รอำ�นวยก�รสหกิจคริสเตียนฯ วัตถุประสงค์ และระเบียบของ
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

(3)    จัดทำ�ร�ยง�นก�รใช้จ่�ยเงิน ร�ยรับร�ยจ่�ยของสหกิจคริสเตียนฯ เสนอต่อ
คณะกรรมก�รอำ�นวยก�รฯ ทร�บต�มระเบียบของสหกิจคริสเตียนแห่ง
ประเทศไทย

(4)    ปฏิบัติภ�รกิจอื่นๆ ต�มที่ระบุไว้ในระเบียบของสหกิจคริสเตียนแห่ง
ประเทศไทย

ข้อ 20  น�ยทะเบียนของสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย มีอำ�น�จหน้�ที่ และคว�ม
           รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

(1)   รับรองสม�ชิกภ�พของสม�ชิกสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
(2)    เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุงทำ�เนียบสม�ชิกของสหกิจคริสเตียนฯ ให้ทันสมัย

อยู่เสมอ
(3)   ปฏิบัติภ�รกิจอื่น ๆ ต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รฯ

ข้อ 21  นอกจ�กก�รพ้นจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระ กรรมก�รอำ�นวยก�รสหกิจคริสเตียนฯ
           พ้นจ�กตำ�แหน่ง เมื่อ

(1)   ทุจริตต่อหน้�หน้�ที่ในสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
(2)   ข�ดก�รประชุมติดต่อกัน 3 ครั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร
(3)   ล�ออก
(4)   ต�ย
(5)   ข�ดคุณสมบัติต�มข้อ 11  
(6)   ที่ประชุมใหญ่มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำ�นวนสม�ชิกส�มัญที่เข้�

ร่วมประชุมให้ถอดถอนออกจ�กตำ�แหน่ง
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ส่วนท่ี 2

คณะกรรมการผูท้รงคณุวุฒิ

สหกจิคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ข้อ 22  คณะกรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิฯ ประกอบด้วย ประธ�นกรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิฯ คน
           หนึ่งและกรรมก�รอื่นอีกไม่เกิน 10 คน กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิฯ เป็นบุคคลผู้มีเกียรติ
           ของสหกิจคริสเตียนฯ กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิฯ มีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งว�ระ 6 ปี นับ
           แต่วันที่ได้รับก�รแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่ง

ข้อ 23  ให้คณะกรรมก�รอำ�นวยก�รฯ ร่วมกับคณะกรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิฯ ชุดที่กำ�ลัง
           จะพ้นจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระทำ�ก�รสรรห�ผู้ซึ่งสมควรเป็นกรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิฯ 
           และแต่งตั้งให้เป็นกรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิฯ ชุดใหม่ต�มข้อบังคับสหกิจคริสเตียนฯ ว่� 
           ด้วยก�รสรรห�และเลือกตั้งกรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิฯ ให้ผู้ได้รับก�รแต่งตั้งต�มวรรคหนึ่ง 
           ประชุมและเลือกคนหนึ่งให้ เป็นประธ�นกรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิฯ

ข้อ 24  กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิฯ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  ให้มีคุณสมบัติต�มที่กำ�หนดไว้ในข้อบังคับของธรรมนูญของสหกิจคริสเตียนฯ ว่�
  ด้วยคุณสมบัติของคณะกรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิฯ

ข้อ 25  คณะกรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิฯ มีอำ�น�จหน้�ที่ ดังต่อไปนี้ 
(1)    ทำ�ก�รสรรห�และแต่งตั้งคณะกรรมก�รสรรห� และเลือกตั้งหนึ่งชุด เป็น

กรรมก�รสรรห�และเลือกตั้งคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รสหกิจคริสเตียนแห่ง
ประเทศไทย

(2)    ให้คำ�ปรึกษ�คำ�แนะนำ�แก่คณะกรรมก�รอำ�นวยก�รฯ เกี่ยวกับก�รปฏิบัติ
ง�นและพันธกิจของสหกิจคริสเตียนฯ และเป็นผู้ให้คว�มช่วยเหลือแก่คณะ
กรรมก�รอำ�นวยก�รฯ เป็นกรณี ๆไป หรือต�มที่ร้องขอ

(3)    ร่วมกับคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รฯ ในก�รกลั่นกรองระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยว
กับค่�ตอบแทนของคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รฯของสหกิจคริสเตียนฯ

(4)    เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและเป็นอนุญ�โตตุล�ก�รตัดสินชี้ข�ดในกรณีที่มีข้อพิพ�ท
ต่�งๆ ระหว่�งกรรมก�รอำ�นวยก�รฯ หรือระหว่�งกรรมก�รอำ�นวยก�รฯกับ
สม�ชิกและให้คำ�วินิจฉัยชี้ข�ดของคณะกรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิฯ เป็นที่สิ้นสุด
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(5)    คณะกรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้เรียกประชุมในกรณีที่มีปัญห�เกี่ยวกับก�ร
ตีคว�มธรรมนูญข้อบังคับ และระเบียบต่�งๆ ของสหกิจคริสเตียนแห่ง
ประเทศไทย 

ข้อ 26  ให้คณะกรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิฯ จัดให้มีก�รประชุมคณะกรรมก�รผู้ทรง
          คุณวุฒิฯ อย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง และเข้�ร่วมประชุมกับคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รฯ 
           ต�มที่ได้รับเชิญให้เข้�ร่วมประชุม

ข้อ 27  ก�รพ้นจ�กตำ�แหน่งของกรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิฯ ให้เป็นไปต�มข้อบังคับและ
            ระเบียบของสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ส่วนท่ี 3

คณะกรรมการด�าเนินงาน

สหกจิคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ข้อ 28  ให้มีคณะกรรมก�รดำ�เนินง�นฯ ซึ่งได้รับก�รรับรองจ�กคณะกรรมก�ร                       
           อำ�นวยก�รฯ ทำ�หน้�ที่เป็นคณะทำ�ง�นต�มนโยบ�ยและแผนง�นของคณะกรรมก�ร       
            อำ�นวยก�รฯ

ข้อ 29  ให้มีเลข�ธิก�รสหกิจคริสเตียนฯ เป็นผู้ปฎิบัติก�รในพันธกิจภ�ยใต้คณะกรรมก�ร     
           อำ�นวยก�รฯ ก�รแต่งตั้งและถอดถอนเลข�ธิก�รสหกิจคริสเตียนฯ ให้อยู่ในอำ�น�จของ
           คณะกรรมก�รอำ�นวยก�รฯ เลข�ธิก�รสหกิจคริสเตียนฯ ต้องมีคุณสมบัติต�มข้อบังคับ
            ของธรรมนูญของสหกิจคริสเตียนฯ และมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

(1)   ไม่เป็นกรรมก�รอำ�นวยก�รฯ
(2)   ไม่เป็นกรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิฯ
(3)   ไม่เป็นผู้ดำ�รงตำ�แหน่งอื่นใดในองค์กรคริสตจักร องค์ก�รพันธกิจ หรือสถ�บัน
       ศ�สนศ�สตร์ ที่สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
(4)   เป็นสม�ชิกสมบูรณ์ของคริสตจักรที่สังกัดในสหกิจคริสเตียนฯ เท่�นั้น ไม่น้อย
       กว่� 5 ปี 
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ข้อ 30  คณะกรรมก�รดำ�เนินง�นสหกิจคริสเตียนฯ ประกอบด้วย
(1)    เลข�ธิก�รสหกิจคริสเตียนฯ ทำ�หน้�ที่เป็นประธ�นคณะกรรมก�รดำ�เนินง�น

สหกิจคริสเตียนฯ และเข้�ร่วมประชุมกรรมก�รอำ�นวยก�รฯ แต่ไม่มีสิทธิ์
ออกเสียง

(2)    ประธ�นกรรมก�รดำ�เนินง�นภูมิภ�ค ภ�คละ 1 คน

ข้อ 31  ว�ระก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รดำ�เนินง�นฯ มีว�ระ 4 ปี ยกเว้น
           เลข�ธิก�รฯ

ข้อ 32  คณะกรรมก�รดำ�เนินง�นสหกิจคริสเตียนฯ มีอำ�น�จหน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบ 
           ดังต่อไปนี้

(1)   บริห�รพันธกิจต�มที่คณะกรรมก�รอำ�นวยก�รฯมอบหม�ย
(2)   จัดทำ�ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�นต่อคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รฯ

ส่วนท่ี 4

คณะกรรมการด�าเนินงานภูมิภาค 

สหกจิคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ข้อ 33  ให้มีคณะกรรมก�รดำ�เนินง�นภูมิภ�คสหกิจคริสเตียนฯ ต�มข้อบังคับและระเบียบ
           ของสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ข้อ 34  ให้ประธ�นกรรมก�รดำ�เนินง�นภูมิภ�คเป็นผู้แทนเข้�ร่วมเป็นคณะทำ�ง�น ในคณะ
          กรรมก�รดำ�เนินง�นของสหกิจคริสเตียนฯ โดยตำ�แหน่งภ�คละ 1 คน 
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หมวดท่ี 5
มลูนธิิสหกจิคริสเตยีน

ข้อ 35  “มูลนิธิสหกิจคริสเตียน” เป็นเจ้�ของกรรมสิทธิ์ที่ดิน อสังห�ริมทรัพย์ กิจก�ร
          โรงเรียน โรงพย�บ�ล และกิจก�รอื่นๆ ที่สม�ชิกมอบให้ผ่�นท�งสหกิจคริสเตียน
          แห่งประเทศไทย 

ข้อ 36  ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รมูลนิธิสหกิจคริสเตียน ให้เป็นไปต�มตร�ส�รของ
          มูลนิธิสหกิจคริสเตียน

ข้อ 37  มูลนิธิสหกิจคริสเตียน มีหน้�ที่ดำ�เนินกิจก�รต�มตร�ส�ร และข้อบังคับที่ได้รับ
          อนุญ�ตและจดทะเบียนไว้แล้ว

หมวดท่ี 6
การประชมุใหญ่

สหกจิคริสเตยีนแห่งประเทศไทย

ข้อ 38  ก�รประชุมใหญ่ของสม�ชิกสหกิจคริสเตียนฯ เป็นที่ประชุมสูงสุดของสหกิจ
          คริสเตียนแห่งประเทศไทย โดยให้มีก�รประชุมใหญ่ส�มัญทุกๆ 4 ปี และให้มีก�ร
          ประชุมใหญ่วิส�มัญได้ต�มคว�มจำ�เป็น

ข้อ 39  ก�รประชุมใหญ่ของสหกิจคริสเตียนฯเป็นก�รประชุมของสม�ชิก โดยให้ส่ง
          ผู้แทนซึ่งมีอำ�น�จเต็มหรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำ�น�จเต็ม 1 คนเข้�ร่วมประชุม 
          และมีสิทธิอภิปร�ยออกเสียงลงคะแนนต�มข้อบังคับว่�ด้วยก�รประชุมใหญ่ของ 
          สหกิจคริสเตียนฯ ทั้งนี้สม�ชิกวิส�มัญไม่มีสิทธิในก�รออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 40  คณะกรรมก�รอำ�นวยก�รสหกิจคริสเตียนฯ เป็นผู้รับผิดชอบในก�รจัดก�ร
          ประชุมใหญ่ของสหกิจคริสเตียนฯ ต�มข้อบังคับว่�ด้วยก�รประชุมใหญ่ของ
          สหกิจคริสเตียนฯ
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หมวดท่ี 7
การแกไ้ขธรรมนญู

สหกจิคริสเตยีนแห่งประเทศไทย

ข้อ 41   สม�ชิกส�มัญของสหกิจคริสเตียนฯ จำ�นวนไม่น้อยกว่� 1 ใน 4 ของจำ�นวน
          สม�ชิกส�มัญทั้งหมด หรือคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รฯ มีสิทธิเสนอขอให้แก้ไข
          ธรรมนูญของสหกิจคริสเตียนฯ ได้

ข้อ 42  ก�รเสนอขอแก้ไขธรรมนูญของสหกิจคริสเตียนฯ จะต้องเสนอหลักก�ร เหตุผล 
          และข้อคว�มที่จะขอแก้ไข ต่อคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รสหกิจคริสเตียนฯ และ
          เมื่อคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รฯพิจ�รณ�เห็นชอบ ก็ให้แจ้งให้สม�ชิกสหกิจ
          คริสเตียนฯ รับทร�บล่วงหน้�ก่อนก�รประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่� 90 วัน

ข้อ 43  ก�รแก้ไขธรรมนูญนี้จะกระทำ�ได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่ของสหกิจคริสเตียนฯ 
          ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่� 2 ใน 3 ของจำ�นวนสม�ชิกส�มัญที่เข้�ร่วมประชุม

บทเฉพาะกาล

ข้อ 44  ข้อบังคับของธรรมนูญสหกิจคริสเตียนฯ ระเบียบ และมติใดๆ ของ
          สหกิจคริสเตียนฯ ซึ่งมีอยู่ก่อนวันที่ธรรมนูญและข้อบังคับของธรรนูญสหกิจ
           คริสเตียนฯ ที่ขัดหรือแย้งกับธรรมนูญและข้อบังคับของธรรมนูญฯนี้ ให้ถือเป็น
           ยกเลิกไป
ข้อ 45  ให้คณะกรรมก�รอำ�นวยก�รสหกิจคริสเตียนฯ ชุดใหม่ เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งในก�ร
           บริห�รง�นต�มธรรมนูญนี้หลังจ�กก�รประก�ศผลก�รเลือกตั้งเสร็จสมบูรณ์

ประก�ศ ณ วันที่ 26 มีน�คม 2014
โดยมติของที่ประชุมใหญ่สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย 
ที่ ประชุมใหญ่ที่ 4/สคท.ป.2010-2014

ลงชื่อ ....................................................
( ศจ.ดร.วีรชัย โกแวร์ )

ประธ�นสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
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CONSTITUTION

OF THE EVANGELICAL FELLOWSHIP OF THAILAND

A major Protestant Christian organization
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CONSTITUTION 
OF THE EVANGELICAL FELLOWSHIP OF THAILAND

Foreword

The Evangelical Fellowship of Thailand is a major Protestant        
Christian organization. Founded in 1969, by the cooperation of the heads of 
missionary organizations ministering in Thailand, who referred to    them-
selves as “The Evangelical Group”, and leaders of churches in   Thailand, 
for the purpose of being certified by the Department of Religious Affairs, 
under the Ministry of Education (now the Ministry of Culture), providing 
legal protection, welfare, and for facilitating brotherhood among those 
promoting the Gospel of Jesus Christ.

Evolving over a period of forty-four years, starting with a basic       
mission purpose, and with an ever growing membership, the organiza-
tion has adopted and amended its governing constitution in the years 
1969, 1975, 1987 and 2002. The purpose has been to make it suitable for 
the size of the organization and appropriate for the changing times and       
circumstances.

The Board of Directors set up a subcommittee to draw up a draft 
Constitution of the Evangelical Fellowship of Thailand to be presented at 
the General Assembly in 2012. The General Assembly accepted the draft 
in principle. The Board of Directors, therefore, appointed a subcommittee 
to revise the draft Constitution in order to uphold the common objectives 
of the members in maintaining peaceful coexistence in our service to the 
same Lord, as well as unity.

Once completed, the final draft Constitution was distributed to the 
members and a General Assembly was arranged in order to vote on its 
approval and adoption. By a majority vote, the members at the General 
Assembly approved the draft and the new Constitution came into force.

The Board of Directors of the Evangelical Fellowship of Thailand, 
therefore, approved the implementation of this Constitution, as it appears 
here, to be used in place of the Constitution implemented in 2002, as from 
the time of the resolution at the General Assembly onwards.
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Section 1
General

Article 1  Name of Organization
This organization is called “Sahakit Christian Haeng Prathet Thai” 
abbreviated as “ SOR. KHOR.THOR.”.

Referred to in English as “The Evangelical Fellowship of Thailand” 
abbreviated as “EFT”.

The Evangelical Fellowship of Thailand is an association of those 
coming together in the fellowship of the propagation of the Gospel 
of Jesus Christ. It consists of church groups and ministries who 
uphold the doctrines and the constitution of the organization and 
together are responsible to ensure smooth control and good order 
for the sake of the body of Jesus Christ and the country as a whole 
in maintaining the Church according to the principles of the Bible.

Article 2  Logo of Organization
The logo of the organization has two concentric circles, the               
inner one has a double line. Within is a cross with hands joining                 
underneath it. Within the circles, above and below star signs, is 
written in Thai language - above: SAHAKIT CHRISTIAN and     
below: HAENG PRATHET THAI

Article 3  The Organization’s Headquarters
The headquarters of the organization is located at: 
64/1 Ramkamhaeng Rd., Soi 22 Huamark, Bangkapi, Bangkok. 
10240
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Article 4  The Purpose of the Organization
The purpose of the Evangelical Fellowship of Thailand is for     
Christian fellowship through:
(1)  promoting coordination and cooperation among Christians.
(2)  promoting the propagation of the Gospel of Jesus Christ.
(3)  promoting the spiritual growth of Christians.
(4)  promoting the production and use of Christian mass media. 
(5)  promoting social welfare and acts of public service.

Section 2
Doctrine

Article 5  The Evangelical Fellowship of Thailand has the following 
               statement of faith:

(1)   Every part of the Scripture is inspired by God through the 
Holy Spirit and is therefore the complete Word of God.

(2)   There is one God who reveals Himself as Father, Son, and 
Holy Spirit.

(3)   The Father is the true, eternal God, all powerful, and the 
Creator of all things.

(4)   Jesus Christ is the Son of God, born of a virgin through the 
power of the Holy Spirit, without sin. He worked miracles, 
and died on the cross. His life and precious blood is the cost 
of redemption for men’s sins. He was buried, bodily          
resurrected on the third day, and afterward ascended to the 
right hand of God. One day He will return to the earth in His 
great power and glory.

(5)   The Holy Spirit dwells in all who believe in Jesus Christ, 
enabling them to walk in newness of life. 

(6)   Sinners are saved by the grace of God through faith in Jesus 
       Christ.
(7)   There is a spiritual unity of those who believe in the Lord 

Jesus Christ in this world, which is the body of Christ, the 
Church.
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(8)    At the resurrection of the dead, believers in Jesus Christ are 
not judged for punishment for sin, but all others must receive 
eternal punishment from God.

Section 3 
Membership

Article 6  The Evangelical Fellowship of Thailand has 3 categories of 
membership as follows: 
(1)  Ordinary Members comprises Church Groups, Ministry 

Organizations and Theological Institutions. They must fulfil 
all the ordinary membership requirements of the             
Constitution Bylaws of the EFT. 

(2)   Extraordinary Members comprises Church Groups,         
Ministry Organizations and Theological Institutions who 
want to share the mission and fellowship of EFT but are not 
yet ready to be a full ordinary Member. They must fulfil all 
the extraordinary membership requirements of the           
Constitution Bylaws of the EFT.

(3)   Honorary Members shall be in accordance with the          
regulations set forth in the Constitution Bylaws of EFT as 
set forth regarding honorary membership.

Article 7  The Ministry, Rights and Obligations of the Members of each 
category. Shall be in accordance with the regulations set forth in 
the Constitution Bylaws of EFT as set forth regarding membership.

Article 8   Local Churches, Church Groups, Organizations, and                
Institutions. They may have their own bylaws or regulations           
governing their ministry operations but only such as do not      
contravene, are contrary to or are inconsistent with any            

 provision of this Constitution and its Bylaws. Any such 
 contravening regulation shall be deemed inadmissible.
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Article 9  Termination of Membership shall be in accordance with the 
Constitution Bylaws of EFT as set forth regarding the termination 
of membership.

Section 4
Administration

The Evangelical Fellowship of Thailand is administered by the     
following Committees.

Part 1
The Board of Directors

The Evangelical Fellowship of Thailand

Article 10  The Board of Directors of the EFT shall consist of the  
Chairman plus a further 14 board members. Their term of            
office shall be for a period of 4 years as from the date they were           
appointed at the General Assembly.

Article 11  The Board of Directors shall have the following                                  
qualifications.
(1)  Be a member of a local church affiliated with The           

Evangelical Fellowship of Thailand, for not less than 5 
years.

(2)  Be the representative or agent who is certified in writing by 
the representative of the Church Group, Organization or 
Institution that is a member of the EFT.

(3)  Any other qualifications as defined in the Constitution        
Bylaws of EFT as set forth regarding the qualifications of 
Board of Directors.
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Article 12  The Recruitment, Nomination and Election of the Chairman 
and the Board of Directors of the EFT, according to Article 10, shall 
be as follows.
 (1)  The Advisory Committee shall oversea the recruitment and 

the appointment of a Nomination and Election Committee 
which will be in charge of recruiting qualified persons under 
Article 11 from all regions. These persons shall be entitled to 
stand for election as Board of Directors at the General 
Assembly and appointed to serve as a new Board of            
Directors.

(2)   The General Assembly of the EFT shall, by secret ballot, 
elect the Board of Directors from those recruited in (1).

(3)   Once the Board of Directors have been elected, the           
Nomination and Election Committee shall consider those in 
the Board of Directors under subsection (2) who are suitable 
to be Chairman and Vice Chairman and submit them to the 
members at the General Assembly and, with the consent of 
the persons who have been nominated, organize the election 
of the Chairman and Vice Chairman of the Board of           
Directors.

(4)   The General Assembly shall elect the Chairman and Vice 
Chairman of the Board of Directors from those nominated 
under subsection (3). This shall be done by secret ballot.  
Under subsection (2), a majority vote shall be decisive. As 
for the Chairman and Vice-Chairman under subsection (3), 
the candidate must gain not less than one-half of the total   
eligible votes. In the event that the candidate obtains less 
than one-half of the total eligible votes then the General 
Assembly shall vote again. If the candidate still has less than 
one-half of the total available votes then a third and final 
vote shall be made and the candidate with the majority vote 
shall be deemed elected.

Article 13  The Board of Directors of the EFT shall administer and    
regulate the policies of EFT according to its aims and objectives.
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Article 14  The Board of Directors of the EFT shall have the following 
authority and responsibilities.
(1)   Enact rules and regulations concerning the administration 

and implementation of the Constitution of the Evangelical 
Fellowship of Thailand.

(2)   Set policies and programs to meet the mission and objectives 
of the Evangelical Fellowship of Thailand.

(3)   Along with the Advisory Committee recruit and appoint a 
new Advisory Committee.

(4)   Appoint a Working Committee and provide it with oversight 
in order to meet the mission and objectives of the           
Evangelical Fellowship of Thailand.

(5)  The appointment and dismissal of administrative staff in the 
office of the Evangelical Fellowship of Thailand.

(6)  Consider for approval rules and regulations proposed by the 
Working Committee.

Article 15  The Board of Directors, in accordance with Article 10, shall 
comprise of the following positions. 
(1)   Chairman, who shall be the Chairman of the Evangelical 

Fellowship of Thailand.
(2)   Vice-Chairman, who shall be the  Vice-Chairman of the 

Evangelical Fellowship of Thailand.
(3)   Secretary, who is the Secretary of the Board of Directors of 

the Evangelical Fellowship of Thailand.
(4)   Treasurer, who is the Treasurer of the Evangelical 
 Fellowship of Thailand.
(5)   Registrar, who is the Registrar of the Evangelical Fellowship 

of Thailand.
(6)   10 Board members, who are Board members of the 
 Evangelical Fellowship of Thailand.

Article 16  The Chairman of the Board of Directors of the EFT has the 
following authority, duties and responsibilities.
(1)  Preside over the meetings of the Board of Directors.
(2)  Convene the meetings and set the agenda.
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(3)  Oversee the Working Committee of the EFT to be in           
accordance with its policies, plans and purpose.

(4)   Act as an advisor to the administrative staff.
(5)   Represent the EFT in liaisons with government agencies, 

private individuals and outside organizations.
(6)   Appoint representatives to perform various functions as 

appropriate.
(7)   Sign important documents.

Article 17  The Vice-Chairman of the Board of Directors of the EFT has 
the following authority, duties and responsibilities.
(1)   Act in place of the Chairman of the Board of Directors in 

cases when the Chairman of the Board of Directors is absent, 
or is unable to perform the duties, or as assigned by the 
Chairman of the Board of Directors.

(2)   Perform such other functions as specified in the Constitution 
Bylaws or by the announcement of the EFT.

Article 18  The Secretary of the Board of Directors of the EFT has the 
following authority, duties and responsibilities.
(1)   Prepare documents, agenda and organize the recording and 

filing of the minutes of the meetings of the Board of           
Directors of the Evangelical Fellowship of Thailand.

(2)   Perform such other functions as specified in the Constitution 
Bylaws of the EFT.

Article 19  The Treasurer of the Board of Directors of the EFT has the 
following authority, duties and responsibilities.
(1)   Preparation of the financial and accounting systems of the 

Evangelical Fellowship of Thailand.
(2)   Oversee the spending of the EFT to ensure compliance with 

the policies of the Board of Directors, and the purpose and 
regulations of the Evangelical Fellowship of Thailand.

(3)   Organize the reporting of expenditure and balance sheets to 
the Board of Directors in accordance with the regulations of 
the Evangelical Fellowship of Thailand.
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(4)   Perform such other functions as specified in the Constitution 
Bylaws of the EFT.

Article 20  The Registrar of the Board of Directors of the EFT has the 
following authority, duties and responsibilities.
(1)   Certify the membership status of members of the EFT.
(2)   Amend and update the membership list of the EFT, keeping 

it up to date at all times.
(3)   Perform such other functions as assigned by the Board of 

Directors.

Article 21  In addition to the termination of position due to expiration of 
term, a member of the Board of Directors shall be dismissed from 
their position due to any of the following.
 (1)  Dishonesty in their performance of duty for the Evangelical 

Fellowship of Thailand.
 (2)  Failure to attend meetings on 3 consecutive occasions 

without reasonable cause.
 (3)  Resignation
 (4)  Death
 (5)  Disqualification under Article 11. 
 (6)  The General Assembly passes a resolution to remove them 

from office by a vote of more than half of the members in 
attendance. 

Part 2
The Advisory Committee

The Evangelical Fellowship of Thailand

Article 22  The Advisory Committee shall consist of the Chairman of 
the Advisory Committee and not more than 10 people.  These 
committee members are persons who are held in honor within the 
EFT. They shall hold their post for a term of six years from the 
date of their appointment.
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Article 23  The Board of Directors, along with the outgoing Advisory 
Committee at the end of their term, shall recruit suitable 

 persons and appoint them as a new Advisory Committee in 
 accordance with the Constitution Bylaws of the EFT relating to 

the recruitment and appointment of the Advisory Committee. 
Those newly appointed shall meet and elect one of their members 
to be the Chairman of the Advisory Committee.

Article 24  Members of the Advisory Committee must be qualified as 
follows. They must hold the qualities as stated in the Constitution 
Bylaws of the EFT relating to the qualifications of the Advisory 
Committee members.

Article 25  The Advisory Committee has the following powers and 
duties. 
(1)   Recruit and appoint a Nomination and Election Committee 

who shall be the Nomination and Election Committee for the 
election of the Board of Directors of the Evangelical         
Fellowship of Thailand.

(2)   Give counsel and advice to the Board of Directors regarding 
the operations and mission of the EFT and provide              
assistance to the Board of Directors on a case by case basis 
or as requested.

(3)   Along with the Board of Directors, scrutinize the regulations 
and remuneration of the Board of Directors of the EFT.

(4)   Mediate and arbitrate in cases of dispute within the Board of 
Directors, or between members of the Board of Directors 
and members of the EFT. The judgment of the Advisory 
Committee will be final.

(5)   The Advisory Committee shall convene a meeting in cases 
of a problem in interpreting the Constitution, the 

 Constitution Bylaws or other statutes and regulations of the        
Evangelical Fellowship of Thailand.

Article 26  The Advisory Committee shall meet together at least once 
a year and attend the meetings of the Board of Directors as when 
invited to attend.
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Article 27  Dismissal of a member of the Advisory Committee shall be 
in accordance with the Constitution Bylaws of the Evangelical 
Fellowship of Thailand.

Part 3
The Working Committee

The Evangelical Fellowship of Thailand

Article 28  There shall be a Working Committee, approved by the Board 
of Directors, which shall be a working group responsible for 

 implementing the policies and plans of the Board of Directors. 

Article 29  There shall be a General Secretary of the EFT who shall 
serve under the supervision of the Board of Directors. The 

 appointment and dismissal of the General Secretary of the EFT 
shall be in the power of the Board of Directors of the EFT. The 
General Secretary of the EFT must be qualified in accordance with 
the Constitution Bylaws of the EFT and must possess the 

 following qualities.
(1)   Must not be a member of the Board of Directors.
(2)   Must not be a member of the Advisory Committee.
(3)  Must not be holding any other position in a Church Group, 

Ministry Organization or Theological Institution affiliated 
with the Evangelical Fellowship of Thailand.

(4)   Must have been a full member of a church affiliated with the 
EFT for not less than 5 years.

Article 30  The Working Committee of the EFT shall comprise of the 
following.
(1)   The General Secretary of the EFT who shall act as Chairman 

of the Working Committee of the EFT and shall attend the 
meetings of the Board of Directors but without the right to 
vote.

(2)   The Chairman of each Regional Working Committee, 1 
person per region.
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Article 31  The Working Committee has a term of 4 years, except for 
the General Secretary.

Article 32  The Working Committee has the following powers, duties 
and responsibilities.
(1)  Carry out the duties assigned to them by the Board of           

Directors.
(2)   Prepare a report on its activities to the Board of Directors.

Part 4
The Regional Working Committees

The Evangelical Fellowship of Thailand

Article 33  There shall be Regional Working Committees of the EFT 
in accordance with the Constitution Bylaws of the Evangelical 
Fellowship of Thailand.

Article 34  By virtue of their position, the Chairman of the Regional 
Working Committee shall represent their region as a member of 
the Working Committee of EFT, 1 person per region.

Section 5
The Evangelical Fellowship Foundation

Article 35  “The Evangelical Fellowship Foundation” is the owner of 
 all lands, immovable assets, schools, hospitals and other 
         enterprises that members have endowed through the Evangelical             

Fellowship of Thailand.

Article 36  The Evangelical Fellowship Foundation Committee shall 
hold their positions according to the Charter of the Evangelical 
Fellowship Foundation.

Article 37  The Evangelical Fellowship Foundation is responsible for 
operating according to the Charter and Bylaws that have already 
been licensed and registered.
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Section 6
The General Assembly

The Evangelical Fellowship of Thailand

Article 38  The General Assembly of the EFT is the highest authority 
gathering within the Evangelical Fellowship of Thailand. There is 
an Ordinary General Assembly meeting every 4 years and there 
are Extraordinary General Assembly meetings as required.

Article 39  The General Assembly of the EFT is a meeting of its 
 members who shall send one fully authorized representative or 

else an agent authorized to act on their behalf to attend the 
 meeting and is entitled to partake in the discussions and to vote in 

accordance with the Constitution Bylaws relating to the General 
Assembly. Associate members have no voting rights.

Article 40  The Board of Directors of the EFT is responsible to convene 
and organize the General Assembly of the EFT in accordance 
with the Constitution Bylaws of the Evangelical Fellowship of       
Thailand.

Section 7
Amendments to the Constitution

The Evangelical Fellowship of Thailand

Article 41  Amendments to this constitution may be proposed by        
Ordinary Members numbering not less that 1 in 4 of the total   
number of Ordinary Members or by the Board of Directors of the 
EFT.

Article 42  Proposal for amendments to the constitution of the EFT must 
be accompanied by the reasons for the amendment and the 

 wording proposed to be changed. It must be submitted to the 
Board of Directors of the EFT for consideration and approval, 
after which the members of the EFT shall be notified of the 

 proposed changes not less than 90 days prior to the General 
 Meeting.
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Article 43  Amendments to this Constitution shall be made by a         
resolution of the General Assembly of the EFT by a vote of not 
less than 2 out of 3 of the Ordinary Members in attendance.

Special Regulations

Article 44  Any Constitution Bylaw of the EFT, regulation or resolution 
of the EFT, existing before the adoption of this Constitution and 
its Bylaws, which is inconsistent with this Constitution and its 
Bylaws, shall be deemed revoked.

Article 45  The new Board of Directors of the EFT shall commence 
their tenure under this Constitution after the announcement of the 
election results has been completed.

Announced on 26 March 2014

by resolution of the General Assembly of the Evangelical          
Fellowship of Thailand at the General Assembly number 
4/ SOR KHOR THOR. PAW. 2010-2014

 

Signed ................................................. ...
(Rev. Dr. Wirachai Kowae)

Chairman of the Evangelical Fellowship of Thailand
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