ธรรมนูญแห่ งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
ค.ศ. 1998
มิชชันนารี นิกายโปรเตสแตนท์เริ่ มดําเนินการประกาศพระกิตติคุณในประเทศไทย ตั้งแต่ปี
ค.ศ.1828 จนสามารถตั้งคริ สตจักร และทําพันธกิจต่าง ๆ ที่เด่นชัดในสังคมไทย เช่น พันธกิจด้าน
การศึกษา พันธกิจด้านการรักษาพยาบาล และพันธกิจด้านอื่น ๆ มาเป็ นระยะเวลาหนึ่ง ต่อมาในปี ค.ศ.
1934
จึงมีการก่อตั้งสภาคริ สตจักรในประเทศไทยขึ้น
และมิชชันนารี ได้มอบพันธกิจให้คนไทย
รับผิดชอบดูแลด้วยวิธีการเลี้ยงตนเอง ปกครองตนเอง และประกาศพระกิตติคุณด้วยตนเอง
โดยมี
ธรรมนู ญใช้เป็ นหลักในการปกครองมาโดยตลอด
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว มีการใช้ธรรมนู ญ รวม 5 ฉบับ ดังนี้ ;
ฉบับที่ 1 คริ สตธรรมนู ญ และกฎปกครองแห่งคริ สตจักรในสยาม ค.ศ. 1934
ฉบับที่ 2 คริ สตธรรมนู ญ และกฎปกครองแห่งคริ สตจักรในประเทศไทย ค.ศ. 1934
และแก้ไข ปี ค.ศ. 1941
ฉบับที่ 3 ธรรมนูญ และกฎการปกครองแห่งคริ สตจักรในประเทศไทย ค.ศ. 1952
ฉบับที่ 4 ธรรมนู ญ กฎการปกครอง บทวินยั และข้อบังคับการประชุมแห่งคริ สตจักรใน
ประเทศไทย ค.ศ. 1970
ฉบับที่ 5 ธรรมนู ญแห่งคริ สตจักรในประเทศไทย ค.ศ. 1974
แสดงว่าธรรมนูญย่อมเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมแห่งกาลเวลา และสภาวการณ์
ของคริ สตจักร ดังนั้น ในปี ค.ศ. 1980 จึงได้มีการเสนอให้แก้ไขปรับปรุ งธรรมนูญแห่งคริ สตจักรใน
ประเทศไทย ค.ศ. 1974
โดยให้มีการแยกธรรมนู ญ
และระเบียบปฏิบตั ิออกจากกันให้ชดั เจน
จุดประสงค์ก็เพื่อให้ธรรมนู ญเป็ นหลักที่แน่นอน ไม่ตอ้ งแก้ไขบ่อย ๆ ส่ วนระเบียบปฏิบตั ิ สามารถแก้ไขได้
ตามความจําเป็ น และตามสภาวการณ์ของบ้านเมือง
สมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 24 ได้มีมติที่ สคท.
14/1996 มอบหมายให้กรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ดําเนิ นการแก้ไข ปรับปรุ ง
เพิ่มเติมร่ างธรรมนู ญแห่งคริ สตจักรในประเทศไทย ฉบับปี ค.ศ. 1994 จึงได้มีการแต่งตั้งกรรมการแก้ไข
ปรับปรุ ง เพิม่ เติม ร่ างธรรมนูญแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย จํานวน 65 คน เรี ยกชื่อย่อว่า “กก. ธ. 65” ประกอบด้วย
1. ผูแ้ ทนจากคริ สตจักรภาค 19 ภาค
จํานวน 38 คน
(ภาคละ 2 คน เป็ นฆราวาส 1 คน ศาสนาจารย์ 1 คน)
2. ผูแ้ ทนจากหน่วยงาน 16 หน่วยงาน
จํานวน 16 คน
3. ผูท้ รงคุณวุฒิ
จํานวน
9 คน
4. ผูแ้ ทนจากส่ วนกลาง
จํานวน
2 คน

ให้ทาํ หน้าที่จดั ทําร่ างธรรมนู ญ และระเบียบปฏิบตั ิของธรรมนู ญ ฉบับใหม่ท้งั ฉบับ ต้อง
กําหนดกฎเกณฑ์สาํ คัญที่กระจ่างแจ้ง ชัดเจน สามารถใช้เป็ นหลักในการปกครองของสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย และเป็ นแนวทางในการจัดทําระเบียบอื่น ๆ
คณะกรรมการแก้ไข ปรับปรุ ง เพิ่มเติมร่ างธรรมนู ญแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ได้
นําเสนอพิจารณาตามลําดับขั้นตอน จนกระทัง่ สมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ได้มีการประชุมสมัย
สามัญ ครั้งที่ 1/1998 วันที่ 5 - 7 เดือน พฤษภาคม คริ สตศักราช 1998 มีมติให้ใช้ธรรมนู ญแห่งสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย ค.ศ. 1998 แทนธรรมนู ญแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ค.ศ. 1974 ตั้งแต่
วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม คริ สตศักราช 1998 เป็ นต้นไป

หมวด 1

นาม วัตถุประสงค์ และเงื่อนไขความสั มพันธ์
ข้ อ 1 ให้เรี ยกนามคริ สตจักรนี้วา่ "สภาคริ ส ตจั ก รในประเทศไทย” เรี ยกชื่อเป็ น
ภาษาอังกฤษว่า “ The Church of Christ in Thailand ” และเรี ยกชื่อเป็ นภาษาจีนว่า
“ ......................................... ”
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย คือ องค์กรทางศาสนาคริ สต์นิกายโปรเตสแตนท์ ที่รวมตัว
กันเพื่อทําพันธกิจของพระเจ้าในประเทศไทย อันประกอบด้วย พันธกิจด้านการประกาศเผยแพร่ พระกิตติ
คุณ พันธกิจด้านการศึกษา พันธกิจด้านการรักษาพยาบาล และพันธกิจอื่น ๆ โดยมีหลักข้อเชื่อ ข้อปฏิบตั ิ
และธรรมนูญเดียวกัน อยูภ่ ายใต้การปกครองเดียวกัน ด้วยวิธีการเลี้ยงตนเอง ปกครองตนเอง และประกาศ
พระกิตติคุณด้วยตนเอง
ข้ อ 2 สภาคริ สตจักรในประเทศไทย มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
2.1 เพื่อรวบรวมคริ สเตียนทั้งหลายในประเทศไทยให้เป็ นหนึ่งเดียวกัน
2.2 เพื่อให้มีความสัมพันธ์ช่วยเหลือและเกื้อกูลซึ่ งกันและกัน ในการรั บใช้พ ระเจ้า
และสังคมตามนํ้าพระทัยของพระองค์ และสร้ า งเสริ มพันธกิ จให้ เจริ ญ
เติ บ โตมัน่ คงยิ่ง ขึ้ น
2.3 เพื่ อให้ค ริ ส ตจัก รมี ส ง่ า ราศี และเทิ ดทู นพระสิ ริ ข องพระเจ้า
2.4 เพื่ อรวบรวมทรั พ ย์ท้ ัง ปวงของสภาคริ ส ตจัก รในประเทศไทย ให้ อยู่
ภายใต้ก ารดู แลของมู ล นิ ธิ แห่ ง สภาคริ ส ตจัก รในประเทศไทย
หรื อ
มู ล นิ ธิ ที่ ส ภาคริ ส ตจัก รในประเทศไทยมี ม ติ ใ ห้ต้ งั ขึ้ น
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ข้ อ 3 คริ สตจักร หรื อคณะใด ที่ยอมรับปฏิบตั ิตามธรรมนูญแห่งสภาคริ ส ตจักรใน
ประเทศไทย และประสงค์เข้าเป็ นสมาชิก ก็ให้รับเข้าเป็ นสมาชิกคริ สตจักรเพื่อร่ วมทําพันธกิจในสภา
คริ สตจักรในประเทศไทยได้ โดยอาจคงไว้ซ่ ึ งหลัก ข้อ เชื่ อ เดิ ม และธรรมเนี ย มศาสนพิธีเดิม แต่ตอ้ ง
ไม่ข ดั ต่อหลักข้อเชื่ อในธรรมนู ญแห่ งสภาคริ สตจัก รในประเทศไทย และระเบียบปฏิบตั ิของธรรมนู ญ
แห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย

หมวด 2

หลักข้ อเชื่ อ
ข้ อ 4 สภาคริ สตจักรในประเทศไทย มีหลักข้อเชื่ อ ดังนี้
4.1 เชื่อร่ วมกันตามความในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม
และ
ภาคพันธสัญญาใหม่ เป็ นหลัก
4.2 เชื่อและยอมรับหลักข้อเชื่ อของอัครธรรมทูต (The Apostles’ Creed)
“ข้าพเจ้า เชื่ อวางใจในพระเจ้าพระบิ ดาผูท้ รงฤทธิ์ สู งสุ ดผูท้ รงสร้ างฟ้ า และโลก
ข้าพเจ้าเชื่ อวางใจในพระเยซู คริ สต์ พระบุตรองค์เดียวของพระบิดา ทรงปฏิสนธิ์ โดยพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงกําเนิดจากมารี ยส์ าวพรหมจารี ทรงทนทุกข์ทรมานในสมัยที่ปอนทิอสั ปิ ลาตปกครอง
ทรงถูกตรึ งที่กางเขนแล้วมรณา ทรงถูกบรรจุไว้ในอุโมงค์ เสด็จสู่ แดนมรณาในวัน ที่ ส ามทรงเป็ นขึ้ น มา
จากความตาย พระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์ประทับ ณ เบื้องขวาของพระเจ้าผูท้ รงฤทธิ์ที่สุด จากที่นน่ั พระองค์
จะเสด็จมาพิพากษาคนเป็ นและคนตาย
ข้าพเจ้าเชื่ อวางใจในพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และเชื่อมัน่ ในสากลคริ สตจักรบริ สุทธิ์ ในการ
ร่ วมสมานฉันท์ระหว่างธรรมมิกชน การอภัยโทษบาป การที่กายคืนชีพ และสมบูรณ์ชีพนิรันดร์ อาเมน”
4.3 เชื่อและยอมรับหลักข้อเชื่อของไนเซี ย (Nicene Creed)
“ข้าพเจ้าเชื่ อวางใจในพระเจ้าองค์เดียว พระบิดาผูท้ รงฤทธิ์ ที่สุด ผูท้ รงสร้างฟ้าสวรรค์
และโลก และทุกสิ่ งที่ประจักษ์ และที่ไม่ประจักษ์แก่ตา ข้าพเจ้าเชื่ อวางใจในพระเยซู คริ สต์องค์พระเป็ นเจ้า
พระองค์เดียว
ผูท้ รงเป็ นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า ทรงกําเนิดจากพระบิดาก่อนทรงสร้างกัลป
จักรวาลทั้งมวล ทรงเป็ นพระเจ้ากําเนิดจากพระเจ้า แสงสว่างจากแสงสว่าง พระเจ้าแท้จากพระเจ้าแท้
ทรงกําเนิดไม่ใช่ทรงถูกสร้างขึ้น ทรงเป็ นสาระเดียวกันกับพระบิดา พระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่ ง พระองค์
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เสด็จลงมาแต่สวรรค์เพื่อมนุ ษย์
และเพื่อช่วยเราให้รอดพ้น ทรงกําเนิดเป็ นมนุ ษย์ โดยพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ทางมารี ยส์ าวพรหมจารี ยเ์ พื่อเรา
ทรงสภาพมนุษย์ แล้วในสมัยที่ปอนทิอสั ปิ ลาตปกครอง
นั้นเอง พระองค์ถูกตรึ งที่ไม้กางเขนเพื่อเราทั้งหลาย พระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานจนสิ้ นพระชนม์ ทรงถูก
บรรจุไว้ในอุ โมงค์และในวันที่ ส ามทรงฟื้ นคื นพระชนม์
ตามที่ พ ระคริ ส ตธรรมคัม ภี ร์ทาํ นายไว้
พระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์ประทับ ณ เบื้องขวาของพระบิดา พระองค์จะเสด็จมาอีกด้วยพระสิ ริ เพื่อ
พิพากษาทั้งคนเป็ น และคนตาย พระราชอาณาจักรของพระองค์ไม่รู้สิ้นสุ ด
ข้าพเจ้าเชื่ อวางใจในพระวิญญาณบริ สุทธิ์ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าผูป้ ระทานชีวิต ผูท้ รงเป็ นมา
จากพระบิดา และพระบุตร ผูท้ รงรับการนมัสการ และการสรรเสริ ญพร้อมกับพระบิดา และพระบุตร
พระองค์ได้ตรัสทางพวกผูเ้ ผยพระวจนะ ข้าพเจ้าเชื่ อมัน่ ในสากลคริ สตจักรที่สืบจาก
อัครธรรมทูต
คริ สตจักรเดียว ข้าพเจ้ารับว่ามีพิธีบพั ติศมาเพื่อการยกบาปแต่พิธีเดียว ข้าพเจ้าเชื่อมัน่ ในการคืนชีพของผูท้ ี่
ตายแล้ว และในชีวติ โลกหน้า อาเมน”

หมวด 3

การปกครอง
ข้ อ 5 สิ ทธิ อาํ นาจการปกครองมาจากพระเจ้าคื อ พระบิดา พระบุ ตร พระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ตามที่มีปรากฏในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ พระคริ สต์เจ้าทรงตั้งคริ สตจักรของพระองค์ไว้ และทรง
เป็ นพระประมุขของคริ สตจักรทั้งมวล
ข้ อ 6 กฎ ข้อ บัง คับ หรื อ ระเบี ย บต่ า ง ๆ ที่ ต ราขึ้ น โดยสภาคริ ส ตจัก รในประเทศ
ไทย คริ สตจักรภาค และคริ สตจักรท้องถิ่น ต้องตั้งอยูบ่ นรากฐานแห่งพระคริ สตธรรมคัมภีร์
ข้ อ 7 การลงโทษสมาชิกคริ สตจักรผูก้ ระทําผิดต่อธรรมนู ญ กฎ ข้อบังคับ หรื อระเบียบ
ต่าง ๆ ที่ได้ตราขึ้นจะลงโทษได้ทางด้านการปฏิบตั ิศาสนกิจตามหลักคริ สตศาสนา
ข้ อ 8 การลงโทษให้ยดึ หลักต่อไปนี้
8.1 ยึดตามหลักพระคริ สตธรรมคัมภีร์
8.2 ความยุติธรรม
8.3 ความรัก
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ข้ อ 9 สภาคริ สตจักรในประเทศไทยแบ่งการปกครองคริ สตจักรออกเป็ น 3 ระดับดังนี้
9.1 ระดับคริ สตจักรท้องถิ่น ปกครองโดยคณะธรรมกิจคริ สตจักรท้องถิ่น
9.2 ระดับคริ สตจักรภาค ปกครองโดยคณะธรรมกิจคริ สตจักรภาค
9.3 ระดับสภาคริ สตจักร ปกครองโดยสมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ข้ อ 10 สภาคริ สตจักรในประเทศไทย มีศาสนศักดิ์ และตําแหน่ง ดังนี้
10.1 ศาสนศักดิ์
1) ศาสนาจารย์
2) ผูป้ กครอง
10.2 ตําแหน่ ง
1) ศิษยาภิบาล
2) ครู ศาสนา
3) อนุศาสนาจารย์
4) มัคนายก
5) ผูป้ ระกาศเผยแพร่ พระกิตติคุณ
6) มิชชันนารี
7) อนุศาสก
ตําแหน่งอื่น ๆ ในคริ สตจักร และหน่วยงานที่ไม่ขดั ต่อธรรมนู ญแห่งสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย ให้สภาคริ สตจักรในประเทศไทยเป็ นผูก้ าํ หนดตามความเหมาะสม
ข้ อ 11 ศาสนาจารย์ หมายความถึง ผู ท้ ี่ ไ ด้รั บ การทรงเรี ย กจากพระเจ้า เพื่ออุทิศตน
ในการรับใช้พระองค์ในคริ สตจักร และสังคม เป็ นสมาชิกสมบูรณ์ของคริ สตจักรท้องถิ่น
มีความรู ้
ทางด้านคริ สตศาสนศาสตร์ และได้รับการสถาปนาถูกต้องตามระเบียบปฏิ บตั ิของธรรมนูญแห่งสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย และมีสิทธิ์ เข้าร่ วมประชุมคณะธรรมกิจคริ สตจักรภาคในฐานะสมาชิกสามัญ
ข้ อ 12 ผู้ปกครอง หมายความถึง ผู ท้ ี่ ไ ด้รั บ การทรงเรี ย กจากพระเจ้า เพื่ออุทิศตน
รับใช้พระองค์ในคริ สตจักร และสังคม เป็ นสมาชิ กสมบูรณ์ของคริ สตจักรท้องถิ่น มีความรู ้ในพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์อย่างดี ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมสัปปุรุษของคริ สตจักร ด้วยคะแนนเสี ยงเกินกึ่งหนึ่งของ
ผูม้ าประชุม ซึ่ งถือว่าเป็ นองค์ประชุม และได้รับการสถาปนาถูกต้องตามระเบียบปฏิบตั ิของธรรมนู ญแห่ง
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย ให้ทาํ หน้าที่ปกครองคริ สตจักรร่ วมกับศิษยาภิบาล แต่ ระยะเวลาประจําการ
นั้นให้ค ริ ส ตจัก รท้องถิ่ นเป็ นผูก้ าํ หนด
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ข้ อ 13 ครู ศาสนา หมายความถึ ง ผู ้ที่ ไ ด้รั บ การทรงเรี ย กจากพระเจ้า เพื่ออุทิศตนรับใช้
พระองค์ในคริ สตจักร และสังคม
เป็ นสมาชิ ก สมบู รณ์ ข องคริ ส ตจัก รท้องถิ่ น มี ความรู ้ทางด้าน
คริ สตศาสนศาสตร์
และได้รับการแต่งตั้งถูกต้องตามระเบียบปฏิบตั ิของธรรมนู ญแห่งสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย
ข้ อ 14 อนุศาสนาจารย์ หมายความถึ ง ผู ้ที่ ไ ด้ รั บ การทรงเรี ยกจากพระเจ้า เพื่อ
อุทิศตนรับใช้พระองค์ในคริ สตจักร และสังคม โดยต้องเป็ นผูท้ ี่ สาํ เร็ จหลักสู ตรทางด้า นคริ สตศาสน
ศาสตร์ จากสถาบันที่สภาคริ สตจักรในประเทศไทยรับรอง และผ่านการสอบศาสนาจารย์จากกรรมการศาสน
ศาสตร์ ศึกษาแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย และอยูใ่ นระหว่างการฝึ กงานในหน้าที่ศาสนาจารย์
ข้ อ 15 ศิษยาภิบาล หมายความถึ ง ผูท้ ี่ ไ ด้รับ การทรงเรี ย กจากพระเจ้า เพื่อ อุ ทิ ศ
ตนรั บ ใช้พ ระองค์ใ นคริ ส ตจัก รและสั ง คม โดยต้อ งเป็ นศาสนาจารย์หรื อ ครู ศ าสนา หรื อผูส้ าํ เร็ จ
หลักสู ตรทางด้านคริ สตศาสนศาสตร์ จากสถาบันที่สภาคริ สตจักรในประเทศไทยรับรอง เป็ นสมาชิก
สมบูรณ์ของคริ สตจักรท้องถิ่น และได้รับเชิญเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากคณะธรรมกิจคริ สตจักรท้องถิ่นนั้น
ๆ โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุ มสัปปุรุษ ด้วยคะแนนเสี ยงสองในสามของผูม้ าประชุม ซึ่ งถือว่าเป็ น
องค์ประชุ ม แล้วนําเสนอคริ สตจักรภาค เพือ่ แต่งตั้งเป็ นศิษยาภิบาล และมีสิทธิ์ เข้าร่ วมประชุมคณะธรรม
กิจคริ สตจักรภาคในฐานะสมาชิกสามัญ
ข้ อ 16 มัคนายก หมายความถึ ง ผูท้ ี่ ได้รับการทรงเรี ยกจากพระเจ้า เพื่ออุทิศตนรับ
ใช้พระองค์ในคริ สตจักร และสังคม เป็ นสมาชิกสมบูรณ์ของคริ สตจักรท้องถิ่น มีความรู ้ในพระคริ สตธรรม
คัมภีร์อย่างดี ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมสัปปุรุษของคริ สตจักร ด้วยคะแนนเสี ยงเกินกึ่งหนึ่งของผูม้ า
ประชุมซึ่ งถือว่าเป็ นองค์ประชุ ม
และได้รับการแต่งตั้งถูกต้องตามระเบียบปฏิบตั ิของธรรมนูญแห่งสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย
ข้ อ 17 ผู้ประกาศเผยแพร่ พระกิตติคุณ หมายความถึง ผูท้ ี่ได้รับการทรงเรี ยกจากพระเจ้า
เพื่ออุทิศตนรับใช้พระองค์ในคริ สตจักร และสังคม เป็ นสมาชิกสมบูรณ์ของคริ สตจักรท้องถิ่น ให้ออกไป
ทําพันธกิ จด้านการเผยแพร่ พระกิ ตติ คุณนอกชุ มชนของตน โดยคริ สตจักรท้องถิ่น หรื อคริ สตจักรภาค
เป็ นผูแ้ ต่งตั้งและส่ งไป มี ระยะเวลาในการปฏิ บตั ิ พนั ธกิจ
ข้ อ 18 มิชชั นนารี หมายความถึง คริ สเตียนซึ่งเป็ นสมาชิกสมบูรณ์ของคริ สตจักรท้องถิ่น
ที่ได้รับการทรงเรี ยกจากพระเจ้าให้ออกไปทําพันธกิจด้านต่าง ๆ นอกชุมชนของตน
โดยคริ สตจักร

6

ท้องถิ่น คริ สตจักรภาค หรื อสภาคริ สตจักรในประเทศไทยเป็ นผูแ้ ต่งตั้งและส่ งไป มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิ
พันธกิจ
ข้ อ 19 อนุศาสก หมายความถึง ผูท้ ี่ ไ ด้รับ การทรงเรี ย กจากพระเจ้า เพื่ อ อุทิศตนรับใช้
พระองค์ในหน่วยงานของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
เป็ นสมาชิ กสมบู รณ์ ของคริ สตจักรท้องถิ่ น
สําเร็ จหลักสู ตรทางด้านคริ สตศาสนศาสตร์ จากสถาบันที่สภาคริ สตจักรในประเทศไทย รับรอง
ข้ อ 20 คุณสมบัติการดําเนินการเพื่อสถาปนา หรื อแต่งตั้ง หน้าที่ สิ ทธิ การพ้นจาก
ตําแหน่ง และการพิจารณาความผิดของบุคคลซึ่ ง ดํา รงศาสนศัก ดิ์ หรื อ ตํา แหน่ ง ตามหมวดนี้ ให้เป็ นไป
ตามที่กาํ หนดไว้ในระเบียบปฏิบตั ิของธรรมนู ญแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย

หมวด 4

การนมัสการ และพิธีพนั ธสั ญญา
ข้ อ 21 การนมัสการ เป็ นการร่ วมสามัคคีธรรมของกลุ่มคริ สเตียนอย่างพร้อมเพรี ยงกัน
เพื่อเข้าเฝ้าพระเจ้า
ระเบียบและวิธีการนมัสการให้เป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ิของธรรมนูญแห่งสภาคริ สตจักร
ในประเทศไทย
ข้ อ 22 พิธีพนั ธสั ญญา มีสองพิธี
22.1 พิธีบัพติศมา หรื อ พิธีเข้ าพันธสั ญญา เป็ นพิธีทาํ พันธสัญญาครั้งเดียว
ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ซ่ ึ งผูกพันตลอดชีวิต โดยพระเจ้าทรงเป็ นผูเ้ ริ่ มต้นว่าพระองค์จะเป็ นพระเจ้าของ
มนุษย์ และมนุษย์จะตอบสนองโดยจะเป็ นประชากรของพระองค์
22.2 พิธีมหาสนิท เป็ นพิธีที่ผเู ้ ชื่อวางใจในพระเจ้ากระทําเพื่อระลึกถึงพันธสัญญา
และฟื้ นสัมพันธภาพกับพระองค์
และความเป็ นหนึ่ งเดียวกันกับประชากรในการประกาศการวายพระ
ชนม์ขององค์พระเยซู คริ สต์ จนกว่าพระองค์จะเสด็จมา

หมวด 5
หมวดคริสเตียน หรื อ ศาลาธรรม
คริ สต์

ข้ อ 23 หมวดคริสเตียน หรื อ ศาลาธรรม คือ
บรรดาผูเ้ ชื่ อและวางใจในพระเยซู
ที่ต้ งั เป็ นกลุ่มคริ สเตียนเพื่อนมัสการพระเจ้า และปฏิ บตั ิพนั ธกิจของพระองค์ในท้องถิ่นใด
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ท้องถิ่ น หนึ่ ง แต่ยงั ไม่อาจตั้งเป็ นคริ สตจักรท้องถิ่นได้ ให้สังกัดอยูใ่ นคริ สตจักรท้องถิ่น หรื อ คริ สตจักร
ภาคแล้วแต่กรณี โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะธรรมกิจคริ สตจักรภาค แล้ ว แจ้ง ให้ ส ภาคริ ส ตจัก รใน
ประเทศไทยทราบ

หมวด 6

คริสตจักรท้ องถิน่
ข้ อ 24 คริ สตจักรท้ องถิ่น
เป็ นหน่ วยมูลฐานของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
หมายถึง บรรดาผูเ้ ชื่ อ และวางใจในพระเยซู คริ สต์ ที่อยู่รวมกันเป็ นหมู่คณะ เพื่อนมัสการพระเจ้าและ
ปฏิบตั ิพนั ธกิจของพระองค์ในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง โดยได้รับการสถาปนาจากคณะธรรมกิจคริ สตจักร
ภาค แล้วแจ้งให้สภาคริ สตจักรในประเทศไทยทราบ

ดังต่อไปนี้

ข้ อ 25 หมวดคริสเตียน หรื อ ศาลาธรรม ที่จะเป็ นคริ สตจักรท้องถิ่นได้น้ นั ต้องมีลกั ษณะ
25.1 มีสมาชิกสมบูรณ์ต้งั แต่สามสิ บคนขึ้นไป และมีสมาชิ กเหมาะสมจะเป็ น
ผูป้ กครองและมัคนายก
25.2 ต้องมีศิษยาภิบาล
25.3 ต้องมีสถานที่ซ่ ึ งใช้เป็ นที่นมัสการพระเจ้า
25.4 ต้องมีการถวายทรัพย์อย่างสมํ่าเสมอและสัตย์ซื่อในการคืนทศางค์
25.5 ต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะธรรมกิจคริ สตจักรภาคที่ตนสังกัด
ข้ อ 26 สมาชิ กของคริสตจักรท้ องถิ่น ประกอบด้วย
26.1 สมาชิ กสมบูรณ์
คือ ผูท้ ่ี รับบัพ ติ ศ มาประกาศตัวเป็ นสมาชิ ก สมบู รณ์
ของคริ สตจักร หรื อเป็ นสมาชิกสมบูรณ์ผทู ้ ี่ยา้ ยสมาชิกภาพจากคริ สตจักร
อื่นอย่างถูกต้อง
26.2 สมาชิ กสํ ารอง คือ ผูท้ ี่ยงั ไม่ได้ประกาศตัวเป็ นสมาชิกสมบูรณ์

ข้ อ 27 คณะธรรมกิจคริสตจักรท้ องถิ่น ประกอบด้วย ศิ ษยาภิ บาล และหรื อศาสนาจารย์
และหรื อครู ศาสนา และผูป้ กครองประจําการ และหรื อมัคนายกประจําการ
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ข้ อ 28 ให้มีตาํ แหน่งในคณะธรรมกิ จคริ ส ตจัก รท้องถิ่ นดัง ต่ อไปนี้
28.1 ประธาน
28.2 รองประธาน
28.3 เลขานุการ
28.4 เหรัญญิก
28.5 ตําแหน่งอื่น ๆ ตามที่คณะธรรมกิจเห็นสมควร

ดังต่อไปนี้

ข้ อ 29 คณะธรรมกิจคริ สตจักรท้องถิ่น คือ คณะผูอ้ ภิบาล และบริ หารคริ สตจักร มีหน้าที่
จัดให้มีการนมัสการ
จัดให้มีการอภิบาล อบรม สั่งสอนคริ สตธรรมศึกษาแก่สมาชิก
ส่ งเสริ มให้มีการถวายและการคืนทศางค์
ส่ งเสริ มการเผยแพร่ พระกิตติคุณของพระเยซู คริ สต์
จัดระเบียบการบริ หารคริ สตจักร และเป็ นผูเ้ สนอข้อบังคับของคริ สตจักร
ต่อที่ประชุมสัปปุรุษเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
และระเบียบนี้ตอ้ งไม่ขดั กับ
ธรรมนู ญแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
29.6 รับผิดชอบ ควบคุม ดูแลทรัพย์สินของคริ สตจักร
29.7 ส่ งเสริ มการบริ การ และรับใช้สังคม
29.8 จัดทําทะเบียนสมาชิกสมบูรณ์และสมาชิกสํารอง
29.9 ดูแลความประพฤติและพิจารณาลงโทษสมาชิกผูก้ ระทําความผิด
29.10 พิจารณาการรับ
การโยกย้าย และการจําหน่ายสมาชิกสมบูรณ์ของ
คริ สตจักร
29.11 จัดและดําเนิ นการประชุ มสัปปุรุษอย่างน้อยปี ละหนึ่ งครั้ง และรายงาน
พันธกิจของคริ สตจักร
เสนอร่ างนโยบาย
และงบประมาณ
ประจําปี ของคริ ส ตจัก รต่อที่ประชุมสัปปุรุษเพื่อพิจารณา
29.12 กําหนดองค์ประชุมของการประชุมสัปปุรุษ
29.13 ดูแลความเป็ นอยู่ และการครองชีพของศิษยาภิบาล
หรื อศาสนาจารย์
หรื อครู ศาสนาที่ประจําการในคริ สตจักร
29.14 เลือกผูแ้ ทนคริ สตจักร เพื่อเข้าประชุมคณะธรรมกิจคริ สตจักรภาค
29.15 ส่ งเงินบํารุ งคริ สตจักรภาค ตามที่กาํ หนดในระเบียบปฏิบตั ิของธรรมนูญ
แห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย

29.1
29.2
29.3
29.4
29.5
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ข้ อ 30 ทีป่ ระชุ มสั ปปุรุษ คือ องค์ประชุมสู งสุ ดของคริ สตจักรท้อ งถิ่ น ประกอบด้วย
30.1 สมาชิกสมบูรณ์ของคริ สตจักร
30.2 ประธานคณะธรรมกิจคริ สตจักรท้องถิ่นเป็ นประธานที่ป ระชุ ม สัปปุรุษ
30.3 เลขานุการคณะธรรมกิจคริ สตจักรท้องถิ่นเป็ นเลขานุการที่ประชุมสัปปุรุษ
ข้ อ 31 ทีป่ ระชุ มสั ปปุรุษ มีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
31.1 พิจารณาเลือกตั้งผูป้ กครองและมัคนายก
31.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะธรรมกิจคริ สตจักร
31.3 พิจารณาอนุมตั ินโยบายของคริ สตจักร
31.4 พิจารณาอนุมตั ิงบประมาณประจําปี ของคริ สตจักร
31.5 พิจารณาลงมติเชิญศิษยาภิบาลของคริ สตจักร

คริ สตจักรภาค

ข้ อ 32 การเปลี่ยนสถานภาพของคริ สตจักรท้องถิ่นให้เป็ นไปตามมติของคณะธรรมกิจ

หมวด 7

คริสตจักรภาค
ข้ อ 33 คริสตจักรภาค หมายความถึง คริ สตจักรท้องถิ่นหลายคริ สตจักรและหมวด
คริ สเตียนหรื อศาลาธรรม รวมตัวกันตั้งอยูใ่ นเขตภาค ซึ่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทยกําหนดไว้ โดยถือ
เขตภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม หรื อภาษาเป็ นเกณฑ์
ข้ อ 34 การตั้งคริ สตจักรภาค ให้กระทําได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
34.1 มีคริ สตจักรท้องถิ่นจํานวนตั้งแต่สิบคริ สตจักรขึ้นไป
34.2 มีสมาชิกสมบูรณ์รวมกันตั้งแต่หนึ่งพันคนขึ้นไป
34.3 คริ สตจักรท้องถิ่นตาม 34.1 และ 34.2 มีความประสงค์จะรวมตัวกันตั้ง
เป็ นคริ สตจักรภาค ให้ยนื่ เรื่ องราวเสนอต่อคริ สตจักรภาคที่ตนสังกัดพร้อม
ทั้งแสดงเหตุผล และวัตถุประสงค์ในการตั้งภาคใหม่
34.4 ให้คณะธรรมกิจคริ สตจักรภาคที่ได้รับข้อเสนอตาม 34.3 พิจารณา แล้ว
เสนอเรื่ องราว และความเห็นไปยังคณะกรรมการดําเนินงานสภาคริ สต
จักรในประเทศไทย
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34.5 ให้คณะกรรมการดําเนินงานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย พิจารณา
แล้ ว เสนอเรื่ องราว และความเห็นไปยังคณะกรรมการอํานวยการสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย
34.6 ให้คณะกรรมการอํา นวยการสภาคริ ส ตจัก รในประเทศไทย พิจารณา
เรื่ องราว และความเห็ นดังกล่าวข้างต้น
หากเห็นสมควรให้มีการตั้ง
คริ สตจักรภาคตามข้อเสนอ ให้คณะกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักร
ในประเทศไทย เสนอความเห็นไปยังสมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศ
ไทย ในกรณี น้ ีคณะกรรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
อาจเสนอเงื่อนไขเพิ่มเติมให้คริ สตจักรภาคใหม่ ปฏิบตั ิอย่างหนึ่งอย่างใด
ด้วยก็ได้
34.7 สมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย มีอาํ นาจอนุมตั ิ หรื อไม่อนุมตั ิให้ต้ งั
คริ สตจักรภาค ในกรณี ที่อนุมตั ิ ให้สมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ประกอบพิธีแต่งตั้งคริ สตจักรภาคนั้นต่อไป
34.8 ในกรณี ที่คริ สตจักรท้องถิ่น ไม่อยูใ่ นสังกัดสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
มีความประสงค์จะรวมตัวกันตั้งคริ สตจักรภาค
ให้ยนื่ เรื่ องราวไปยัง
คณะกรรมการดําเนินงานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย แล้วให้ปฏิบตั ิ
ตามข้อ 34
ข้ อ 35 คณะธรรมกิจคริสตจักรภาค ประกอบด้วย
35.1 กรรมการดําเนินงานคริ สตจักรภาค
35.2 ศาสนาจารย์ที่เป็ นสมาชิกสามัญคริ สตจักรภาค
35.3 ศิษยาภิบาลคริ สตจักรท้องถิ่นที่สังกัดคริ สตจักรภาค
35.4 ผูแ้ ทนคริ สตจักรท้องถิ่นในคริ สตจักรภาค
35.5 ผูแ้ ทนหมวดคริ สเตียนหรื อศาลาธรรมในคริ สตจักรภาค
ข้ อ 36 ให้ มีตําแหน่ งในคณะธรรมกิจคริสตจักรภาค ดังต่อไปนี้
36.1 ประธาน
36.2 รองประธาน
36.3 เลขานุการ
36.4 เหรัญญิก
36.5 ประธานกรรมการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
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ข้ อ 37 คณะธรรมกิจคริสตจักรภาค มีอาํ นาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
37.1 อนุมตั ิและสถาปนาคริ สตจักรท้องถิ่น และหมวดคริ สเตียน หรื อศาลา
ธรรมในเขตกําหนดของตน ปกครอง และดูแลเอาใจใส่ คริ สตจักร
และ
หมวดคริ สเตียนหรื อศาลาธรรมนั้น ๆ
37.2 ส่ งเสริ มการเผยแพร่ พระกิตติคุณของพระเยซู คริ สต์ และพันธกิจอื่น ๆ
37.3 แต่งตั้งศิษยาภิบาลของคริ สตจักรท้องถิ่น และหมวดคริ สเตียน
หรื อ
ศาลาธรรม
37.4 ดําเนินการสอบคุณสมบัติความรู ้ของผูส้ มัครเป็ นศาสนาจารย์ โดยร่ วม
กับกรรมการศาสนศาสตร์ ศึกษาแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย และ
สถาปนาศาสนาจารย์
37.5 ดําเนินการสอบคุณสมบัติความรู ้ของผูส้ มัครเป็ นครู ศาสนา โดยร่ ว มกับ
กรรมการศาสนศาสตร์ ศึ ก ษาแห่ ง สภาคริ ส ตจัก รในประเทศไทย และ
แต่งตั้งครู ศาสนา
37.6 ดูแลศาสนาจารย์ ศิษยาภิบาลและครู ศาสนา
37.7 พิจารณาข้อกล่าวหาศาสนาจารย์ ศิษยาภิบาลและครู ศาสนา
37.8 พิจารณายุบเลิกคริ สตจักรท้องถิ่น และหมวดคริ สเตียน หรื อศาลาธรรม
37.9 วินิจฉัยเรื่ องราวที่คริ สตจักรท้องถิ่น หรื อหมวดคริ สเตียน
หรื อศาลาธรรม
เสนอขึ้นมา
37.10 ตรวจรายงานการประชุมของคณะธรรมกิจ
และบัญชีการเงินของ
คริ สตจักรท้องถิ่น
37.11 เลือกตั้งกรรมการดําเนิ นงานจากคณะธรรมกิจคริ สตจักรภาค
เพื่อทํา
หน้าที่แทนในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะธรรมกิจคริ สตจักรภาค
37.12 แต่งตั้งกรรมการต่าง ๆ ของคริ สตจักรภาค ตามความเหมาะสม
37.13 ตราระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
เพื่อบริ หารงานของคณะธรรมกิจคริ สต
จักรภาคตามความเหมาะสม โดยไม่ขดั ต่อธรรมนูญแห่งสภาคริ สตจักร
ในประเทศไทย
37.14 ประสานงานระหว่างสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
คริ สตจักรภาค
คริ สตจักรท้องถิ่น หมวดคริ สเตียน หรื อ ศาลาธรรม และหน่วยงาน
องค์การทั้งภาครัฐ และเอกชน
37.15 เลือกผูแ้ ทนเข้าประชุ มคณะกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศ
ไทย และสมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
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37.16 ทํารายงานพันธกิจ รายงานการเงิน และมติต่าง ๆ ของคริ สตจักรภาค
เพื่อเสนอต่อสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
37.17 เสนอขออนุมตั ิงบประมาณของคริ สตจักรภาค ต่อสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย
37.18 พิจารณามอบหมายให้ผปู ้ กครอง และครู ศาสนา
ประกอบศาสนพิธี
ชัว่ คราว ตามความเหมาะสม
37.19 ส่ ง เงิ นบํา รุ งสภาคริ สตจัก รในประเทศไทย ตามที่ กาํ หนดในระเบียบ
ปฏิบตั ิของธรรมนู ญแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ข้ อ 38 การยุบเลิกคริสตจักรภาค
สมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เป็ นผูม้ ีอาํ นาจพิจารณายุบเลิกคริ สตจักรภาค ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
38.1 จํานวนคริ สตจักร หรื อสมาชิกลดลงกว่าครึ่ งของจํานวนที่กาํ หนดไว้ในการ
ก่อตั้งคริ สตจักรภาค
38.2 ไม่สามารถรวมตัว และดําเนิ นการในลักษณะคริ สตจักรภาคต่อไปได้ ให้
กรรมการดําเนินงานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย พิจารณาดําเนินการ
ตามขั้นตอนต่อไป
38.3 คริ สตจักร
และหมวดคริ สเตียนหรื อศาลาธรรม ที่ คงเหลื อจากยุบเลิ ก
คริ สตจักรภาคแล้ว ให้ดาํ เนินการเข้าสังกัดคริ สตจักรภาคหนึ่งภาคใดตาม
ความเหมาะสม ภายในหนึ่งร้อยยีส่ ิ บวัน แล้วแจ้งให้สภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทยทราบ
ข้ อ 39 คณะกรรมการดําเนินงานคริสตจักรภาค ประกอบด้วย
39.1 เจ้าหน้าที่คริ สตจักรภาค คือ ประธาน รองประธาน เลขานุการ
เหรัญญิก
39.2 ประธานกรรมการต่าง ๆ ที่คณะธรรมกิจคริ สตจักรภาคแต่งตั้ง

และ

ข้ อ 40 คณะกรรมการดําเนินงานคริสตจักรภาค มีอํานาจหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
40.1 ปฏิบตั ิงานตามที่คณะธรรมกิจคริ สตจักรภาคมีมติหรื อมอบหมาย ในกรณี ที่
มีกิจการด่วนเกิดขึ้นซึ่งจะต้องรี บกระทํา
ให้คณะกรรมการดําเนิ นงาน
คริ สตจักรภาคดําเนิ นการไปได้ และต้องเสนอรายงานการดําเนิ นการ
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◌่
ประชุ ม

นั้นต่อคณะธรรมกิจคริ สตจักรภาคในการประชุมคราวต่อไป คณะธรรม
กิจคริ สตจักรภาคอาจอนุมตั ิหรื อรับรองการปฏิบตั ิงานนั้น หรื ออาจจะนํา
ขึ้นหารื อ หรื อมีมติเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิม่ เติมก็ได้ แต่พนั ธกิจที่ได้ปฏิบตั ิ
ไปแล้วนั้น ให้ถือว่ามีผลสมบูรณ์
40.2 รายงานการเงิ น พันธกิ จ และมติ ต่า ง ๆ ที่ ไ ด้ป ฏิ บ ัติแล้ว ต่ อที่
คณะธรรมกิจคริ สตจักรภาค
40.3 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการดําเนิ นงานคริ สตจักรภาค อย่างน้อยปี
ละหกครั้ง

หมวด 8

สภาคริสตจักรในประเทศไทย

ส่ วนที่ 1
สมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ประเทศไทย

ข้ อ 41 สมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็ นที่ประชุมสู งสุ ดของสภาคริ สตจักรใน

ข้ อ 42 สมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย ประกอบด้วยสมาชิกดังต่อไปนี้
42.1 สมาชิ กสามัญ ได้แก่
1) คณะกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
2) ผูแ้ ทนคริ สตจักรภาคตามจํานวนดังต่อไปนี้
คริ สตจักรภาคขนาดเล็กส่ งผูแ้ ทนได้ภาคละจํานวนสิ บคน
คริ สตจักรภาคขนาดกลางส่ งผูแ้ ทนได้ภาคละจํานวนสิ บห้าคน
คริ สตจักรภาคขนาดใหญ่ส่งผูแ้ ทนได้ภาคละจํานวนยีส่ ิ บคน
3) ผูแ้ ทนพันธกิจด้านการศึกษา จํานวนสิ บคน
4) ผูแ้ ทนพันธกิจด้านการแพทย์ จํานวนสิ บคน
42.2 สมาชิ กสมทบ ได้แก่
1) ที่ปรึ กษากฎหมายสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
2) ศาสนาจารย์
3) ภราดรผูร้ ่ วมงาน
4) ผูแ้ ทนจากหน่วยงาน และกรรมการต่าง ๆ

14
5) บุคคลอื่น ๆ ที่คณะกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
กําหนด
ข้ อ 43 สมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย มีอาํ นาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
43.1 พิจารณาและกําหนดนโยบายของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
43.2 เลือกตั้งผูบ้ ริ หารสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ในตําแหน่ งดังต่อไปนี้
1) ประธานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
2) รองประธานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
3) เลขาธิ การสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
4) เหรัญญิกสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
43.3 พิจารณาอนุมตั ิต้งั หรื อยุบคริ สตจักรภาค
43.4 พิจารณาเลือกตั้ง
คณะกรรมการตีความธรรมนู ญแห่งสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย จํานวนไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดคน
43.5 พิจารณาญัตติ และมติของคริ สตจักรภาคที่ได้เสนอต่อสมัชชาสภาคริ สต
จักรในประเทศไทย
43.6 เลือกตั้งกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย จํานวนห้าคน
ข้ อ 44 ในทุกสองปี ให้มีการประชุมสมัยสามัญของสมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
หนึ่งครั้ง โดยคณะกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เป็ นผูก้ าํ หนดวัน เวลา และ
สถานที่ประชุมสมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย และต้อ งแจ้ง ให้ ค ริ ส ตจัก รภาค หน่วยงาน และ
สถาบัน ในสังกัดสภาคริ สตจักรในประเทศไทย และมู ล นิ ธิ แห่ ง สภาคริ ส ตจัก รในประเทศไทย ทราบ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งปี
ให้ประธาน รองประธาน เลขาธิ การ และเหรัญญิกสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เป็ น
ประธาน รองประธาน เลขาธิ การ และเหรัญญิก ในการประชุมสมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ข้ อ 45 การประชุ มสมัยวิสามัญของสมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย อาจมีข้ ึนได้เมื่อ
45.1 คณะกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เห็ นสมควรให้
เรี ยกประชุ มสมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เมื่อมีเหตุจาํ เป็ น และ
เร่ งด่วน ในกรณี น้ ีให้คณะกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศ
ไทย เป็ นผูก้ าํ หนด วัน เวลา และสถานที่ ประชุมสมัชชาสภา
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คริ สตจักรในประเทศไทย และต้องแจ้งให้คริ สตจักรภาค หน่วยงานและ
สถาบันในสังกัดสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
และมูลนิ ธิแห่ งสภา
คริ สตจักรในประเทศไทยทราบล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมสมัชชาสภา
คริ สตจักรในประเทศไทยไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน
45.2 คริ สตจักรภาคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนคริ สตจักรภาคทั้งหมด เสนอ
ให้ค ณะกรรมการดํา เนิ นงานสภาคริ ส ตจัก รในประเทศไทย
เรี ยก
ประชุ มสมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เพื่ อพิจารณาญัตติ หรื อ
ข้อเสนอใด ในกรณี น้ ี ใ ห้ค ณะกรรมการดํา เนิ น งานสภาคริ ส ตจัก รใน
ประเทศไทยเรี ย กประชุ ม สมัช ชาสภาคริ ส ตจัก รในประเทศไทย ภาย
ในหกสิ บวัน นับ แต่วนั ที่ ได้รับข้อเสนอ หากคณะกรรมการดํา เนิ นงาน
สภาคริ ส ตจัก รในประเทศไทย ไม่เรี ยกประชุ มสมัชชาสภาคริ ส ตจัก รใน
ประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด ผูท้ ี่เสนอให้เรี ยกประชุมสมัชชา
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ย่อมมีสิทธิ์ เรี ย กประชุ มสมัชชาสภา
คริ ส ตจัก รในประเทศไทยได้ท นั ที และให้ปฏิ บ ตั ิ ตามข้อ 45.1 โดย
อนุโลม
ข้ อ 46 การประชุ มของสมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย องค์ประชุมต้องมีสมาชิก
จํานวนเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสามัญเท่าที่มีอยูเ่ ข้าร่ วมประชุมจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
องค์ประชุม ตามความในวรรคก่อนต้องมีผแู ้ ทนของคริ สตจักรภาคเกินกึ่งหนึ่งของจํานวน
คริ สตจักรภาครวมอยูด่ ว้ ย
สมาชิกสามัญ มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในมติ และญัต ติ ต่า ง ๆ
พิจารณาของที่ประชุม

ที่ เสนอเข้าสู่ การ

ส่ วนที่ 2
คณะกรรมการอํานวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย
ข้ อ 47 ให้ มีคณะกรรมการอํานวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย ทําหน้าที่กาํ กับ ดูแล
การบริ หารงานของคณะผูบ้ ริ หารสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
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ข้ อ 48 คณะกรรมการอํานวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย ประกอบด้วย
48.1 ประธาน รองประธาน เลขาธิ การ และเหรัญญิกสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย
48.2 ผูแ้ ทนคริ สตจักรภาค ภาคละหนึ่งคน
48.3 ผูแ้ ทนที่ได้รับเลือกจากสมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทยจํานวนห้าคน
ให้ประธาน รองประธาน เลขาธิ การและเหรัญญิกสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เป็ น
ประธาน รองประธาน เลขาธิ การ และเหรัญญิกคณะกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ข้ อ 49 คณะกรรมการอํานวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย
มีวาระการดํารง
ตําแหน่งสมัยละสี่ ปี ส่ วนวันเข้ารับหน้าที่ ให้สมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เป็ นผูก้ าํ หนด
ข้ อ 50 หน้ าที่ของคณะกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ตาม ข้อ 47
ให้รวมถึงหน้าที่ดงั ต่อไปนี้ดว้ ย คือ
50.1 ติดตามการปฏิบตั ิงานของคณะผูบ้ ริ หารสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ให้
เป็ นไปตามนโยบาย และวัตถุ ประสงค์ของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
50.2 ดูแลการดําเนินพันธกิจต่าง ๆ ของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย มูลนิธิ
แห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย และมูลนิธิที่สภาคริ สตจักรในประเทศ
ไทย ตั้งขึ้นให้เป็ นไปตามนโยบายแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
50.3 พิจารณารับรอง และเปลี่ยนแปลงงบดุล
และงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ของทุกหน่วยงาน
และสถาบันในสังกัดสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
และมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ตามความเหมาะสม
50.4 พิจารณากําหนดระเบียบว่าด้วยการบริ หารงานและระเบีย บปฏิบตั ิต่าง ๆ
ของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
50.5 พิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการดําเนินงานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
กรรมการมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย จากกรรมการอํานวย
การสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
50.6 พิ จารณาแต่ ง ตั้ง กรรมการสรรหาจํา นวนห้า คน เพื่ อ สรรหาบุคคล ที่
มีคุณสมบัติเป็ นผูบ้ ริ หารสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ในตําแหน่ง
ประธาน รองประธาน เลขาธิ การ
และเหรัญญิกสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย เพื่อเสนอรับการเลือกตั้งต่อสมัชชาสภาคริ สตจักรในประ
เทศไทย
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50.7 พิจารณาแต่งตั้ง และถอดถอนกรรมการอํานวยการสถาบันในสังกัด
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย และสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย
50.8 ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่สมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
มีมติ
มอบหมาย
50.9 ปฏิบตั ิหน้าที่แทนสมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เมื่ออยูน่ อกสมัย
การประชุม
50.10 พิจารณาอนุมตั ิก่อตั้งมูลนิธิอื่น ที่สภาคริ สตจักรในประเทศไทยอาจก่อ
ตั้งขึ้น
ข้ อ 51 กรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย พ้นจากตําแหน่งตามที่
กําหนดไว้ในระเบียบปฏิบตั ิของธรรมนูญแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ข้ อ 52 ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามข้อ 50 ให้คณะกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย มี การประชุ มสมัยสามัญ เพื่ อพิ จารณาการดํา เนิ นพันธกิ จทั้งปวงของสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย ปี ละสองสมัย
การประชุมตามความในวรรคแรก
ให้คณะกรรมการดําเนิ นงานสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย กําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม แล้วแจ้งให้กรรมการอํานวยการสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย และผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน
ข้ อ 53 การประชุมสมัยวิสามัญ ของคณะกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทยอาจมีข้ ึนได้เมื่อ
53.1 คณะกรรมการดําเนินงานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
เห็นสมควร
จัดให้มีการประชุมเมื่อมีเหตุจาํ เป็ นและเร่ งด่วน ในกรณี น้ ีให้ดาํ เนิ นการตาม
ความใน ข้อ 52 วรรคสอง โดยอนุโลม แล้วแจ้งให้กรรมการอํานวยการ
สภาคริ สตจักรในประเทศไทยและผูเ้ ข้าร่ วมประชุม ทราบล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมตามที่เห็นสมควร
53.2 กรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ซึ่ งเป็ นผูแ้ ทนคริ สต
จักรภาค จํานวนเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนคริ สตจักรภาคทั้งหมด
หรื อ
กรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
จํานวนเกิน
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กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ยืน่ เรื่ องราวเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ขอให้มีก าร
ประชุ มสมัยวิสามัญ ในกรณี น้ ีให้ประธานคณะกรรมการอํานวยการสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย
จัดให้มีการประชุมสมัยวิสามัญของ
คณะกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ภายในสามสิ บวัน
นับแต่วนั ได้รับข้อเสนอ
ในกรณี ที่ ป ระธานคณะกรรมการอํา นวยการสภาคริ ส ตจัก รในประเทศไทย มิได้จดั ให้
มีการประชุมตามความในวรรคแรก
ให้ผูท้ ี่ย่นื ข้อเสนอดําเนิ นการจัดให้มีการประชุมสมัยวิสามัญของ
คณะกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทยได้ทนั ที
การดําเนิ นการเพื่อจัดให้มีการประชุมสมัยวิสามัญตามความในวรรคแรก
ให้ปฏิบตั ิตามความในข้อ 52 วรรคสอง โดยอนุโลม

และวรรคสอง

ข้ อ 54 การประชุมของคณะกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ต้องมี
กรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย จํานวนเกินกึ่งหนึ่ งของจํานวนกรรมการอํานวยการสภา
คริ สตจักรในประเทศไทยทั้งหมดเข้าร่ วมประชุม จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม

ส่ วนที่ 3
คณะกรรมการดําเนินงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย
ข้ อ 55 ให้มีคณะกรรมการดําเนินงานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ทําหน้าที่ กํากับดูแล
การบริ หารงานของคณะผูบ้ ริ หารสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ให้เป็ นไปตามนโยบายของสภาคริ สตจักร
ในประเทศไทย
ข้ อ 56 คณะกรรมการดําเนิ นงานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ประกอบด้วย
56.1 ประธาน รองประธาน เลขาธิ การ
และเหรัญญิกสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย
56.2 ผูท้ ี่ได้รับการเลือกตั้ง จากกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศ
ไทย จํานวนไม่เกินห้าคน
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ให้ประธาน รองประธาน เลขาธิ การ และเหรั ญญิกสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เป็ น
ประธาน รองประธาน เลขาธิ การ และเหรัญญิกคณะกรรมการดําเนิ นงานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ข้ อ 57 คณะกรรมการดําเนิ นงานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย มีวาระการดํารงตําแหน่ง
เท่ากับวาระการดํารงตําแหน่ง ตามข้อ 49 ของคณะกรรมการอํา นวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
และพ้นจากตําแหน่งตามที่กาํ หนดไว้ในระเบียบปฏิบตั ิของธรรมนู ญแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ข้ อ 58 หน้าที่ของคณะกรรมการดําเนิ นงานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ตามข้อ 55 ให้
รวมถึงหน้าที่ดงั ต่อไปนี้ดว้ ย คือ
58.1 ปฏิบตั ิหน้าที่แทนคณะกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ระหว่าง
ไม่อยูใ่ นสมัยประชุม
58.2 พิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน หรื อโยกย้ายผูบ้ ริ หารทุกหน่วยงานและสถาบัน ใน
สังกัดสภาคริ สตจักรในประเทศไทย และมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาํ หนดในระเบียบปฏิบตั ิของธรรมนูญ
แห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
58.3 ปฏิบตั ิตามนโยบายสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
หรื อตามที่คณะกรรมการ
อํานวยการมีมติมอบหมาย
58.4 เสนอชื่อปลัดสํานักเลขาธิ การสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ต่อคณะกรรมการ
อํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
58.5 พิจารณาอนุมตั ิ ปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง งบประมาณของสํานักงานสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย คริ สตจักรภาค กอง หน่วยงาน และสถาบันต่าง ๆ ของสภาคริ สตจักร
ในประเทศไทย
ข้ อ 59 ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามข้อ 58 ให้คณะกรรมการดําเนิ นงานสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทยมีการประชุมร่ วมกันตามความจําเป็ น เพื่อพิจารณาการดําเนินพันธกิจทั้งปวง แต่ท้ งั นี้จะต้องมี
การประชุมกันอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
ข้ อ 60 การประชุมของคณะกรรมการดําเนิ นงานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ต้องมี
กรรมการดําเนิ นงานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย จํานวนเกิ นกึ่ งหนึ่ งของจํานวนกรรมการดําเนินงาน
สภาคริ สตจักรในประเทศไทยทั้งหมดเข้าร่ วมประชุม จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
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ส่ วนที่ 4
คณะผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย
ข้ อ 61 คณะผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย คือ ผูท้ ี่ได้รับเลือกจากสมัชชาสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย ให้เป็ นผูบ้ ริ หารงานของสภาคริ สตจักรในประเทศไทยในตําแหน่งประธาน รอง
ประธาน เลขาธิ การ และเหรัญญิกสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ให้คณะกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ตามข้อ 50.6 ก่อนวันเลือกตั้งไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิ บวัน เพื่อดําเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนในแต่ละตําแหน่ง แล้วเสนอรับการเลือกตั้ง
สมาชิกสามัญสมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
มี สิทธิ เสนอบุ คคลที่ มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเหมาะสมที่จะเป็ นผูบ้ ริ หารงานของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ในแต่ละตําแหน่ง ต่อ
สมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เพื่ อ รั บ การเลื อกตั้ง ได้
คุ ณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และเลือกตั้งผูบ้ ริ หารสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ให้เป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ิของธรรมนูญแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ข้ อ 62 ผูท้ ี่ได้รับเลือกตั้งเป็ นผูบ้ ริ หารสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ในตําแหน่งประธาน
รองประธาน เลขาธิ การ และเหรัญญิกสภาคริ สตจักรในประเทศไทย มีวาระการดํารงตําแหน่งสมัยละสี่ ปี
และจะรับเลือกตั้งในตําแหน่งเดียวกันหรื อตําแหน่งอื่นติดต่อกันเกินกว่าสองสมัยไม่ได้
ข้ อ 63 คณะผูบ้ ริ หารสภาคริ สตจักรในประเทศไทย มีอาํ นาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
63.1 ปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ิ และนโยบายของสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย
63.2 ควบคุม ดูแล และติดตามการปฏิบตั ิงานของทุกหน่วยงาน และสถาบันใน
สังกัดสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
และมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย
63.3 ปฏิ บตั ิตามมติที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการอํานวยการสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย
หรื อคณะกรรมการดําเนิ นงานสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย และหรื อ
คณะกรรมการมูลนิธิแห่งสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย
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63.4 แต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผูบ้ ริ หารในทุกหน่วยงาน และสถาบันใน
สังกัดสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
และมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย ในกรณี ที่มีเหตุฉุกเฉิ น และจําเป็ นในการบริ หาร
และ
ตอบสนองต่อนโยบายแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
หากไม่
ดําเนินการ อาจจะเกิดผลเสี ยหายอย่างร้ายแรงต่อกิจการของสภาคริ สตจักร
ในประเทศไทย
ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารสภาคริ สตจักรในประเทศไทย จะต้องไม่เป็ นกรรมการของสถาบัน หรื อ
หน่วยงานของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย มีสิทธิ เข้าร่ วมการประชุมได้โดยตําแหน่ง แต่ไม่มี
สิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
ข้ อ 64 ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย มีอาํ นาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
64.1 รับผิดชอบเอาใจใส่ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคริ สตจักร
ซึ่ งรวมถึงการ
ส่ งเสริ มสนับสนุนพันธกิจด้านการประกาศเผยแพร่ พระกิตติ การฟูมฟัก
เลี้ยงดูและการติดตาม การประกอบศาสนพิธีที่สาํ คัญของคริ สตจักร และการ
เยีย่ มเยียนหนุนใจมวลสมาชิก
64.2 เป็ นผูแ้ ทนสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ในการสร้ า งความสั ม พันธ์ ก ับ
คริ ส ตจัก รและองค์ก ารศาสนาอื่ นทั้งในและต่าง ประเทศ
64.3 เป็ นผูแ้ ทนสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ในพระราชพิธี พิธีที่ทางราชการ
จัดขึ้น และศาสนพิธีต่าง ๆ
ข้ อ 65 รองประธานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
มีอาํ นาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
65.1 ทําหน้าที่แทนประธานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ในกรณี ที่
ประธานสภาคริ สตจักรในประเทศไทยไม่อยู่
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิ
งานได้
65.2 ปฏิบตั ิพนั ธกิจช่วยประธานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย หรื อตามที่ได้รับ
มอบหมายจากประธานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ข้ อ 66 เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย มีอาํ นาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
66.1 ควบคุมดูแลการดําเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ทุกโครงการที่ดาํ เนิ นภายใต้
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย และมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศ
ไทย
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66.2 ควบคุมบังคับบัญชา และดูแลการบริ หารงานหน่วยงาน และสถาบันใน
สังกัดสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
และมูลนิ ธิแห่งสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย ให้เป็ นไปตามระเบียบปฏิ บตั ิและนโยบายของสภาคริ สตจักร
ในประเทศไทย
66.3 รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานฝ่ ายต่างประเทศ
และควบคุมดูแล
โครงการขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
66.4 เป็ นผูจ้ ดั การมูลนิธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ข้ อ 67 เหรัญญิกสภาคริสตจักรในประเทศไทย มีอาํ นาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
67.1 ควบคุมดูแลบรรดาทรัพย์สินของหน่วยงาน
และสถาบันในสังกัดสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย และมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
67.2 ควบคุมดูแลนโยบายการเงินการคลัง และการบัญชีของหน่วยงาน และ
สถาบันในสังกัดสภาคริ สตจัก รในประเทศไทย
และมูลนิธิแห่งสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย
67.3 จัดทํางบดุล และงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของสภาคริ สตจักรในประเทศ
ไทย เพื่อเสนอเข้าสู่ การพิจารณาตามระเบียบและขั้นตอน
67.4 จัดหา จัดเก็บรายได้ เพื่อให้สภาคริ ส ตจัก รในประเทศไทยสามารถ
ดํา เนิ นพันธกิ จได้บ รรลุ ตามแผนงาน และนโยบายสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย และดู แลรั กษาผลประโยชน์ และดอกผล จากบรรดา
ทรั พย์สินของทุกหน่ วยงาน และสถาบัน
ในสังกัดสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย มูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
67.5 เสนอแผนงานพัฒนาที่ดิน และทรัพย์สินของทุกหน่ วยงาน
และ
สถาบันในสังกัดมูลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ข้ อ 68 ผู้บริ หารสภาคริ สตจั กรในประเทศไทย พ้นจากตําแหน่งตามที่ กาํ หนดไว้ใน
ระเบียบปฏิ บตั ิของธรรมนู ญแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ข้ อ 69 ในกรณี ท่ีผบู ้ ริ หารสภาคริ สตจักรในประเทศไทยตําแหน่งใดว่างลงก่อนถึงคราว
ออกตามวาระให้ปฏิบตั ิดงั นี้
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69.1 ถ้าตําแหน่งประธานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ว่างลง
ให้
รองประธานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เป็ นประธานสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย
69.2 ถ้าตําแหน่งรองประธาน เลขาธิ การ และหรื อเหรัญญิกสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย ว่างลง
ให้คณะกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย
แต่งตั้งผูร้ ั กษาการแทนในตําแหน่งที่ ว่างจนกว่าจะมีการ
เลื อกตั้งจากสมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
หรื อเมื่อรอง
ประธานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ไปเป็ นประธานสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย ตามข้อ 69. 1 ก็ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกัน
ผูร้ ักษาการแทน หรื อได้รับเลือกตั้งแทนในตําแหน่งที่วา่ ง ให้อยูใ่ นตําแหน่งเท่ากับวาระ
ของผูซ้ ่ ึ งตนแทน และมิให้นบั เป็ นสมัยการดํารงตําแหน่งของตน

หมวด 9

มูลนิธิแห่ งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
ข้ อ 70 มูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ก่อตั้งโดยสภาคริ สตจักรในประเทศ
ไทย ตามมติของคณะกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทยเป็ นนิติบุคคล มีอาํ นาจตาม
กฎหมาย และเป็ นเจ้าของทรัพย์สินทั้งในอสังหาริ มทรัพย์ สังหาริ มทรัพย์ของสภาคริ สตจักรในประเทศ
ไทย สถาบันการศึกษา สถาบันการรักษาพยาบาล และกิจการต่าง ๆ ของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
เพื่อประโยชน์รับโอนทรัพย์สิน เก็บดอกผลจากทรัพย์สิน และจัดการสุ สานของมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักร
ในประเทศไทย เพื่อนํามาใช้จ่ายในการบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ให้การศึกษาแก่เยาวชน ให้การ
รักษาพยาบาลแก่คนเจ็บป่ วย
สงเคราะห์เด็กกําพร้าคนชรา ผูพ้ ิการ รวมทั้งส่ งเสริ มการเผยแพร่
คริ สตศาสนาให้รุ่งเรื องยิง่ ขึ้น
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย
อาจก่อตั้งมูลนิธิอ่ืนโดยความเห็นชอบของกรรมการ
อํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการที่เข้า
ประชุม และการประชุมครั้งนี้ตอ้ งมีผแู ้ ทนคริ สตจักรภาคเข้าร่ วมประชุมทุกภาค จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
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การก่อตั้ง องค์ประกอบ การดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่ง อํานาจหน้าที่การ
ประชุม และการดําเนินกิจการของมูลนิธิอื่นตามข้อนี้ ให้ปฏิบตั ิตามความในหมวด 9 นี้ โดยอนุโลม
ข้ อ 71 คณะกรรมการมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ประกอบด้วยบุคคลซึ่ ง
ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการดําเนินงานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย และให้
71.1 ประธานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เป็ นประธานคณะกรรมการมูลนิธิ
แห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย โดยตําแหน่ง
71.2 รองประธานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เป็ นรองประธานคณะกรรมการ
มูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย โดยตําแหน่ง
71.3 เลขาธิ การสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เป็ นกรรมการ และผูจ้ ดั การมูลนิธิ
แห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย โดยตําแหน่ง
71.4 เหรัญญิกสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
เป็ นเหรัญญิกมูลนิธิแห่งสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย โดยตําแหน่ง

ละสี่ ปี

ข้ อ 72 กรรมการมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย มีวาระการดํารงตําแหน่งสมัย

ข้ อ 73 นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ตามข้อ 72 กรรมการมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักร
ในประเทศไทย จะพ้นจากตําแหน่งตามที่กาํ หนดไว้ในระเบียบปฏิบตั ิของธรรมนูญแห่งสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย
ข้ อ 74 ให้มูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ข้อบังคับที่ได้รับอนุมตั ิและจดทะเบียนไว้แล้ว

ดําเนินกิจการตามตราสาร และ

ข้ อ 75 คณะกรรมการมูลนิ ธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย มีหน้าที่ตามตราสารที่ได้
จดทะเบียนไว้ และให้มีอาํ นาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้ดว้ ยคือ
75.1 พิจารณาแต่งตั้งผูต้ รวจสอบบัญชีของสํานักงานสภาคริ สตจักรในประเทศ
ไทย สถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ ของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
กรณี พิเศษและเฉพาะกาล
75.2 พิจารณางบประมาณของคริ สตจักรภาค สถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ
ของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
ดําเนินงานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
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75.3 พิจารณาการขออนุมตั ิปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลงงบประมาณของสํานักงานสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย คริ สตจักรภาค สถาบัน และหน่วยงาน
ต่าง ๆ ของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เสนอต่อกรรมการดําเนินงาน
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย เพื่อพิจารณา
75.4 แต่งตั้งกรรมการดําเนินงานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เป็ นกรรมการ
มูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ตามมติกรรมการอํานวยการ
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย
75.5 พิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน หรื อโยกย้าย ผูบ้ ริ หารทุกสถาบัน
และ
หน่วยงาน ในสังกัดสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
มูลนิธิแห่งสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย และมูลนิธิที่สภาคริ สตจักรในประเทศไทยก่อตั้ง
ขึ้น
ข้ อ 76 มูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย อาจมอบอํานาจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด
เป็ นตัวแทนของมูลนิธิ ลงชื่อในเอกสารเป็ นเจ้าของกิจการของสถาบัน หรื อหน่วยงานที่มูลนิธิเป็ นเจ้าของ
ได้ โดยบุคคลนั้นต้องเป็ นสมาชิกคริ สตจักรท้องถิ่น ในสังกัดสภาคริ สตจักรในประเทศไทย มีภูมิลาํ เนาอยู่
ในท้องที่เดียวกับที่สถาบัน หรื อหน่วยงานนั้นตั้งอยู่
และต้องไม่เป็ นเจ้าหน้าที่ประจําสถาบัน หรื อ
หน่วยงานนั้น ๆ
ข้ อ 77 คณะกรรมการมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ควรมีการประชุ มสมัย
สามัญ เดือนละหนึ่งครั้ง
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย สมัยวิสามัญ อาจ
กระทําได้ในกรณี ที่ผจู ้ ดั การมูลนิ ธิแห่ งสภาคริ ส ตจัก รในประเทศไทย เห็ นเป็ นการสมควร หรื อกรรมการ
มูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย จํา นวนตั้ง แต่สองคนขึ้ นไป แสดงความประสงค์ไปยังผูจ้ ดั การ
มูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ขอให้มีการประชุมสมัยวิสามัญ
ข้ อ 78 การประชุมของคณะกรรมการมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย จะต้องมี
กรรมการเข้าร่ วมประชุมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
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หมวด 10
การแก้ไขเพิม่ เติม
ข้ อ 79 การแก้ไขเพิ่มเติมธรรมนู ญแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย จะกระทําได้ในกรณี
ที่คณะธรรมกิจคริ สตจักรภาคหนึ่งภาคใด มีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงสองในสามของคณะธรรมกิจคริ สตจักรภาค
นั้น เสนอแก้ไขเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการดําเนินงานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย และให้ดาํ เนินการ
ต่อไปนี้
79.1 คณะกรรมการดําเนินงานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ต้องส่ งข้อเสนอ
แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวไปยังทุกคริ สตจักรภาคภายในสามสิ บวัน ในกรณี ที่
คณะกรรมการดําเนินงานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ไม่ดาํ เนินการ
ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด ให้คริ สตจักรภาคที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม ส่ ง
ข้อเสนอแก้ไขเพิม่ เติมไปยังทุกคริ สตจักรภาคได้เอง
79.2 ให้คณะธรรมกิจ ทุกคริ สตจักรภาคพิจารณา และแจ้งมติให้คณะกรรมการ
ดําเนินงานสภาคริ สตจักรในประเทศไทยทราบภายในเก้าสิ บวัน นับแต่วนั
ได้รับข้อเสนอตามข้อ 79.1 หากไม่แจ้งตามกําหนดดังกล่าว ให้ถือว่า
คริ สตจักรภาคนั้นเห็ นชอบด้วยในการแก้ไขเพิม่ เติม
79.3 หลังจากได้รับความเห็นชอบจากคริ สตจักรภาค จํานวนไม่นอ้ ยกว่าสองใน
สามของจํานวนคริ สตจักรภาคทั้งหมด
ให้คณะกรรมการดําเนินงาน
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย นําข้อเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมเข้าในวาระ
การประชุ ม ของคณะกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ครั้งต่อไป
79.4 เมื่อคณะกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย มีมติเห็นชอบ
ด้วยกับข้อเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า สองในสาม
ของกรรมการที่เข้าร่ วมประชุม ให้คณะกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักร
ในประเทศไทย นําข้อเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมเข้าสู่ การประชุมสมัชชาสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย สมัยสามัญ หรื อสมัยวิสามัญ
แล้วแต่จะเห็น
สมควร
79.5 ในกรณี ที่คณะกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย มีมติไม่
เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม ให้ส่งข้อเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม
ไปยังทุกคริ สตจักรภาค เพื่อพิจารณาอีกครั้งภายในกําหนดเวลาสามสิ บ
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วัน หากคริ สตจักรภาคจํานวนสองในสามของคริ สตจักรภาคทังหมดยั
้
ง
ยื น ยันขอแก้ ไขเพิ่มเติม ในเรื่ องเดิม
ให้ สง่ ข้ อเสนอขอแก้ ไขเพิ่มเติม
มายังคณะกรรมการดําเนินงานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ภายใน
กําหนดเวลาหกสิบวัน แล้ วเสนอเรื่ องตามขันตอนไปยั
้
งคณะกรรมการ
อํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เพื่อนําเสนอเข้ าสู่การประชุม
สมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทยพิจารณา ตามเวลาอันสมควรต่อไป
79.6 การประชุมสมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เพื่อพิจารณาข้ อเสนอ
แก้ ไขเพิ่มเติม การลงมติให้ ใช้ วิธีลงคะแนนโดยเปิ ดเผย
และต้ องมี
คะแนนเสียงเห็นชอบด้ วยกับข้ อเสนอแก้ ไขเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจํานวนสมาชิกสามัญที่เข้ าร่วมประชุม
การลงมติตามวรรคหนึง่ มิให้ กระทําในวันเดียวกับที่การอภิปรายสิ ้นสุด
ข้ อ 80 ให้ คณะกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ตราระเบียบหรื อ
ข้ อบังคับ เพื่อจัดระเบียบการบริ หารงาน และการปฏิบตั ิตามธรรมนูญแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
คริ สตจักรท้ องถิ่น คริ สตจักรภาค สถาบัน และหน่วยงาน อาจมีระเบียบ หรื อข้ อบังคับ
เพื่อความเรี ยบร้ อยในการดําเนินพันธกิจของตนได้ แต่ต้องไม่ขดั หรื อแย้ งกับธรรมนูญแห่งสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย ในกรณีระเบียบ หรื อข้ อบังคับใดขัดแย้ งกับธรรมนูญแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ให้ ถือ
ว่าเป็ นโมฆะ

บทเฉพาะกาล
ข้ อ 81 ประธาน รองประธาน เลขาธิการ และเหรัญญิกสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ซึง่ ปฏิบตั หิ น้ าที่อยูก่ ่อนวันที่ธรรมนูญแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทยฉบับนี ้ใช้ บงั คับ
ให้ ปฏิบตั หิ น้ าที่
ต่อไปจนกว่าผู้บริ หารสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ซึง่ ได้ รับเลือกตังจากสมั
้
ชชาสภาคริ สตจักรในประเทศ
ไทย จะเข้ ารับหน้ าที่
ข้ อ 82 คณะกรรมการอํานวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย คณะกรรมการดําเนิน
งานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย คณะกรรมการมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย คณะกรรมการ
อํานวยการคณะต่าง ๆ ซึง่ ดํารงตําแหน่งอยูก่ ่อนวันที่ธรรมนูญแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ฉบับนี ้ใช้

28

บังคับ
คงอยูใ่ นตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะพ้นจากตําแหน่งตามวาระ หรื อจนกว่าจะมีคณะกรรมการชุด
ใหม่เข้ารับหน้าที่ หรื อจนกว่าคณะกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย จะมีมติเป็ นอย่างอื่น
ข้ อ 83 บรรดากฎ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติใดของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ซึ่ ง
ใช้บงั คับอยูก่ ่อนวันที่ธรรมนู ญแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ฉบับนี้ใช้บงั คับ ให้คงมีผลใช้บงั คับได้
ต่อไปจนกว่าจะมีการตรากฎข้อบังคับระเบียบ และมีมติวา่ ด้วยการนั้นออกใช้บงั คับ ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขดั ต่อ
ธรรมนู ญฉบับนี้
ข้ อ 84 ให้จดั ประชุมสมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ตามธรรมนู ญแห่งสภา
คริ สตจักรในประเทศไทยฉบับนี้ภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที่ธรรมนูญฉบับนี้ใช้บงั คับ และในการประชุม
ครั้งนี้ให้จดั ให้มีการเลือกตั้งผูบ้ ริ หารสภาคริ สตจักรในประเทศไทยด้วย
ตามข้อ 43.2 และเลือกตั้ง
กรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ตามข้อ 43.6
ให้คณะกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรร
หา ทําหน้าที่ตามข้อ 50.6 ก่อนวันประชุมสมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ตามวรรคแรก ไม่นอ้ ยกว่า
90 วัน
ให้ผบู ้ ริ หารสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ซึ่ งได้รับเลือกตั้งตามความในวรรคแรกเข้า
รับหน้าที่ต้งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1999 (หรื อ ภายใน 60 วัน นับแต่วนั ได้รับเลือกตั้ง )
ข้ อ 85 ให้จดั ประชุมคณะกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ภายใน 30
วัน นับแต่วนั ประชุมสมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ตามข้อ 84 เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ ตามข้อ 50
ทั้งนี้เท่าที่จะกระทําได้
ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม คริ สตศักราช 1998

ลงชื่อ .............................................................
( ศาสนาจารย์สาํ ราญ กวงแหวน)
ประธานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
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