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คำ�ปรารภ
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย เป็นองค์การใหญ่ทางคริสตศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ ก่อตั้งเมื่อปีคริสตศักราช 1969 โดยความร่วมมือของหัวหน้าคณะมิชชันนารีในกลุ่มที่
เรียกตนเองว่า “กลุม่ อีแวนเจลลิคอล” ทีเ่ ข้ามาท�ำพันธกิจในประเทศไทย และผูน้ �ำคริสตจักร
ในประเทศไทย เพื่อให้เป็นองค์การพันธกิจที่ได้รับการรับรองจากกรมการศาสนา กระทรวง
ศึกษาธิการ (ปัจจุบันสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม) โดยให้ความคุ้มครองด้านกฎหมายใน
สวั สดิ ภาพ การอ�ำนวยความสะดวก และแก่ภราดรภาพแห่งผู้ร่ว มงานในการเผยแผ่
พระกิตติคุณแห่งองค์พระเยซูคริสต์
จากการเริ่มต้นด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อพันธกิจที่ได้ด�ำเนินวัฒนามากว่าสี่สิบสี่ปี ได้มี
สมาชิกในองค์การเพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวนมากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการประกาศใช้และ
แก้ไขเพิ่มเติมธรรมนูญการปกครองขององค์การ ในปีคริสตศักราช 1969, 1975, 1987 และ
2002 ทัง้ นี้ เพือ่ ความเหมาะสมกับขนาดขององค์กร และให้เหมาะสมแก่สภาวการณ์และกาล
สมัยที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยทีค่ ณะกรรมการอ�ำนวยการสหกิจคริสเตียนฯ ได้มกี ารตัง้ คณะอนุกรรมการยกร่าง
ธรรมนูญสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย เพื่อน�ำเสนอที่ประชุมใหญ่แล้วในคริสตศักราช
2012 ทีป่ ระชุมใหญ่รบั หลักการ คณะกรรมการอ�ำนวยการจึงได้มอบหมายให้กบั อนุกรรมการ
แก้ไขปรับร่างธรรมนูญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันของสมาชิก ในการธ�ำรงรักษาไว้ซึ่ง
ความสงบสุขสันติในการอยูร่ ว่ มกันและการรับใช้องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าองค์เดียวกันตลอดจนความ
เป็นหนึ่งเดียวกัน
เมือ่ จัดท�ำร่างธรรมนูญเสร็จแล้ว ได้เผยแพร่ให้สมาชิกทราบ และจัดให้มกี ารประชุม
ใหญ่เพื่อลงมติให้ความเห็นชอบร่างธรรมนูญทั้งฉบับ การลงมติปรากฏผลว่า ที่ประชุมใหญ่
โดยเสียงข้างมากมีมติเห็นชอบให้น�ำร่างธรรมนูญฉบับใหม่มาใช้บังคับ
ดังนั้น คณะกรรมการอ�ำนวยการสหกิจคริสเตียนฯ จึงได้ตราธรรมนูญสหกิจ
คริสเตียนแห่งประเทศไทยฉบับนีข้ นึ้ ไว้ ให้ใช้แทนธรรมนูญการปกครองของสหกิจคริสเตียนฯ
ค.ศ. 2002 ตั้งแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่มีมติเห็นชอบเป็นต้นไป
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หมวดที่ 1
ข้อความทัว่ ไป
ข้อ 1 ชื่อองค์การ
องค์การนี้มีชื่อว่า “สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย” ชื่อย่อ “สคท.” เรียกเป็น
ภาษาอังกฤษว่า “The Evangelical Fellowship of Thailand” ชื่อย่อ “EFT.”
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย คือ การรวมและการร่วมสามัคคีธรรมในการ
ประกาศพระกิตติคุณแห่งองค์พระเยซูคริสต์ของกลุ่มคริสตจักรและพันธกิจที่ยอมรับ
ในหลักข้อเชื่อและธรรมนูญร่วมกัน เพื่อควบคุมดูแลรับผิดชอบให้เกิดความ
เรียบร้อย อันเป็นผลดีต่อพระกายของพระคริสต์ และเป็นผลดีต่อประเทศชาติโดย
ส่วนรวม เพื่อรักษาไว้ซึ่งความเป็นคริสตจักร ตามหลักของพระคริสตธรรมคัมภีร์
ข้อ 2 เครื่องหมายขององค์การ
เครื่องหมายขององค์การ มีวงกลมสองวง วงในเส้นคู่ ที่มีรูปไม้กางเขน และรูปมือ
ประสานกันที่อยู่ใต้ไม้กางเขน ในระหว่างวงกลมสองวงด้านบนและด้านล่างที่มีรูป
ลักษณะดอกจันทร์มีตัวอักษรภาษาไทย ด้านบนว่า สหกิจคริสเตียน และด้านล่างว่า
แห่งประเทศไทย

ข้อ 3 ส�ำนักงานใหญ่ขององค์การ
ส�ำนักงานใหญ่ขององค์การตั้งอยู่ที่
64/1 ถนนรามค�ำแหง ซอย 22 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
64/1 Ramkamhaeng Rd. Soi 22 Huamark, Bangkapi, Bangkok.
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ข้อ 4 วัตถุประสงค์ขององค์การ
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อสามัคคีธรรมของคริสเตียนโดย
(1) ส่งเสริมการประสานงานและความร่วมมือกัน
(2) ส่งเสริมการเผยแพร่ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์
(3) ส่งเสริมการเจริญฝ่ายจิตวิญญาณของคริสเตียน
(4) ส่งเสริมการผลิตและการใช้สื่อสารมวลชนของคริสเตียน
(5) ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์และสาธารณประโยชน์

หมวดที่ 2
หลักข้อเชือ่
ข้อ 5 สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย มีหลักข้อเชื่อ ดังต่อไปนี้
(1) พระคริสตธรรมคัมภีร์ทุกตอน ได้รับการดลใจจากพระเจ้า โดยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์จึงเป็นพระวจนะของพระเจ้าที่ครบบริบูรณ์
(2) มีพระเจ้าองค์เดียวผู้ส�ำแดงพระลักษณะ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณ
บริสุทธิ์
(3) พระบิดาทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ผู้ทรงพระชนม์เป็นนิตย์ ทรงฤทธานุภาพทุก
ประการผู้ทรงเนรมิตสรรพสิ่ง
(4) พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าประสูติจากหญิงพรหมจารี โดยเดชพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ทรงปราศจากบาปทั้งสิ้นทรงกระท�ำการอัศจรรย์ ทรงสิ้นพระ
ชนม์บนไม้กางเขน พระชนม์ชีพ และพระโลหิตประเสริฐของพระองค์ เป็นค่า
ไถ่ความผิดบาปของมนุษย์ ทรงถูกฝังไว้แล้ว ในวันที่สามหลังจากนั้น ทรงฟื้น
คืนพระชนม์พร้อมพระกาย แล้วเสด็จสู่สวรรค์ ประทับเบื้องขวาพระเจ้า จะ
เสด็จกลับมายังโลกนี้อีกด้วยฤทธานุภาพและพระเกียรติใหญ่ยิ่งของพระองค์
(5) พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตในผู้เชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าทุกคนเพื่อทรงช่วยในการ
ด�ำเนินชีวิตใหม่
(6) คนบาปรอดได้โดยพระคุณพระเจ้า เพราะความเชื่อในพระเยซูคริสต์
(7) เอกภาพฝ่ายวิญญาณของผู้เชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าในโลกนี้คือคริสตจักรซึ่งเป็น
พระกายของพระคริสต์
(8) เมื่อถึงวาระแห่งการฟื้นจากความตาย ผู้เชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าไม่ต้องรับการ
พิพากษาโทษบาป ส่วนนอกนั้นต้องรับการพิพากษาโทษเป็นนิตย์จากพระเจ้า
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หมวดที่ 3
สมาชิกภาพ
ข้อ 6 สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย มีสมาชิกภาพ 3 ประเภท ประกอบด้วย
(1) สมาชิกประเภทสามัญ ได้แก่ องค์กรคริสตจักร องค์การพันธกิจ และสถาบัน
ศาสนศาสตร์ ทั้งนี้ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของธรรมนูญของ สหกิจ
คริสเตียนฯ อย่างครบถ้วน
(2) สมาชิกประเภทวิสามัญ ได้แก่ องค์กรคริสตจักร องค์การพันธกิจ และ
สถาบันศาสนศาสตร์ที่ต้องการร่วมพันธกิจและสามัคคีธรรมกับสหกิจ
คริสเตียนฯ แต่ยังไม่พร้อมเป็นสมาชิกสามัญ ทั้งนี้ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ
บังคับของธรรมนูญของสหกิจคริสเตียนฯอย่างครบถ้วน
(3) สมาชิกประเภทกิตติมศักดิ์ ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของ
ธรรมนูญของสหกิจคริสเตียนฯ ว่าด้วยสมาชิกภาพประเภทกิตติมศักดิ์
ข้อ 7 พันธกิจ สิทธิ และหน้าที่ของสมาชิกแต่ละประเภท
ให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบว่าด้วย สมาชิกภาพของสมาชิกสหกิจคริสเตียนฯ
ข้อ 8 คริสตจักรท้องถิ่น องค์กรคริสตจักร องค์การฯ และสถาบันฯ
อาจมีข้อบังคับหรือระเบียบเพื่อความเรียบร้อยในการด�ำเนินงานพันธกิจของตนได้
แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับธรรมนูญนี้บทบัญญัติใดของข้อบังคับหรือระเบียบ ขัดหรือ
แย้งต่อธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้
ข้อ 9 การพ้นจากสมาชิกภาพ
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของธรรมนูญของสหกิจคริสเตียนฯ ที่ก�ำหนดไว้ว่าด้วยเรื่อง
การพ้นจากสมาชิกภาพ
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หมวดที่ 4
การบริหารงาน
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยบริหารงานด้วยคณะกรรมการต่างๆ ดังนี้
ส่วนที่ 1
คณะกรรมการอ�ำนวยการ
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
ข้อ 10 คณะกรรมการอ�ำนวยการสหกิจคริสเตียนฯ
ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีก 14 คน มีวาระการ
ด�ำรงต�ำแหน่งสมัยละ 4 ปีนับแต่วันสถาปนาในที่ประชุมใหญ่
ข้อ 11 กรรมการอ�ำนวยการฯ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) เป็นสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักรท้องถิ่นสังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศ
ไทย ไม่น้อยกว่า 5 ปี
(2) เป็นผู้แทนหรือตัวแทนที่ได้รับการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้แทนของ
องค์กรคริสตจักร องค์การพันธกิจและสถาบันฯ ที่เป็นสมาชิกของสหกิจ
คริสเตียนฯ
(3) มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติของคณะ
กรรมการอ�ำนวยการฯ
ข้อ 12 การสรรหาและการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการอำ�นวยการ
สหกิจคริสเตียนฯ ตามข้อ 10 ให้ดำ�เนินการดังนี้
(1) ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ท�ำการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาและเลือกตั้งขึ้นชุดหนึ่งเป็นกรรมการ ท�ำหน้าที่สรรหาผู้มีคุณสมบัติ
ตามข้อ 11 จากทุกภูมิภาค ซึ่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอ�ำนวยการฯ
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ และจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการอ�ำนวยการฯชุดใหม่
(2) ให้ที่ประชุมใหญ่สหกิจคริสเตียนฯ ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ผู้ได้รับการสรรหา
ตาม (1) เป็นกรรมการอ�ำนวยการฯ ซึ่งต้องกระท�ำโดยตรงด้วยวิธีการออก
เสียงลงคะแนนลับ
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(3) เมื่อได้ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอ�ำนวยการฯแล้ว ให้คณะกรรมการ
สรรหาและเลือกตั้งท�ำการสรรหาผู้ที่สมควรจะด�ำรงต�ำแหน่งประธานและ
รองประธานกรรมการอ�ำนวยการฯ จากผู้ได้รับเลือกตั้งตาม (2) เสนอต่อที่
ประชุมใหญ่ โดยต้องเสนอพร้อมความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้น
และจัดให้มีการเลือกตั้งประธานและรองประธาน กรรมการอ�ำนวยการฯ
(4) ให้ที่ประชุมใหญ่สหกิจคริสเตียนฯ ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ผู้ได้รับการเสนอ
ชื่อตาม (3) เป็นประธานและรองประธาน กรรมการอ�ำนวยการฯ ซึ่งต้อง
กระท�ำโดยตรงด้วยวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับการเลือกตั้งตาม (2) ให้ถือ
เสียงข้างมากเป็นที่ยุติ ส�ำหรับการเลือกตั้งประธานและรองประธาน
กรรมการตาม (3) จะต้องได้รับเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด ในกรณีที่เสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งให้ที่ประชุมใหญ่ลงคะแนนเสียงอีกครั้ง
หนึ่งและหากยังได้เสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งก็ให้เลือกเป็นครั้งที่สามและถือเอาเสียง
ข้างมากเป็นที่ยุติ
ข้อ 13 คณะกรรมการอ�ำนวยการสหกิจคริสเตียนฯ เป็นผู้บริหารก�ำกับดูแลนโยบายของ
สหกิจคริสเตียนฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ข้อ 14 คณะกรรมการอ�ำนวยการสหกิจคริสเตียนฯ มีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ตราข้อบังคับและระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงาน และการปฏิบัติตาม
ธรรมนูญของสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
(2) ก�ำหนดนโยบายและแผนงานต่างๆ ให้เป็นไปตามพันธกิจและวัตถุประสงค์
ของสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
(3) ร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯในการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ชุดใหม่
(4) แต่งตั้งกรรมการด�ำเนินงานฯและก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน ของคณะ
กรรมการด�ำเนินงานฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผน และวัตถุประสงค์ของสห
กิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
(5) คัดเลือก แต่งตั้ง และถอดถอนเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารงานในส�ำนักงานสห
กิจคริสเตียนฯ
(6) พิจารณาอนุมัติระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ตามที่คณะกรรมการด�ำเนิน
งานฯเสนอ
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ข้อ 15 ในคณะกรรมการอ�ำนวยการฯ ตามข้อ 10 ประกอบด้วยต�ำแหน่ง ดังต่อไปนี้
(1) ประธานกรรมการ เป็นประธานของสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
(2) รองประธานกรรมการ เป็นรองประธานของสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
(3) เลขานุการ คือ เลขานุการของคณะกรรมการอ�ำนวยการสหกิจคริสเตียนแห่ง
ประเทศไทย
(4) เหรัญญิก คือ เหรัญญิกของสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
(5) นายทะเบียน คือนายทะเบียนของสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
(6) กรรมการ 10 คน เป็นกรรมการของสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
ข้อ 16 ประธานกรรมการอ�ำนวยการสหกิจคริสเตียนฯ มีอ�ำนาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบดังต่อไปนี้
(1) เป็นประธานในการประชุมของคณะกรรมการอ�ำนวยการฯ
(2) เรียกประชุมและจัดระเบียบวาระการประชุม
(3) เป็นผู้ก�ำกับดูแลคณะกรรมการด�ำเนินงานสหกิจคริสเตียนฯ ให้เป็นไปตาม
นโยบาย แผน และวัตถุประสงค์ของสหกิจคริสเตียนฯ
(4) เป็นที่ปรึกษาของเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร
(5) เป็นผู้แทนของสหกิจคริสเตียนฯในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ราชการ เอกชน องค์การหรือองค์กรภายนอก
(6) แต่งตั้งตัวแทนให้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆตามที่เห็นสมควร
(7) ลงนามในเอกสารส�ำคัญต่างๆ
ข้อ 17 รองประธานกรรมการอ�ำนวยการสหกิจคริสเตียนฯ มีอ�ำนาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

(1) ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการอ�ำนวยการฯในกรณีที่ประธานไม่อยู่
หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการอ�ำนวยการฯ
(2) ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในระเบียบ หรือประกาศของสหกิจ
คริสเตียนฯ
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ข้อ 18 เลขานุการกรรมการอ�ำนวยการสหกิจคริสเตียนฯ มีอ�ำนาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

(1) จัดเตรียมเอกสาร วาระการประชุม และจัดให้มีการบันทึกและเก็บรักษาราย
งานการประชุมคณะกรรมการอ�ำนวยการสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
(2) ปฎิบัติภารกิจอื่นๆตามที่ระบุไว้ในระเบียบของสหกิจคริสเตียนแห่ง
ประเทศไทย
ข้อ 19 เหรัญญิกสหกิจคริสเตียนฯ มีอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
(1) จัดท�ำระบบการเงินและการบัญชีของสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
(2) ควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินของสหกิจคริสเตียนฯให้เป็นไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการอ�ำนวยการสหกิจคริสเตียนฯ วัตถุประสงค์ และระเบียบของ
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
(3) จัดท�ำรายงานการใช้จ่ายเงิน รายรับรายจ่ายของสหกิจคริสเตียนฯ เสนอต่อ
คณะกรรมการอ�ำนวยการฯ ทราบตามระเบียบของสหกิจคริสเตียนแห่ง
ประเทศไทย
(4) ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในระเบียบของสหกิจคริสเตียนแห่ง
ประเทศไทย
ข้อ 20 นายทะเบียนของสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย มีอ�ำนาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

(1) รับรองสมาชิกภาพของสมาชิกสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
(2) เปลีย่ นแปลง แก้ไข ปรับปรุงท�ำเนียบสมาชิกของสหกิจคริสเตียนฯ ให้ทันสมัย
อยู่เสมอ
(3) ปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ�ำนวยการฯ
ข้อ 21 นอกจากการพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ กรรมการอ�ำนวยการสหกิจคริสเตียนฯ
พ้นจากต�ำแหน่ง เมื่อ
(1) ทุจริตต่อหน้าหน้าที่ในสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
(2) ขาดการประชุมติดต่อกัน 3 ครั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร
(3) ลาออก
(4) ตาย
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 11		
(6) ที่ประชุมใหญ่มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนสมาชิกสามัญที่เข้า
ร่วมประชุมให้ถอดถอนออกจากต�ำแหน่ง

11

ส่วนที่ 2
คณะกรรมการผู ท้ รงคุณวุฒิ
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
ข้อ 22 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ประกอบด้วย ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ คน

หนึ่งและกรรมการอื่นอีกไม่เกิน 10 คน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เป็นบุคคลผู้มีเกียรติ
ของสหกิจคริสเตียนฯ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งวาระ 6 ปี นับ
แต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง

ข้อ 23 ให้คณะกรรมการอ�ำนวยการฯ ร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ชุดที่ก�ำลัง

จะพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระท�ำการสรรหาผู้ซึ่งสมควรเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
และแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ชุดใหม่ตามข้อบังคับสหกิจคริสเตียนฯ ว่า
ด้วยการสรรหาและเลือกตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง
ประชุมและเลือกคนหนึ่งให้ เป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ

ข้อ 24 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
ให้มีคุณสมบัติตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของธรรมนูญของสหกิจคริสเตียนฯ ว่า
ด้วยคุณสมบัติของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
ข้อ 25 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ท�ำการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และเลือกตั้งหนึ่งชุด เป็น
กรรมการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการอ�ำนวยการสหกิจคริสเตียนแห่ง
ประเทศไทย
(2) ให้ค�ำปรึกษาค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมการอ�ำนวยการฯ เกี่ยวกับการปฏิบัติ
งานและพันธกิจของสหกิจคริสเตียนฯ และเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือแก่คณะ
กรรมการอ�ำนวยการฯ เป็นกรณี ๆไป หรือตามที่ร้องขอ
(3) ร่วมกับคณะกรรมการอ�ำนวยการฯ ในการกลั่นกรองระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยว
กับค่าตอบแทนของคณะกรรมการอ�ำนวยการฯของสหกิจคริสเตียนฯ
(4) เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและเป็นอนุญาโตตุลาการตัดสินชี้ขาดในกรณีที่มีข้อพิพาท
ต่างๆ ระหว่างกรรมการอ�ำนวยการฯ หรือระหว่างกรรมการอ�ำนวยการฯกับ
สมาชิกและให้ค�ำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เป็นที่สิ้นสุด
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(5) คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้เรียกประชุมในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ
ตีความธรรมนูญข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ของสหกิจคริสเตียนแห่ง
ประเทศไทย
ข้อ 26 ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการอ�ำนวยการฯ
ตามที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม

ข้อ 27 การพ้นจากต�ำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับและ
ระเบียบของสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 3
คณะกรรมการด�ำเนินงาน
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
ข้อ 28 ให้มีคณะกรรมการด�ำเนินงานฯ ซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
อ�ำนวยการฯ ท�ำหน้าที่เป็นคณะท�ำงานตามนโยบายและแผนงานของคณะกรรมการ
อ�ำนวยการฯ

ข้อ 29 ให้มีเลขาธิการสหกิจคริสเตียนฯ เป็นผู้ปฎิบัติการในพันธกิจภายใต้คณะกรรมการ

อ�ำนวยการฯ การแต่งตั้งและถอดถอนเลขาธิการสหกิจคริสเตียนฯ ให้อยู่ในอ�ำนาจของ
คณะกรรมการอ�ำนวยการฯ เลขาธิการสหกิจคริสเตียนฯ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับ
ของธรรมนูญของสหกิจคริสเตียนฯ และมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ไม่เป็นกรรมการอ�ำนวยการฯ
(2) ไม่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
(3) ไม่เป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งอื่นใดในองค์กรคริสตจักร องค์การพันธกิจ หรือสถาบัน
ศาสนศาสตร์ ที่สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
(4) เป็นสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักรที่สังกัดในสหกิจคริสเตียนฯ เท่านั้น ไม่น้อย
กว่า 5 ปี
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ข้อ 30 คณะกรรมการด�ำเนินงานสหกิจคริสเตียนฯ ประกอบด้วย
(1) เลขาธิการสหกิจคริสเตียนฯ ท�ำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการด�ำเนินงาน
สหกิจคริสเตียนฯ และเข้าร่วมประชุมกรรมการอ�ำนวยการฯ แต่ไม่มีสิทธิ์
ออกเสียง
(2) ประธานกรรมการด�ำเนินงานภูมิภาค ภาคละ 1 คน
ข้อ 31 วาระการปฏิบัติงานของคณะกรรมการด�ำเนินงานฯ มีวาระ 4 ปี ยกเว้น
เลขาธิการฯ

ข้อ 32 คณะกรรมการด�ำเนินงานสหกิจคริสเตียนฯ มีอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้

(1) บริหารพันธกิจตามที่คณะกรรมการอ�ำนวยการฯมอบหมาย
(2) จัดท�ำรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการอ�ำนวยการฯ
ส่วนที่ 4
คณะกรรมการด�ำเนินงานภู มิภาค
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
ข้อ 33 ให้มีคณะกรรมการด�ำเนินงานภูมิภาคสหกิจคริสเตียนฯ ตามข้อบังคับและระเบียบ
ของสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ข้อ 34 ให้ประธานกรรมการด�ำเนินงานภูมิภาคเป็นผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะท�ำงาน ในคณะ
กรรมการด�ำเนินงานของสหกิจคริสเตียนฯ โดยต�ำแหน่งภาคละ 1 คน
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หมวดที่ 5
มูลนิธิสหกิจคริสเตียน
ข้อ 35 “มูลนิธิสหกิจคริสเตียน” เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ กิจการ
โรงเรียน โรงพยาบาล และกิจการอื่นๆ ที่สมาชิกมอบให้ผ่านทางสหกิจคริสเตียน
แห่งประเทศไทย
ข้อ 36 การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการมูลนิธิสหกิจคริสเตียน ให้เป็นไปตามตราสารของ
มูลนิธิสหกิจคริสเตียน
ข้อ 37 มูลนิธิสหกิจคริสเตียน มีหน้าที่ด�ำเนินกิจการตามตราสาร และข้อบังคับที่ได้รับ
อนุญาตและจดทะเบียนไว้แล้ว

หมวดที่ 6
การประชุมใหญ่
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
ข้อ 38 การประชุมใหญ่ของสมาชิกสหกิจคริสเตียนฯ เป็นที่ประชุมสูงสุดของสหกิจ
คริสเตียนแห่งประเทศไทย โดยให้มีการประชุมใหญ่สามัญทุกๆ 4 ปี และให้มีการ
ประชุมใหญ่วิสามัญได้ตามความจ�ำเป็น
ข้อ 39 การประชุมใหญ่ของสหกิจคริสเตียนฯเป็นการประชุมของสมาชิก โดยให้ส่ง
ผู้แทนซึ่งมีอ�ำนาจเต็มหรือตัวแทนที่ได้รับมอบอ�ำนาจเต็ม 1 คนเข้าร่วมประชุม
และมีสิทธิอภิปรายออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับว่าด้วยการประชุมใหญ่ของ
สหกิจคริสเตียนฯ ทั้งนี้สมาชิกวิสามัญไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 40 คณะกรรมการอ�ำนวยการสหกิจคริสเตียนฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการ
ประชุมใหญ่ของสหกิจคริสเตียนฯ ตามข้อบังคับว่าด้วยการประชุมใหญ่ของ
สหกิจคริสเตียนฯ
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หมวดที่ 7
การแก้ไขธรรมนูญ
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
ข้อ 41 สมาชิกสามัญของสหกิจคริสเตียนฯ จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจ�ำนวน
สมาชิกสามัญทั้งหมด หรือคณะกรรมการอ�ำนวยการฯ มีสิทธิเสนอขอให้แก้ไข
ธรรมนูญของสหกิจคริสเตียนฯ ได้
ข้อ 42 การเสนอขอแก้ไขธรรมนูญของสหกิจคริสเตียนฯ จะต้องเสนอหลักการ เหตุผล
และข้อความที่จะขอแก้ไข ต่อคณะกรรมการอ�ำนวยการสหกิจคริสเตียนฯ และ
เมื่อคณะกรรมการอ�ำนวยการฯพิจารณาเห็นชอบ ก็ให้แจ้งให้สมาชิกสหกิจ
คริสเตียนฯ รับทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า 90 วัน
ข้อ 43 การแก้ไขธรรมนูญนี้จะกระท�ำได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่ของสหกิจคริสเตียนฯ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุม

บทเฉพาะกาล
ข้อ 44 ข้อบังคับของธรรมนูญสหกิจคริสเตียนฯ ระเบียบ และมติใดๆ ของ
สหกิจคริสเตียนฯ ซึ่งมีอยู่ก่อนวันที่ธรรมนูญและข้อบังคับของธรรนูญสหกิจ
คริสเตียนฯ ที่ขัดหรือแย้งกับธรรมนูญและข้อบังคับของธรรมนูญฯนี้ ให้ถือเป็น
ยกเลิกไป
ข้อ 45 ให้คณะกรรมการอ�ำนวยการสหกิจคริสเตียนฯ ชุดใหม่ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งในการ
บริหารงานตามธรรมนูญนี้หลังจากการประกาศผลการเลือกตั้งเสร็จสมบูรณ์
ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2014
โดยมติของที่ประชุมใหญ่สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
ที่ ประชุมใหญ่ที่ 4/สคท.ป.2010-2014
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ลงชื่อ ....................................................
( ศจ.ดร.วีรชัย โกแวร์ )
ประธานสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

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 themselves 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 organization 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.

30

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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