ระเบียบปฏิบัตขิ องธรรมนูญแห่ งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
ค.ศ. 2002
อาศัยอํานาจตามความในธรรมนูญแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ค.ศ.1998 ข้ อ 80
คณะกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ได้ มีการประชุมสมัยวิสามัญ
ครัง้ ที่ 2/1998
วันที่ 25 - 26 มิถนุ ายน ค.ศ. 1998 มีมติให้ กําหนดระเบียบปฏิบตั ขิ องธรรมนูญแห่งสภาคริสตจักรใน
ประเทศไทย ค.ศ. 1998 ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
ระเบียบนี ้เรี ยกว่า "ระเบี ยบปฏิ บตั ิ ของธรรมนูญแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ค.ศ.
1998" และให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 26 มิถนุ ายน ค.ศ. 1998 เป็ นต้ นไป
ต่อมาคณะกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ประชุมสามัญครัง้ ที่ 1/2001
ได้ พิจารณาให้ มีการแก้ ไขและยกร่ างระเบียบปฏิบตั ิของธรรมนูญแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เพื่อ
ให้ เหมาะสมต่อสถานการณ์ปัจจุบนั โดยแต่งตังคณะกรรมการแก้
้
ไขและยกร่างระเบียบปฏิบตั ขิ องธรรมนูญ
แห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
คณะกรรมการแก้ ไข และยกร่างระเบียบปฏิบตั ขิ องธรรมนูญแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
ได้ พิจารณารับฟั งข้ อเสนอแนะและประชาพิจารณ์จากผู้นําคริสตจักร สถาบัน และหน่วยงาน ประกอบการ
แก้ ไขและยกร่ างแล้ ว จึงนําเสนอต่อคณะกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ประชุมสมัย
สามัญ ครัง้ ที่ 1/2002 วันที่ 22 มีนาคม ค.ศ. 2002 และมีมติที่ สค. – กอ. 6/2002 ให้ ใช้ ระเบียบ
ปฏิบตั ขิ องธรรมนูญแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ค.ศ. 2002 แทนระเบียบปฏิบตั ขิ องธรรมนูญแห่ง
สภาคริ สตจักรในประะทศไทย ค.ศ. 1998 ตังแต่
้ วนั ที่ 22 มีนาคม ค.ศ. 2002 เป็ นต้ นไป

หมวด 1
เงื่อนไขและความสัมพันธ์
ข้ อ 1 สมาชิกของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย หมายความถึง คริสตจักร หรื อคณะคริ สเตียนหรื อ
องค์กรคริ สเตียนที่ยอมรับปฏิบตั ติ ามธรรมนูญแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ข้ อ 2 สมาชิกของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย มีสองประเภท คือ
2.1 สมาชิกสามัญ คือ คริ สตจักรหรื อคณะหรื อองค์กรคริ สเตียนที่ยอมรับปฏิบตั ิตามธรรมนูญ
แห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทยและระเบียบต่าง ๆ ของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
2.2 สมาชิกสัมพันธ์ คือ คริ สตจักรหรื อคณะหรื อองค์กรคริ สเตียนที่มีความประสงค์จะร่วมพันธกิจ
ด้ านต่าง ๆ ในพระนามของพระเยซูคริ สต์ คณะกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
เป็ นผู้พิจารณาอนุมตั แิ ละถอดถอน

ข้ อ 3 สิทธิ์และหน้ าที่ของสมาชิกสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
3.1 สมาชิกสามัญมีสิทธิ์ และหน้ าที่ตามธรรมนูญแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย อย่างสมบูรณ์
3.2 สมาชิกสัมพันธ์ มีสิทธิ์และหน้ าที่ดงั นี ้
3.2.1 เข้ าร่ วมการประชุมต่าง ๆ ที่สภาคริ สตจักรในประเทศไทยจัดขึ ้น ในฐานะผู้สมทบ มี
สิทธิ์อภิปรายแต่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน
3.2.2 จัดการ ดูแล และบริ หารทรัพย์สินของตนเอง โดยไม่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สินใด ๆ
ของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
3.2.3 ได้ รับการรับรองตามที่กฎหมายกําหนด ภายใต้ สภาคริสตจักรในประเทศไทย
3.2.4 ส่งเงินบํารุงสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ในอัตราที่คณะกรรมการอํานวยการ
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย เป็ นผู้กําหนด
3.2.5 ส่งเสริ ม และสนับสนุนพันธกิจของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
หมวด 2
ศาสนศักดิ์และตําแหน่ ง
ข้ อ 4 ศาสนศักดิ์ หมายความถึง ฐานะทางศาสนาคริ สต์นิกายโปรเตสแตนท์ของสภาคริสตจักรใน
ประเทศไทย ที่สามารถดํารงฐานะได้ ตลอดชีพ ได้ แก่
4.1 ศาสนาจารย์
4.2 ผู้ปกครอง
ข้ อ 5 ตําแหน่ง หมายความถึง ฐานะหน้ าที่ทางศาสนาคริ สต์นิกายโปรเตสแตนท์ ประจําในคริ สตจักร
หรื อหน่วยงาน หรื อสถาบันของสภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้ แก่
5.1 ศิษยาภิบาล
5.2 ครูศาสนา
5.3 อนุศาสนาจารย์
5.4 มัคนายก
5.5 ผู้ประกาศเผยแพร่พระกิตติคณ
ุ
5.6 มิชชันนารี
5.7 อนุศาสก
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ส่ วนที่ 1
ศาสนาจารย์
ข้ อ 6 ศาสนาจารย์ หมายความถึง
ผู้ที่ได้ รับการทรงเรี ยกจากพระเจ้ าเพื่ออุทิศตนรับใช้ พระองค์ใน
คริ สตจักรและชุมชน
ข้ อ 7 คุณสมบัตขิ องผู้ที่จะเป็ นศาสนาจารย์
7.1 เป็ นสมาชิกสมบูรณ์ของคริ สตจักรท้ องถิ่นสังกัดสภาคริ สตจักรในประเทศไทย อายุไม่น้อยกว่า
สามสิบปี
7.2 มีความรู้ทางคริ สตศาสนศาสตร์ ไม่ตํ่ากว่าระดับอุดมศึกษาจากสถาบันคริ สตศาสนศาสตร์ ที่
สภาคริ สตจักรในประเทศไทยรับรอง หรื อ
7.3 ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นครูศาสนาตามธรรมนูญแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
ติดต่อกัน
มาแล้ วเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าสี่ปี หรื อ
7.4. ได้ รับการสถาปนาถูกต้ อง ตามระเบียบปฏิบตั ขิ องธรรมนูญแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
หรื อระเบียบของคณะนิกายอื่นที่สงั กัดสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
7.5 คุณสมบัตดิ ้ านคุณธรรม
7.5.1 เป็ นผู้ที่แสดงออกซึง่ ผลของพระวิญญาณ
7.5.2 เป็ นสามีของหญิงคนเดียว หรื อเป็ นภรรยาของชายคนเดียว
7.5.3 เป็ นคนรู้จกั ประมาณตน
7.5.4 เป็ นคนมีสติสมั ปชัญญะ
7.5.5 เป็ นคนสง่า เรี ยบร้ อย สุภาพ
7.5.6 เป็ นคนมีมนุษยสัมพันธ์
7.5.7 เป็ นคนเหมาะสมจะเป็ นครู
7.5.8 เป็ นคนไม่เสพสุรา ไม่เสพยาเสพติด
7.5.9 เป็ นคนปกครองบ้ านเรื อนของตนได้ ดี
7.5.10 เป็ นคนนอบน้ อม
7.5.11 เป็ นที่นบั ถือของคนภายนอก
7.5.12 เป็ นผู้เสียสละ ไม่เห็นแก่เงิน ไม่โลภมักได้
7.5.13 เป็ นผู้มีบคุ ลิกลักษณะเป็ นผู้นําฝ่ ายวิญญาณจิต
7.5.14 ไม่เป็ นนักเลงหัวไม้
7.5.15 ไม่เล่นการพนัน
7.5.16 ไม่เป็ นคนรักร่วมเพศ
7.5.17 ไม่ทําผิดประเวณี

ข้ อ 8 การดําเนินการเพื่อเป็ นศาสนาจารย์ ต้ องปฏิบตั ิตามขันตอนข้
้
อใดข้ อหนึง่ ดังต่อไปนี ้
8.1 โดยการสมัครสอบ
8.1.1 ให้ ยื่นใบสมัครพร้ อมทังหลั
้ กฐานการศึกษา ต่อคณะธรรมกิจคริสตจักรท้ องถิ่นที่ตน
สังกัดอยู่
เมื่อคณะธรรมกิจคริ สตจักรพิจารณาเห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน และ
เหมาะสม ให้ เสนอเรื่ องไปยังคณะธรรมกิจคริ สตจักรภาคที่สงั กัด
8.1.2 ให้ คณะธรรมกิจคริ สตจักรภาคพิจารณาความเหมาะสม พร้ อมทังหลั
้ กฐานการศึกษา
ของผู้สมัคร และสอบความรู้เรื่ องการเตรี ยมคําเทศนาและการเทศนา หลักข้ อเชื่อและ
ความเข้ าใจในธรรมนูญแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย และระเบียบปฏิบตั ขิ อง
ธรรมนูญแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เมื่อผ่านการสอบแล้ ว ให้ คณะธรรมกิจ
คริ สตจักรภาคเสนอเรื่ องและหลักฐานต่าง ๆ ไปยังกรรมการศาสนศาสตร์ ศกึ ษาสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย
8.1.3 ให้ คณะกรรมการศาสนศาสตร์ ศกึ ษา สภาคริสตจักรในประเทศไทย พิจารณาใบ
สมัครและหลักฐานต่าง ๆ และเป็ นผู้ดําเนินการสอบตามหลักเกณฑ์
ที่คณะ
กรรมการศาสนศาสตร์ ศกึ ษากําหนดไว้
8.1.4 เมื่อผ่านการสอบของคณะกรรมการศาสนศาสตร์ ศกึ ษาแล้ ว
8.1.4.1 ให้ คณะธรรมกิจคริ สตจักรภาค แต่งตังผู
้ ้ นนเป็
ั ้ นอนุศาสนาจารย์
8.1.4.2.. ให้ ผ้ นู นฝึ
ั ้ กงานในหน้ าที่ศาสนาจารย์ในคริ สตจักรท้ องถิ่น หรื อตามที่คณะ
ธรรมกิจคริ สตจักรภาคมอบหมาย เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึง่ ปี โดย
มีศาสนาจารย์ที่คณะธรรมกิจคริ สตจักรภาค แต่งตังให้
้ เป็ นพี่เลี ้ยงอย่าง
น้ อยหนึง่ ท่าน เมื่อครบกําหนดเวลา
ให้ คณะธรรมกิจคริ สตจักรภาค
พิจารณาผลการฝึ กงาน ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการศาสนศาสตร์ ศกึ ษา
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย ได้ กําหนดไว้ แล้ ว ลงมติอนุมตั หิ รื อไม่อนุมตั ิ
การสถาปนาเป็ นศาสนาจารย์ หรื ออาจให้ ฝึกงานต่อไป
8.2 ในกรณีที่คริ สตจักรภาคใดภาคหนึง่
มีหลักเกณฑ์ระเบียบปฏิบตั เิ กี่ยวกับการสอบ การ
ดําเนินการเป็ นศาสนาจารย์ของตนเองให้ ประสานงานกับ กรรมการศาสนศาสตร์ ศกึ ษาสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตามขันตอนต่
้
อไป
ข้ อ 9 การสถาปนาศาสนาจารย์
9.1 ให้ คณะธรรมกิจคริ สตจักรภาคเป็ นผู้ประกอบพิธีสถาปนาศาสนาจารย์
9.2 บุคคลผู้ได้ รับการสถาปนาเป็ นศาสนาจารย์แล้ ว
ให้ คงไว้ ซงึ่ การเป็ นสมาชิกสมบูรณ์ของ
คริ สตจักรท้ องถิ่น และมีสิทธิ์เข้ าประชุมคณะธรรมกิจคริ สตจักรภาคในฐานะสมาชิกสามัญ
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ข้ อ 10 หน้ าที่ของศาสนาจารย์
10.1 เป็ นผู้สอนพระวจนะของพระเจ้ า และปฏิบตั พิ นั ธกิจที่ได้ รับจากพระเจ้ า
10.2 เป็ นนักเทศน์ที่สําแดงถึงนํ ้าพระทัยของพระเจ้ า เพื่อเพิ่มพูนความเชื่อ ความรู้ของคริ สเตียน
และคนทัว่ ไป
10.3 เป็ นผู้เผยแพร่ และสนับสนุนคริ สเตียนให้ ประกาศพระกิตติคณ
ุ
เพื่อให้ เกิดการเพิม่ พูน
สมาชิก
10.4 เป็ นผู้ประกอบศาสนพิธี
10.5 เป็ นผู้ฟมู ฟั กคริ สเตียนให้ เจริ ญขึ ้นในด้ านความเชื่อ
10.6.. เป็ นผู้รับใช้ พระเยซูคริ สต์ และสนับสนุนให้ คริ สเตียนปฏิบตั พิ นั ธกิจของพระเจ้ า ทังใน
้
คริ สตจักรและชุมชน
10.7 เป็ นผู้ดแู ลและเอาใจใส่สมาชิกด้ วยความรัก
10.8 เป็ นแบบอย่างที่ดีตอ่ มวลสมาชิกและคนทัว่ ไป
10.9 ทําหน้ าที่อื่น ๆ ตามที่คริ สตจักรท้ องถิ่น คริ สตจักรภาค และสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
มอบหมาย
ข้ อ 11 สิทธิ์ของศาสนาจารย์
11.1 เข้ าร่วมประชุมสมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ในฐานะสมาชิกสมทบ
11.2 เข้ าประชุมคณะธรรมกิจคริ สตจักรภาคในฐานะสมาชิกสามัญ
11.3 รับเลือกเป็ นเจ้ าหน้ าที่และกรรมการต่าง ๆ ของคณะธรรมกิจคริสตจักรภาค
11.4 รับเชิญเป็ นศิษยาภิบาล หรื อศาสนาจารย์ประจําคริ สตจักรท้ องถิ่น หรื ออนุศาสกใน
หน่วยงานและสถาบันสังกัดสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
11.5..รับสวัสดิการตามระเบียบ
ที่คณะธรรมกิจคริ สตจักรท้ องถิ่น คริสตจักรภาค และสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย จัดให้ มีขึ ้น
11.6 รับบัตรประจําตัวบรรพชิต จากสํานักงานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
11.7 ใช้ เสื ้อคลุมศาสนาจารย์และสัญลักษณ์ตา่ ง ๆ ตามแบบที่สภาคริ สตจักรในประเทศไทย
กําหนด
ข้ อ 12 การรับและย้ ายสมาชิกภาพศาสนาจารย์
12.1 การรับศาสนาจารย์จากคณะอื่น ที่มิได้ สงั กัดสภาคริ สตจักรในประเทศไทยให้ คณะธรรมกิจ
คริ สตจักรภาคพิจารณาดังต่อไปนี ้
12.1.1 ต้ นสังกัดเดิมที่ศาสนาจารย์ผ้ นู นสั
ั ้ งกัด ต้ องมีความเชื่อ และการปฏิบตั ไิ ม่ขดั แย้ ง
กับธรรมนูญการปกครองแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
12.1.2 ประวัตกิ ารศึกษา การทํางาน และการสถาปนา
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12.1.3 มีคณ
ุ สมบัติตามระเบียบปฏิบตั ขิ องธรรมนูญแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ข้ อ 7
12.1.4 คณะธรรมกิจคริ สตจักรภาค มีมติให้ รับด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
สมาชิกสามัญ ที่เข้ าร่วมประชุม
12.2. ศาสนาจารย์ผ้ ใู ด ต้ องการย้ ายสมาชิกภาพจากคริ สตจักรท้ องถิ่น และคริ สตจักรภาคไป
สังกัดคณะธรรมกิจคริ สตจักรภาคอื่นใดในสังกัดสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ให้ แจ้ งต่อ
คณะธรรมกิจคริ สตจักรท้ องถิ่นและคริ สตจักรภาคที่สงั กัด เพื่อขอหนังสือรับรองโดยให้ แจ้ งถึง
เหตุที่ย้าย และย้ ายไปสังกัดยังคริ สตจักรท้ องถิ่นและคณะธรรมกิจคริ สตจักรภาคใด
ข้ อ 13 การพ้ นจากการเป็ นศาสนาจารย์
13.1 ลาออกโดยยื่นใบลาออกต่อคณะธรรมกิจคริสตจักรภาค
13.2 คณะธรรมกิจคริ สตจักรภาค
มีมติให้ พ้นจากศาสนศักดิ์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของสมาชิกสามัญที่เข้ าร่วมประชุมในกรณีดงั ต่อไปนี ้
13.2.1 ประพฤติผิดร้ ายแรง
13.2.2 ละเลยหน้ าที่ศาสนาจารย์ หรื อขาดการประชุมคณะธรรมกิจคริ สตจักรภาคติดต่อ
กันเกินกว่าสามปี
13.2.3 เข้ าสังกัดกับคณะอื่นนอกสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
13.2.4 ขาดคุณสมบัตขิ องการเป็ นศาสนาจารย์ ตามข้ อ 7
13.3 ไม่มีคณะธรรมกิจคริ สตจักรภาค คณะธรรมกิจคริ สตจักรท้ องถิ่นในสังกัดสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทยยอมรับเข้ าเป็ นสมาชิก
13.4 เมื่อพ้ นจากการเป็ นศาสนาจารย์ จะต้ องคืนบัตรประจําตัวบรรพชิต และไม่มีสิทธิ์ใช้ เสื ้อ
คลุมศาสนาจารย์ของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ข้ อ 14 การลงโทษศาสนาจารย์
คณะธรรมกิจคริ สตจักรภาค เป็ นผู้แต่งตังคณะศาสนาจารย์
้
จํานวนสามคนถึงห้ าคน
พิจารณาความผิดและลงโทษตามความเหมาะสมดังนี ้
14.1 ตักเตือนด้ วยวาจา
14.2 ตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
14.3 เสนอให้ คณะธรรมกิจคริ สตจักรภาคอนุมตั ใิ ห้ พ้นจากหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
14.4 เสนอให้ คณะธรรมกิจคริ สตจักรภาค อนุมตั ใิ ห้ พ้นจากการเป็ นศาสนาจารย์
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เพื่อ

ข้ อ 15 ให้ คณะธรรมกิจคริ สตจักรภาค รายงานการสถาปนา การย้ าย การรับและการพ้ นจากการเป็ น
ศาสนาจารย์ตอ่ เลขาธิการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ภายในเวลาสิบห้ าวัน นับแต่วนั สถาปนา
วันย้ าย และวันพ้ นจากการเป็ นศาสนาจารย์แล้ วแต่กรณี
ข้ อ 16 ผู้ที่พ้นจากการเป็ นศาสนาจารย์แล้ ว และประสงค์ที่จะกลับเข้ ามาเป็ นศาสนาจารย์อีก ต้ อง
ดําเนินการตามขันตอนซึ
้
ง่ ระบุไว้ ใน ข้ อ 8
ส่ วนที่ 2
ผู้ปกครอง
ข้ อ 17
ข้ อ 18

ผู้ปกครอง หมายความถึง ผู้ที่ได้ รับการทรงเรี ยกจากพระเจ้ า เพื่ออุทิศตนรับใช้ พระองค์ใน
คริ สตจักรและชุมชน
คุณสมบัตขิ องผู้ปกครอง
18.1. เป็ นสมาชิกสมบูรณ์ของคริ สตจักรท้ องถิ่นนันไม่
้ น้อยกว่าห้ าปี และมีอายุไม่น้อยกว่าสาม
สิบปี
18.2 เป็ นผู้ที่ได้ รับเลือกจากที่ประชุมสัปปุรุษของคริ สตจักรท้ องถิ่น
18.3 มีความรู้ ความเชื่อศรัทธาในพระเยซูคริ สต์หรื อผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่คณะ
กรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทยรับรอง
18.4 คุณสมบัติด้านคุณธรรม
18.4.1 เป็ นผู้ที่แสดงออกซึง่ ผลของพระวิญญาณ
18.4.2 เป็ นสามีของหญิงคนเดียว หรื อเป็ นภรรยาของชายคนเดียว
18.4.3 เป็ นคนรู้จกั ประมาณตน
18.4.4 เป็ นคนมีสติสมั ปชัญญะ
18.4.5 เป็ นคนสง่า เรี ยบร้ อย สุภาพ
18.4.6 เป็ นคนมีมนุษยสัมพันธ์
18.4.7 เป็ นคนเหมาะสมจะเป็ นครู
18.4.8 เป็ นคนไม่เสพสุรา ไม่เสพยาเสพติด
18.4.9 เป็ นคนปกครองบ้ านเรื อนของตนได้ ดี
18.4.10 เป็ นคนนอบน้ อม
18.4.11 เป็ นที่นบั ถือของคนภายนอก
18.4.12 เป็ นผู้เสียสละ ไม่เห็นแก่เงิน ไม่โลภมักได้
18.4.13 เป็ นผู้มีบคุ ลิกลักษณะเป็ นผู้นําฝ่ ายวิญญาณจิต
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18.4.14
18.4.15
18.4.16
18.4.17

ไม่เป็ นนักเลงหัวไม้
ไม่เล่นการพนัน
ไม่เป็ นคนรักร่วมเพศ
ไม่ทําผิดประเวณี

ข้ อ 19 การดําเนินการเพื่อเป็ นผู้ปกครอง
19.1 ให้ คณะธรรมกิจคริ สตจักรท้ องถิ่น เป็ นผู้พิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม และ
เต็มใจเป็ นผู้ปกครองต่อที่ประชุมสัปปุรุษของคริ สตจักรท้ องถิ่น
19.2 สมาชิกสมบูรณ์ของคริ สตจักรท้ องถิ่น มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม และเต็ม
ใจเป็ นผู้ปกครองต่อคณะธรรมกิจคริ สตจักรก่อนวันเลือกตังไม่
้ น้อยกว่าสิบห้ าวัน
โดยมี
สมาชิกรับรองตามที่คณะธรรมกิจคริ สตจักรกําหนด และให้ คณะธรรมกิจคริ สตจักรเสนอ
ชื่อบุคคลเหล่านัน้ ต่อที่ประชุมสัปปุรุษ
19.3 ให้ สปั ปุรุษของคริสตจักรนัน้ เลือกตังด้
้ วยวิธีลงคะแนนลับผู้ที่ได้ รับเลือกตัง้ คือผู้ที่ได้ รับ
คะแนนสูงสุด ถ้ ามีการเลือกหลายตําแหน่ง ให้ ถือว่าผู้ที่ได้ รับเลือกตัง้
คือผู้ที่ได้ รับ
คะแนนสูงสุดเรี ยงลงมาตามลําดับจนครบจํานวน ทังนี
้ ้ทุกคนต้ องได้ รับเลือกด้ วยคะแนน
เสียงเกินกว่ากึ่งหนึง่ ของผู้ที่เข้ าร่วมประชุม
19.4 ให้ คณะธรรมกิจคริ สตจักรภาคเป็ นผู้สถาปนาผู้นนั ้
เป็ นผู้ปกครอง
19.5.. คณะธรรมกิจคริ สตจักรท้ องถิ่น เป็ นผู้กําหนดวาระการดํารงตําแหน่ง และจํานวนของ
ผู้ปกครองประจําการเพื่อทําหน้ าที่ในการบริ หารคริ สตจักรท้ องถิ่น
ข้ อ 20 หน้ าที่ของผู้ปกครอง
20.1…ปฏิบตั พิ นั ธกิจร่วมกับศิษยาภิบาล และเป็ นผู้ชว่ ยเหลือศิษยาภิบาล
ปกครองดูแล
คริ สตจักรโดยยึดความรักความยุตธิ รรม ความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และความเป็ นระเบียบบน
พื ้นฐานของพระคริ สตธรรมคัมภีร์
20.2.. เป็ นนักเทศน์ที่สําแดงถึงนํ ้าพระทัยของพระเจ้ า เพื่อเพิ่มพูนความเชื่อ ความรู้ ของคริ ส
เตียนและคนทัว่ ไป
20.3 ส่งเสริ มสนับสนุนคณะต่าง ๆ ของคริ สตจักร เช่น คณะสตรี คณะอนุชน คณะรวีวารศึกษา
เป็ นต้ น ให้ เจริ ญขึ ้นด้ านวิญญาณจิต
20.4 เยี่ยมเยียน บําบัดทุกข์ บํารุ งสุขสมาชิก
20.5 ส่งเสริ มการนมัสการ การเผยแพร่ การเพิ่มพูนสมาชิก การเป็ นพยาน การบริ การ ฉันทะ
ภาระ และความสามัคคีของสมาชิก
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20.6 อบรมสัง่ สอนสมาชิกในเรื่ องพระวจนะของพระเจ้ า พระกิตติคณ
ุ ของพระเยซู
20.7 เป็ นแบบอย่างที่ดีแก่มวลสมาชิก
ข้ อ 21 สิทธิ์ของผู้ปกครอง
21.1 ประกอบศาสนพิธีในขอบเขตซึง่ ได้ รับอนุมตั จิ าก คณะธรรมกิจคริ สตจักรภาค
21.2 รับเลือกเป็ นประธานคณะธรรมกิจคริ สตจักรท้ องถิ่น ที่ตนสังกัด
21.3.. รับเลือกเป็ นเจ้ าหน้ าที่หรื อกรรมการของคณะธรรมกิจคริ สตจักรท้ องถิ่นที่ตนสังกัด
21.4 รับเลือกเป็ นผู้แทนในฐานะสมาชิกสามัญของคริ สตจักรท้ องถิ่น เข้ าประชุมในคณะธรรม
กิจคริสตจักรภาค
21.5.. เข้ าร่วมประชุมในคณะธรรมกิจคริ สตจักรภาค ในฐานะสมาชิกสมทบ โดยได้ รับอนุมตั ิ
จากคณะธรรมกิจคริ สตจักรท้ องถิ่นที่ตนสังกัด
21.6.. ผู้ปกครองที่ย้ายจากคริ สตจักรท้ องถิ่นที่ตนสังกัด ไปสังกัดคริ สตจักรท้ องถิ่นอื่น ยังคง
มีศาสนศักดิ์เป็ นผู้ปกครองตลอดไป และมีสิทธิ์ได้ รับเลือกเป็ นผู้ปกครองประจําการ
ของคริ สตจักรใหม่ก็ได้
ข้ อ 22 การมอบสิทธิ์พิเศษให้ ผ้ ปู กครองประกอบศาสนพิธี ในคริ สตจักรท้ องถิ่นที่ไม่มีศษิ ยาภิบาลหรื อ
ศาสนาจารย์ ให้ คณะธรรมกิจคริ สตจักรภาคเป็ นผู้อนุมตั โิ ดยกําหนดขอบเขตหน้ าที่และระยะเวลา
22.1 ศาสนพิธีที่คณะธรรมกิจคริสตจักรภาคอาจมอบให้ ผ้ ปู กครองประกอบพิธีได้ คือ
22.1.1 พิธีสมรส
22.1.2 พิธีรับสมาชิก
22.1.3 พิธีศพ
22.1.4 พิธีบพั ติศมา
22.1.5 พิธีมหาสนิท
การมอบสิทธิ์พิเศษนัน้ อาจจะมอบให้ ทําพิธีหนึง่ พิธีใดหรื อทุกพิธีก็ได้ แล้ วแต่ความจําเป็ นโดย
ให้ ดําเนินการตามขันตอนดั
้
งนี ้
22.2. ให้ คณะธรรมกิจคริ สตจักรท้ องถิ่น เสนอชื่อผู้ปกครองที่เหมาะสมมายังคณะธรรมกิจคริ สต
จักรภาค
22.3. .ให้ คณะธรรมกิจคริ สตจักรภาค พิจารณาตามความเหมาะสม และความจําเป็ นแล้ ว ให้
คริ สตจักรภาคจัดการอบรมวิธีการประกอบศาสนพิธีแก่ผ้ ปู กครองผู้นนั ้
22.4 เมื่อคณะธรรมกิจคริ สตจักรภาคพิจารณาอนุมตั แิ ล้ ว ให้ แจ้ งคริ สตจักรท้ องถิ่นทราบพร้ อม
ทังมอบสุ
้
ทธิบตั รให้ ผ้ ปู กครองผู้นนไว้
ั ้ เป็ นหลักฐาน
22.5 ในบางกรณี คณะธรรมกิจคริ สตจักรภาคอาจมอบให้ ผ้ ปู กครอง
ซึง่ ทําหน้ าที่เป็ น
ประธานคณะธรรมกิจของคริสตจักร ประกอบศาสนพิธีพิธีหนึง่ พิธีใดก็ได้
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ข้ อ 23 การพ้ นจากการเป็ นผู้ปกครอง
23.1 ลาออกโดยยื่นใบลาออกต่อคณะธรรมกิจคริสตจักรท้ องถิ่น
23.2 คณะธรรมกิจคริ สตจักรท้ องถิ่น มีมติให้ พ้นจากศาสนศักดิด์ ้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของผู้เข้ าประชุม ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
23.2.1 ประพฤติผิดร้ ายแรง
23.2.2 ขาดการร่วมพันธกิจ ของคริ สตจักรท้ องถิ่นเป็ นเวลาเกินสามปี
โดยไม่แจ้ ง
เหตุผล
23.2.3 เข้ ากับคณะหรื อนิกายอื่น นอกสังกัดสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
23.2.4 ขาดคุณสมบัตขิ องการเป็ นผู้ปกครอง ตามข้ อ 18
ข้ อ 24 การพ้ นจากวาระประจําการของผู้ปกครอง
24.1 ตาย
24.2 พ้ นสภาพตามข้ อ 23.1 และ ข้ อ 23.2
24.3 ครบวาระ
24.4..ละเลยหน้ าที่ผ้ ปู กครองหรื อขาดการประชุมคณะธรรมกิจคริ สตจักรท้ องถิ่นติดต่อกันเกินสาม
ครัง้ โดยไม่แจ้ งเหตุผล
ข้ อ 25 การลงโทษผู้ปกครอง
คณะธรรมกิจคริ สตจักรท้ องถิ่นเป็ นผู้พิจารณาความผิด และลงโทษตามความเหมาะสมดังนี ้
25.1 ตักเตือนด้ วยวาจา
25.2 ตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
25.3 ให้ พ้นจากวาระประจําการ
25.4 ให้ ถอดถอนจากศาสนศักดิ์
ให้ คณะธรรมกิจคริ สตจักรท้ องถิ่น
รายงานการพ้ นจากศาสนศักดิ์ตอ่ คณะกรรมการดําเนินงาน
คริ สตจักรภาคทราบภายในสิบห้ าวัน นับแต่วนั พ้ นจากศาสนศักดิด์ งั กล่าว
ส่ วนที่ 3
ศิษยาภิบาล
ข้ อ 26 ศิษยาภิบาล หมายความถึง ผู้ที่ได้ รับการทรงเรี ยกจากพระเจ้ า
คริ สตจักรและชุมชน
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เพื่ออุทิศตนรับใช้ พระองค์ใน

ข้ อ 27 คุณสมบัตขิ องศิษยาภิบาล
27.1 เป็ นศาสนาจารย์หรื อครูศาสนา หรื อผู้ที่สําเร็ จหลักสูตรศาสนศาสตร์ ศกึ ษาระดับปริ ญญาตรี
จากสถาบันคริ สตศาสนศาสตร์ ที่สภาคริ สตจักรในประเทศไทย รับรอง
27.2 เป็ นผู้ได้ รับการแต่งตังถู
้ กต้ อง ตามระเบียบปฏิบตั ิของธรรมนูญแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศ
ไทย หรื อระเบียบของคณะอื่นที่สงั กัดสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
27.3 คุณสมบัติดา้ นคุณธรรม
27.3.1 เป็ นผูท้ ี่แสดงออกซึ่ งผลของพระวิญญาณ
27.3.2 เป็ นสามีของหญิงคนเดียว หรื อเป็ นภรรยาของชายคนเดียว
27.3.3 เป็ นคนรู ้จกั ประมาณตน
27.3.4 เป็ นคนมีสติสัมปชัญญะ
27.3.5 เป็ นคนสง่า เรี ยบร้ อย สุภาพ
27.3.6 เป็ นคนมีมนุษยสัมพันธ์
27.3.7 เป็ นคนเหมาะสมจะเป็ นครู
27.3.8 เป็ นคนไม่เสพสุรา ไม่เสพยาเสพติด
27.3.9 เป็ นคนปกครองบ้ านเรื อนของตนได้ ดี
27.3.10 เป็ นคนนอบน้ อม
27.3.11 เป็ นที่นบั ถือของคนภายนอก
27.3.12 เป็ นผู้เสียสละ ไม่เห็นแก่เงิน ไม่โลภมักได้
27.3.13 เป็ นผู้มีบคุ ลิกลักษณะเป็ นผู้นําฝ่ ายวิญญาณจิต
27.3.14 ไม่เป็ นนักเลงหัวไม้
27.3.15 ไม่เล่นการพนัน
27.3.16 ไม่เป็ นคนรักร่วมเพศ
27.3.17 ไม่ทําผิดประเวณี
ข้ อ 28 การดําเนินการเพื่อเป็ นศิษยาภิบาล
28.1 ผู้ที่จะเป็ นศิษยาภิบาลของคริสตจักรท้ องถิ่นใด ต้ องได้ รับคําเชิญจากคริ สตจักรเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร โดยได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสัปปุรุษของคริ สตจักรนัน้ ๆ ด้ วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของที่ประชุม ซึง่ ถือเป็ นองค์ประชุมโดยไม่มีการอภิปราย การ
ออกเสียงลงคะแนนให้ ใช้ วิธีลงคะแนนลับ
28.2 คณะธรรมกิจคริ สตจักรท้ องถิ่น นําชื่อเสนอต่อคณะธรรมกิจคริ สตจักรภาค เพื่อพิจารณา
แต่งตัง้
28.3. คณะธรรมกิจคริ สตจักรภาค เป็ นผู้ประกอบพิธีแต่งตังผู
้ ้ นนให้
ั ้ เป็ นศิษยาภิบาลในคริ สตจักร
ท้ องถิ่นที่ขอมา
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ข้ อ 29

ข้ อ 30

ข้ อ 31

ข้ อ 32

28.4 ศิษยาภิบาลควรมีวาระการดํารงตําแหน่ง คราวละไม่เกินห้ าปี และอาจได้ รับเชิญให้ ปฏิบตั ิ
หน้ าที่ศษิ ยาภิบาลต่อไปอีกโดยได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสัปปุรุษ ของคริ สตจักรนัน้
ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าครึ่งหนึง่ ของที่ประชุม โดยไม่มีการอภิปราย การออกเสียง
ลงคะแนนให้ ใช้ วิธีลงคะแนนลับ
หน้ าที่ของศิษยาภิบาล
29.1 ปฏิบตั หิ น้ าที่ตา่ ง ๆ ของศาสนาจารย์หรื อครูศาสนา
29.2 ให้ คําปรึกษาแก่สมาชิกของคริ สตจักรในการดําเนินชีวิต
29.3 เยี่ยมเยียนสมาชิกคริสตจักร และติดตามสมาชิกของคริ สตจักรที่ขาดการติดต่อ
29.4 เป็ นสมาชิกคนหนึง่ ในคณะธรรมกิจของคริ สตจักร
29.5 นํา และส่งเสริ มให้ สมาชิกสามารถทําพันธกิจของคริสตจักรในสัง คม อบรมผู้ปกครอง
มัคนายก และสมาชิกคริ สตจักร
สิทธิ์ของศิษยาภิบาล
30.1 รับเลือกเป็ นประธานคณะธรรมกิจคริ สตจักรท้ องถิ่น
30.2 รับเลือกเป็ นเจ้ าหน้ าที่ กรรมการต่าง ๆ
ของคณะธรรมกิจคริ สตจักรท้ องถิ่นและ
คริ สตจักรภาค
30.3 เข้ าประชุมคณะธรรมกิจคริสตจักรภาคในฐานะสมาชิกสามัญ
30.4 รับสวัสดิการตามระเบียบที่ คณะธรรมกิจคริ สตจักรท้ องถิ่น คริ สตจักรภาค และสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย จัดให้ มีขึ ้น
30.5 ประกอบศาสนพิธีในคริ สตจักร ตามที่คณะธรรมกิจคริสตจักรภาคมอบหมายให้
การพ้ นจากตําแหน่งศิษยาภิบาล
31.1 ตาย
31.2 ลาออก โดยยื่นใบลาออกต่อคณะธรรมกิจคริ สตจักรล่วงหน้ า ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้ อยแปด
สิบวัน
31.3 ครบวาระ
31.4. ที่ประชุมสัปปุรุษของคริ สตจักรท้ องถิ่น มีมติให้ พ้นจากตําแหน่งด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามของผู้เข้ าร่ วมประชุม ซึ่งถือเป็ นองค์ประชุม โดยไม่มีการอภิปราย แล้ วแจ้ ง
มติให้ ศิษยาภิบาลทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าหนึง่ ร้ อยแปดสิบวัน
และคณะธรรมกิจ
คริ สตจักรท้ องถิ่นต้ องแจ้ งให้ คณะกรรมการดําเนินงานคริ สตจักรภาคทราบ ภายในสิบห้ าวัน
นับตังแต่
้ วนั ที่ลงมติให้ พ้นจากตําแหน่ง
การลงโทษศิษยาภิบาล
คณะธรรมกิจคริ สตจักรท้ องถิ่นเป็ นผู้พิจารณาความผิด และลงโทษตามความเหมาะสมดังนี ้
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32.1
32.2
32.3
32.4

ตักเตือนด้ วยวาจา
ตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ภาคทัณฑ์
ให้ พ้นจากการเป็ นศิษยาภิบาล ตามมติที่ประชุมสัปปุรุษตาม ข้ อ 31.4
ส่ วนที่ 4
ครูศาสนา

ข้ อ 33 ครู ศาสนา หมายความถึง ผู้ที่ได้ รับการทรงเรี ยกจากพระเจ้ า เพื่ออุทิศตนรับใช้ พระองค์ใน
คริ สตจักรและชุมชน
ข้ อ 34 คุณสมบัตขิ องครู ศาสนา
34.1 เป็ นสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักรท้ องถิ่นนัน้
34.2 เป็ นผู้ได้ รับการแต่งตังถู
้ กต้ อง
ตามระเบียบปฏิบตั ิของธรรมนูญแห่งสภาคริสตจักรใน
ประเทศไทยหรื อระเบียบของคณะอื่นที่สงั กัดสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
34.3 คุณสมบัติด้านคุณธรรม
34.3.1 เป็ นผู้ที่แสดงออกซึง่ ผลของพระวิญญาณ
34.3.2 เป็ นสามีของหญิงคนเดียว หรื อเป็ นภรรยาของชายคนเดียว
34.3.3 เป็ นคนรู้จกั ประมาณตน
34.3.4 เป็ นคนมีสติสมั ปชัญญะ
34.3.5 เป็ นคนสง่า เรี ยบร้ อย สุภาพ
34.3.6 เป็ นคนมีมนุษยสัมพันธ์
34.3.7 เป็ นคนเหมาะสมจะเป็ นครู
34.3.8 เป็ นคนไม่เสพสุรา ไม่เสพยาเสพติด
34.3.9 เป็ นคนปกครองบ้ านเรื อนของตนได้ ดี
34.3.10 เป็ นคนนอบน้ อม
34.3.11 เป็ นที่นบั ถือของคนภายนอก
34.3.12 เป็ นผู้เสียสละ ไม่เห็นแก่เงิน ไม่โลภมักได้
34.3.13 เป็ นผู้มีบคุ ลิกลักษณะเป็ นผู้นําฝ่ ายวิญญาณจิต
34.3.14 ไม่เป็ นนักเลงหัวไม้
34.3.15 ไม่เล่นการพนัน
34.3.16 ไม่เป็ นคนรักร่วมเพศ
34.3.17 ไม่ทําผิดประเวณี
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34.4 วุฒิการศึกษา
34.4.1 มีความรู้สายสามัญ ไม่ตํ่ากว่าการศึกษาภาคบังคับ
34.4.2 มีความรู้ ด้านคริ สตศาสนศาสตร์ จบการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันคริ สต
ศาสนศาสตร์ ที่สภาคริ สตจักรในประเทศไทยรับรอง หรื อ
34.4.3 ผู้ที่มิได้ จบการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันคริ สตศาสนศาสตร์ ที่สภาคริ สตจักร
ในประเทศไทยรับรอง
จะต้ องผ่านการสอบของคณะกรรมการศาสนศาสตร์
ศึกษาแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ข้ อ 35 การดําเนินการเพื่อเป็ นครู ศาสนา
35.1 ให้ ยื่นใบสมัครพร้ อมทังหลั
้ กฐานการศึกษาต่อคณะธรรมกิจคริ สตจักรท้ องถิ่น ที่สงั กัดอยู่
เพื่อพิจารณาคุณสมบัตแิ ละความเหมาะสม แล้ วนําเสนอต่อคณะธรรมกิจคริ สตจักรภาค
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ หรื อนําเสนอต่อกรรมการศาสนศาสตร์ ศกึ ษา เพื่อดําเนินการสอบ
ตาม ข้ อ 34.4.3
35.2 ให้ คณะธรรมกิจคริ สตจักรภาคแต่งตังเป็
้ นครูศาสนาตามวาระที่กําหนด
ข้ อ 36 หน้ าที่ของครูศาสนา
36.1 เป็ นผู้สอนพระวจนะของพระเจ้ า และปฏิบตั พิ นั ธกิจที่ได้ รับจากพระเจ้ า
36.2 เป็ นนักเทศน์ที่สําแดงถึงนํ ้าพระทัยของพระเจ้ า เพื่อเพิ่มพูนความเชื่อ
ความรู้ ของ
คริ สเตียนและคนทัว่ ไป
36.3 เป็ นผู้เผยแพร่ และสนับสนุนคริ สเตียนให้ ประกาศพระกิตติคณ
ุ เพื่อให้ เกิดการเพิ่มพูนสมาชิก
36.4 ประกอบศาสนพิธีภายในขอบเขต และวาระตามที่คณะธรรมกิจภาคมอบหมายให้
36.5 เป็ นผู้ฟมู ฟั กคริ สเตียนให้ เจริ ญขึ ้นในด้ านความเชื่อ
36.6 ทําหน้ าที่อื่น ๆ ตามที่คณะธรรมกิจคริ สตจักรท้ องถิ่น และคณะธรรมกิจคริ สตจักรภาค
มอบหมายให้
ข้ อ 37 สิทธิ์ของครูศาสนา
37.1 รับเชิญ และแต่งตังเป็
้ นศิษยาภิบาลในคริสตจักรท้ องถิ่นและอนุศาสกในสถาบัน
หรื อ
หน่วยงานสังกัดสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
37.2 รับเลือกเป็ นเจ้ าหน้ าที่และกรรมการต่าง ๆ ของคณะธรรมกิจคริ สตจักรท้ องถิ่น คณะ
ธรรมกิจคริ สตจักรภาค
37.3 สมัครสอบเป็ นศาสนาจารย์
37.4 รับสวัสดิการตามระเบียบ ที่คณะธรรมกิจคริ สตจักรท้ องถิ่น คณะธรรมกิจคริ สตจักรภาค
และสภาคริ สตจักรในประเทศไทยจัดให้ มีขึ ้น
37.5 เป็ นผู้ประกอบศาสนพิธี ตามข้ อ 36.4
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37.6 เข้ าร่วมประชุมคณะธรรมกิจคริสตจักรภาคในฐานะสมาชิกสมทบ
ข้ อ 38 หน้ าที่ขอบเขตความรับผิดชอบและการเปลี่ยนแปลง
คณะธรรมกิจคริ สตจักรภาค มีอํานาจกําหนดหน้ าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของครูศาสนา
การเปลี่ยนแปลงทุกครัต้ งจะต้ องได้ รับอนุมตั จิ ากคณะธรรมกิจคริ สตจักรภาค
ข้ อ 39 การพ้ นจากการเป็ นครูศาสนา
39.1 ตาย
39.2 ลาออก โดยยื่นใบลาออกต่อต้ นสังกัดล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าหนึง่ ร้ อยแปดสิบวัน
39.3 ครบวาระรับผิดชอบในตําแหน่งหน้ าที่การงาน
ตามที่คณะธรรมกิจคริ สตจักรภาค
กําหนดให้
39.4 คณะธรรมกิจคริ สตจักรภาคมีมติด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิก
สามัญที่เข้ าประชุมให้ พ้นจากการเป็ นครูศาสนา
39.5 ขาดคุณสมบัตขิ องการเป็ นครูศาสนา ตามข้ อ 34
ข้ อ 40 การลงโทษครูศาสนา
คณะธรรมกิจคริ สตจักรภาคเป็ นผู้พิจารณาความผิด และลงโทษตามความเหมาะสมดังนี ้
40.1 ตักเตือนด้ วยวาจา
40.2 ตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
40.3 มีมติให้ พ้นจากหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
40.4.. มีมติให้ พ้นจากการเป็ นครู ศาสนาด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของสมาชิก
สามัญที่เข้ าประชุม
ส่ วนที่ 5
อนุศาสนาจารย์
ข้ อ 41 อนุศาสนาจารย์ หมายความถึง ผู้ที่สําเร็จหลักสูตรทางด้ าน คริ สตศาสนศาสตร์ จากสถาบันที่สภา
คริสตจักรในประเทศไทยรับรอง และผ่านการสอบศาสนาจารย์จากกรรมการศาสนศาสตร์ ศกึ ษาสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย และอยูใ่ นระหว่างการฝึ กงานในหน้ าที่ศาสนาจารย์
ข้ อ 42 หน้ าที่ของอนุศาสนาจารย์
42.1 เป็ นผู้สอนพระวจนะของพระเจ้ า และปฏิบตั พิ นั ธกิจที่ได้ รับจากพระเจ้ า
42.2 เป็ นนักเทศน์ที่สําแดงถึงนํ ้าพระทัยของพระเจ้ า เพื่อเพิ่มพูนความเชื่อ ความรู้ ของคริ สเตียน
และคนทัว่ ไป
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42.3 เป็ นผู้เผยแพร่ และสนับสนุนคริ สเตียนให้ ประกาศพระกิตติคณ
ุ
เพื่อให้ เกิดการเพิ่มพูน
สมาชิก
42.4 เป็ นผู้ฟมู ฟั กคริ สเตียนให้ เจริ ญขึ ้นในด้ านความเชื่อ
42.5 เป็ นผู้รับใช้ พระเยซูคริ สต์ และสนับสนุนให้ คริ สเตียนปฏิบตั พิ นั ธกิจของพระเจ้ า
ทังใน
้
คริ สตจักรและชุมชน
ข้ อ 43 สิทธิ์ของอนุศาสนาจารย์
43.1 ประกอบศาสนพิธีภายในขอบเขต และวาระตามที่คณะธรรมกิจคริสตจักรภาคมอบหมาย
ให้
43.2 เข้ าร่ วมประชุมคณะธรรมกิจคริ สตจักรภาค ในฐานะสมาชิกสมทบ
ข้ อ 44 การพ้ นจากการเป็ นอนุศาสนาจารย์
44.1 ตาย
44.2 ลาออกโดยยื่นใบลาออกต่อต้ นสังกัดล่วงหน้ า ไม่น้อยกว่าหนึง่ ร้ อยแปดสิบวัน
44.3. .ครบวาระการรับผิดชอบในตําแหน่งหน้ าที่การงาน
ตามที่คณะธรรมกิจคริสตจักรภาค
กําหนดให้
44.4 คณะธรรมกิจคริ สตจักรภาคมีมติด้วยคะแนนเสียงสองในสาม ของสมาชิกสามัญที่เข้ า
ประชุม ให้ พ้นจากการเป็ นอนุศาสนาจารย์
ข้ อ 45 การลงโทษอนุศาสนาจารย์
45.1 ตักเตือนด้ วยวาจา
45.2 ตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
45.3 มีมติให้ พ้นด้ วยคะแนนเสียง สองในสามของผู้มาประชุมจากหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
45.4.. มีมติให้ พ้นจากการเป็ นอนุศาสนาจารย์ ด้ วยคะแนนเสียงสองในสามของสมาชิกสามัญ
ที่เข้ าประชุม
ส่ วนที่ 6
มัคนายก
ข้ อ 46 มัคนายก หมายความถึง ผู้ที่ได้ รับการทรงเรี ยกจากพระเจ้ าเพื่ออุทิศตนรับใช้ พระองค์ในคริสตจักร
และชุมชน
ข้ อ 47 คุณสมบัตขิ องมัคนายก
47.1 .เป็ นสมาชิกสมบูรณ์ของคริ สตจักรท้ องถิ่นในสังกัดสภาคริ สตจักรในประเทศไทยติดต่อกันมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่าสามปี และมีอายุไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ าปี
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47.2 คุณสมบัตดิ ้ านคุณธรรม
47.2.1 เป็ นผู้ที่แสดงออกซึง่ ผลของพระวิญญาณ
47.2.2 เป็ นสามีของหญิงคนเดียว หรื อเป็ นภรรยาของชายคนเดียว
47.2.3 เป็ นคนรู้จกั ประมาณตน
47.2.4 เป็ นคนมีสติสมั ปชัญญะ
47.2.5 เป็ นคนสง่า เรี ยบร้ อย สุภาพ
47.2.6 เป็ นคนมีมนุษยสัมพันธ์
47.2.7 เป็ นคนเหมาะสมจะเป็ นครู
47.2.8 เป็ นคนไม่เสพสุรา ไม่เสพยาเสพติด
47.2.9 เป็ นคนปกครองบ้ านเรื อนของตนได้ ดี
47.2.10 เป็ นคนนอบน้ อม
47.2.11 เป็ นที่นบั ถือของคนภายนอก
47.2.12 เป็ นผู้เสียสละ ไม่เห็นแก่เงิน ไม่โลภมักได้
47.2.13 เป็ นผู้มีบคุ ลิกลักษณะเป็ นผู้นําฝ่ ายวิญญาณจิต
47.2.14 ไม่เป็ นนักเลงหัวไม้
47.2.15 ไม่เล่นการพนัน
47.2.16 ไม่เป็ นคนรักร่วมเพศ
47.2.17 ไม่ทําผิดประเวณี
ข้ อ 48 การดําเนินการเพื่อเป็ นมัคนายก
48.1 ให้ นําวิธีการเลือกตังผู
้ ้ ปกครองตามข้ อ 19.1 ข้ อ 19.2 และข้ อ 19.3 มาใช้ ในการเลือกตัง้
มัคนายกโดยอนุโลม
48.2 ให้ ศษิ ยาภิบาล หรื อศาสนาจารย์ประกอบพิธีแต่งตังเป็
้ นมัคนายก
48.3 ตําแหน่งมัคนายกมีวาระการดํารงตําแหน่ง ตามที่คริ สตจักรท้ องถิ่นกําหนด
48.4 คณะธรรมกิจคริ สตจักรท้ องถิ่น เป็ นผู้กําหนดวาระการดํารงตําแหน่ง และจํานวนมัคนายก
ข้ อ 49 หน้ าที่ของมัคนายก
49.1 เยี่ยมเยียน บําบัดทุกข์ บํารุงสุขสมาชิก
49.2 เป็ นนักเทศน์ ที่สําแดงถึงนํ ้าพระทัยของพระเจ้ า เพื่อเพิ่มพูนความเชื่ อ และความรู้ของ
คริ สเตียนและคนทัว่ ไป
49.3 รับผิดชอบงานด้ านสังคมสงเคราะห์
49.4 รับผิดชอบดูแลรักษาทรัพย์สินของคริ สตจักร ทังสั
้ งหาริ มทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ด้วย
ระบบการเงินและการบัญชีที่รัดกุม
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49.5 ส่งเสริ มการนมัสการ การเผยแพร่ การเพิ่มพูนสมาชิก การเป็ นพยาน การบริ การ ฉันทะ
ภาระ และความสามัคคีของสมาชิก
49.6 ทําหน้ าที่ผ้ ปู กครองในกรณีที่คริสตจักรท้ องถิ่นใดไม่มีตําแหน่งผู้ปกครอง
ข้ อ 50 สิทธิ์ของมัคนายก
50.1 รับเลือกเป็ นเจ้ าหน้ าที่หรื อกรรมการต่าง ๆ ของคณะธรรมกิจคริสตจักรท้ องถิ่นที่ตน
สังกัด
50.2 รับเลือกเป็ นผู้แทนในฐานะสมาชิกสามัญของคริสตจักรท้ องถิ่นเข้ าร่ วมประชุม คณะ
ธรรมกิจคริ สตจักรภาค
50.3 เข้ าร่ วมประชุมในคณะธรรมกิจคริ สตจักรภาค ในฐานะสมาชิกสมทบ โดยได้ รับอนุมตั ิ
จากคณะธรรมกิจคริ สตจักรท้ องถิ่นที่ตนสังกัด
50.4 รับเลือกเป็ นประธานคณะธรรมกิจคริ สตจักรท้ องถิ่นที่ตนสังกัด เมื่อคริสตจักรนัน้ ไม่
มีศิษยาภิบาลหรื อในคริ สตจักรที่ไม่มีผ้ ปู กครอง
ทังนี
้ ้ต้ องได้ รับการแต่งตังจากคณะ
้
ธรรมกิจคริ สตจักรภาค
ข้ อ 51 การพ้ นจากการเป็ นมัคนายก
51.1 ตาย
51.2 ลาออกโดยยื่นใบลาออกต่อคณะธรรมกิจคริ สตจักรท้ องถิ่น
51.3 ครบวาระ
51.4 คณะธรรมกิจคริ สตจักรท้ องถิ่น มีมติให้ พ้นจากตําแหน่งด้ วยคะแนนเสียง สองในสาม
ของผู้เข้ าประชุม ให้ พ้นจากตําแหน่งในกรณีดงั ต่อไปนี ้
51.4.1 ประพฤติผิดร้ ายแรง
54.4.2 ขาดการประชุมคณะมัคนายก หรื อคณะธรรมกิจคริ สตจักรท้ องถิ่นติดต่อกัน
เกินสามครัง้ โดยไม่แจ้ งเหตุผล
51.5 เข้ ากับคณะหรื อนิกายอื่น นอกสังกัดสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
51.6 ขาดคุณสมบัตขิ องการเป็ นมัคนายก ตามข้ อ 47
ข้ อ 52 การลงโทษมัคนายก
คณะธรรมกิจคริ สตจักรท้ องถิ่นเป็ นผู้พิจารณาความผิด และลงโทษตามความเหมาะสมดังนี ้
52.1 ตักเตือนด้ วยวาจา
52.2 ตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
52.3 ให้ พ้นจากหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
52.4 ให้ พ้นจากตําแหน่งมัคนายก ด้ วยคะแนนเสียงสองในสามของผู้เข้ าประชุม
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ส่ วนที่ 7
ผู้ประกาศเผยแพร่ พระกิตติคุณ
ข้ อ 53 ผู้ประกาศเผยแพร่พระกิตติคณ
ุ หมายความถึง คริ สตชนที่ได้ รับการทรงเรี ยกจากพระเจ้ า ให้
ออกไปทําพันธกิจด้ านการเผยแพร่พระกิตติคณ
ุ นอกชุมชนของตน โดยคริ สตจักรท้ องถิ่น หรื อ
คริ สตจักรภาคเป็ นผู้แต่งตังและส่
้
งไปมีระยะเวลาในการปฏิบตั พิ นั ธกิจ
ข้ อ 54 คุณสมบัตขิ องผู้ประกาศเผยแพร่พระกิตติคณ
ุ
54.1 มีความเชื่อ และความประพฤติสอดคล้ องกันตามพระคริ สตธรรมคัมภีร์
54.2 เป็ นสมาชิกสมบูรณ์ของคริ สตจักรท้ องถิ่น ในสังกัดสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ไม่น้อย
กว่าห้ าปี และมีอายุไม่ตํ่ากว่ายี่สิบสองปี
54.3 มีความรู้ ความสามารถ และความชํานาญในวิชาและงานเฉพาะอย่าง เช่น การเทศนา สัง่
สอน การประกาศพระกิตติคณ
ุ การรักษาพยาบาล การเกษตร การพัฒนา เป็ นต้ น
54.4 มีความตังใจและอุ
้
ทิศตนรับใช้ พระเจ้ า และประชากรของพระองค์
54.5 สามารถปรับตัวเข้ ากับสภาพแวดล้ อมและชุมชนใหม่ได้
ข้ อ 55 หน้ าที่ของผู้ประกาศเผยแพร่พระกิตติคณ
ุ
55.1 เป็ นพยานถึงพระเยซูคริ สต์ในชีวิตและงานที่ปฏิบตั อิ ยู่
55.2 เสริ มสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างคริ สตจักรผู้สง่ และผู้รับ
55.3 ร่วมพันธกิจกับคริ สตจักรและชุมชนนัน้ ๆ
55.4 ปฏิบตั พิ นั ธกิจตามที่คริ สตจักรผู้สง่ และคริสตจักรผู้รับจะกําหนด
ข้ อ 56 สิทธิ์ของผู้ประกาศเผยแพร่พระกิตติคณ
ุ
56.1 ตามที่คริ สตจักรผู้สง่ กําหนด
56.2 รับการสนับสนุนด้ านการเงิน และสวัสดิการตามที่คริ สตจักรผู้สง่ กําหนด
ข้ อ 57 การดําเนินการเพื่อเป็ นผู้ประกาศเผยแพร่พระกิตติคณ
ุ
57.1 ให้ คริ สเตียนผู้นนยื
ั ้ ่นความจํานง พร้ อมประวัตสิ ่วนตัว การศึกษา และประสบการณ์การ
ทํางานต่อคณะธรรมกิจคริ สตจักรท้ องถิ่น
57.2 ให้ คริ สตจักรท้ องถิ่นตรวจสอบพิจารณาและแต่งตังผู
้ ้ นนเป็
ั ้ นผู้ประกาศเผยแพร่พระกิตติคณ
ุ
57.3 ให้ คริ สตจักรท้ องถิ่นส่งผู้ประกาศเผยแพร่พระกิตติคณ
ุ ผู้นนั ้ ไปปฏิบตั พิ นั ธกิจนอกชุมชน
ของตน โดยมีระยะเวลา หน้ าที่ สิทธิ์และขอบเขตปฏิบตั พิ นั ธกิจตามกําหนดและ หรื อตาม
ข้ อตกลงของคริ สตจักรท้ องถิ่นผู้สง่ และผู้รับ
57.4 ให้ คริ สตจักรผู้สง่ ผู้ประกาศเผยแพร่พระกิตติคณ
ุ รายงานให้ สภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ทราบ ผ่านคริ สตจักรภาคที่ตนสังกัดตามขันตอน
้
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ข้ อ 58 การพ้ นจากการเป็ นผู้ประกาศเผยแพร่พระกิตติคณ
ุ
58.1 ตาย
58.2 ครบวาระ
58.3 ลาออก
58.4 คณะธรรมกิจของคริ สตจักรท้ องถิ่นผู้สง่ และผู้รับ มีมติให้ พ้นจากการเป็ นผู้ประกาศเผยแพร่
พระกิตติคณ
ุ
58.5 ขาดคุณสมบัตขิ องการเป็ นผู้ประกาศเผยแพร่พระกิตติคณ
ุ ตาม ข้ อ 54
ส่ วนที่ 8
มิชชันนารี
ข้ อ 59 มิชชันนารี หมายความถึง คริ สเตียนที่ได้ รับการทรงเรี ยกจากพระเจ้ าให้ ออกไปปฏิบตั พิ นั ธกิจ
ด้ านต่าง ๆ นอกชุมชนของตน โดยคริ สตจักรท้ องถิ่นหรื อคริ สตจักรภาค หรื อสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย เป็ นผู้แต่งตังและส่
้
งออกไป มีระยะเวลาในการปฏิบตั พิ นั ธกิจ
ข้ อ 60 คุณสมบัตขิ องมิชชันนารี
60.1 มีความเชื่อและความประพฤติสอดคล้ องกัน ตามพระคริ สตธรรมคัมภีร์
60.2 เป็ นสมาชิกสมบูรณ์ของคริ สตจักรท้ องถิ่น ในสังกัดสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ไม่น้อย
กว่าห้ าปี และมีอายุไม่ตํ่ากว่ายี่สิบสองปี
60.3 มีความรู้ ความสามารถ และความชํานาญในวิชาและงานเฉพาะอย่าง เช่น การเทศนา
สัง่ สอน การประกาศพระกิตติคณ
ุ การรักษาพยาบาล การเกษตร การพัฒนา เป็ นต้ น
60.4 มีความตังใจและอุ
้
ทิศตนรับใช้ พระเจ้ า และประชากรของพระองค์
60.5 สามารถปรับตัวเข้ ากับสภาพแวดล้ อมและชุมชนใหม่ได้
ข้ อ 61 หน้ าที่ของมิชชันนารี
61.1 เป็ นพยานถึงพระเยซูคริ สต์ในชีวิตและงานที่ปฏิบตั อิ ยู่
61.2 เสริ มสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างคริ สตจักรผู้สง่ และผู้รับ
61.3 เป็ นผู้ร่วมพันธกิจกับคริ สตจักรท้ องถิ่นและชุมชนนัน้ ๆ
61.4 ปฏิบตั พิ นั ธกิจตามที่คริ สตจักรผู้สง่ และผู้รับจะกําหนด
ข้ อ 62 สิทธิ์ของมิชชันนารี
62.1 ตามที่คริ สตจักรผู้สง่ และผู้รับมอบให้
62.2 รับการสนับสนุนด้ านการเงินและสวัสดิการตามที่คริ สตจักรผู้สง่ และผู้รับกําหนด
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ข้ อ 63 การดําเนินการเพื่อเป็ นมิชชันนารี
63.1 ให้ คริ สเตียนผู้นนยื
ั ้ ่นความจํานง พร้ อมประวัตสิ ่วนตัว การศึกษา และประสบการณ์การ
ทํางานต่อคณะธรรมกิจคริ สตจักรท้ องถิ่น
63.2 ให้ คริ สตจักรท้ องถิ่นตรวจสอบพิจารณา และแต่งตังผู
้ ้ นนเป็
ั ้ นมิชชันนารี
63.3 ให้ คริ สตจักรท้ องถิ่นส่งมิชชันนารี ผ้ นู นไปปฏิ
ั้
บตั พิ นั ธกิจนอกชุมชนของตน โดยมีระยะเวลา
หน้ าที่ สิทธิ์และขอบเขตปฏิบตั ิ พันธกิจตามกําหนด และหรื อตามข้ อตกลงของคริ สตจักร
ผู้สง่ และผู้รับ
63.4 ให้ คริ สตจักรท้ องถิ่นผู้สง่ มิชชันนารี
รายงานให้ คริ สตจักรภาคและสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย ทราบตามขันตอน
้
63.5 สําหรับผู้ที่จะเป็ นมิชชันนารี ไปปฏิบตั ิพนั ธกิจในต่างประเทศ
ให้ ดาํ เนินการตาม
ระเบียบปฏิบตั กิ ารส่งมิชชันนารี ของสภาคริสตจักรในประเทศไทย และหลักศาสนศาสตร์
การปฏิบตั พิ นั ธกิจ – มิชชันนารี – ผู้ร่วมงาน และเพื่อนคูม่ ิตรในพันธกิจของสภาคริ สต
จักรในประเทศไทย
ข้ อ 64 การพ้ นจากการเป็ นมิชชันนารี
64.1 ตาย
64.2 ครบวาระ
64.3 ลาออก
64.4 คณะธรรมกิจของคริ สตจักรผู้สง่ และผู้รับมีมติให้ พ้นจากการเป็ นมิชชันนารี
64.5 ขาดคุณสมบัตขิ องการเป็ นมิชชันนารี ตามข้ อ 60
ข้ อ 65 ภราดรผู้ร่วมงาน หมายความถึง
มิชชันนารี ที่คริ สตจักรหรื อองค์การที่มีความสัมพันธ์กบั สภา
คริ สตจักรในประเทศไทย ส่งมาเพื่อปฏิบตั พิ นั ธกิจในประเทศไทย โดยมีขอบเขตและหน้ าที่ดงั นี ้
65.1 ภราดรผู้ร่วมงานหรื อมิชชันนารี ที่เป็ นศาสนาจารย์ ให้ มีสิทธิ์และหน้ าที่เทียบเท่าศาสนา
จารย์ ในสังกัดสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
65.2 ภราดรผู้ร่วมงานหรื อมิชชันนารี ที่ไม่ได้ เป็ นศาสนาจารย์ ให้ มีสิทธิ์ และหน้ าที่เทียบเท่า
สมาชิกสมบูรณ์คนหนึง่ ของคริ สตจักรท้ องถิ่น
65.3 สภาคริ สตจักรในประเทศไทย เป็ นผู้กําหนดหน้ าที่การงานของภราดรผู้ร่วมงาน
และ
ภราดรผู้ร่วมงานย่อมอยู่ภายใต้ บงั คับบัญชาของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
และ
ปฏิบตั ติ ามธรรมนูญแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย และระเบียบปฏิบตั ขิ องธรรมนูญ
แห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
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ส่ วนที่ 9
อนุศาสก
ข้ อ 66 อนุศาสก หมายความถึง
ผู้ที่ได้ รับการทรงเรี ยกจากพระเจ้ าเพื่ออุทิศตนรับใช้ พระองค์ใน
หน่วยงานหรื อสถาบันของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ข้ อ 67 คุณสมบัตขิ องอนุศาสก
67.1 เป็ นสมาชิกสมบูรณ์ของคริ สตจักรท้ องถิ่น ในสังกัดสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
67.2 สําเร็ จหลักสูตรทางด้ านคริ สตศาสนศาสตร์ จากสถาบันที่สภาคริ สตจักรในประเทศ
ไทย รับรอง
67.3 คุณสมบัติด้านคุณธรรม
67.3.1 เป็ นผู้ที่แสดงออกซึง่ ผลของพระวิญญาณ
67.3.2 เป็ นสามีของหญิงคนเดียว หรื อเป็ นภรรยาของชายคนเดียว
67.3.3 เป็ นคนรู้จกั ประมาณตน
67.3.4 เป็ นคนมีสติสมั ปชัญญะ
67.3.5 เป็ นคนสง่า เรี ยบร้ อย สุภาพ
67.3.6 เป็ นคนมีมนุษยสัมพันธ์
67.3.7 เป็ นคนเหมาะสมจะเป็ นครู
67.3.8 เป็ นคนไม่เสพสุรา ไม่เสพยาเสพติด
67.3.9 เป็ นคนปกครองบ้ านเรื อนของตนได้ ดี
67.3.10 เป็ นคนนอบน้ อม
67.3.11 เป็ นที่นบั ถือของคนภายนอก
67.3.12 เป็ นผู้เสียสละ ไม่เห็นแก่เงิน ไม่โลภมักได้
67.3.13 เป็ นผู้มีบคุ ลิกลักษณะเป็ นผู้นําฝ่ ายวิญญาณจิต
67.3.14 ไม่เป็ นนักเลงหัวไม้
67.3.15 ไม่เล่นการพนัน
67.3.16 ไม่เป็ นคนรักร่วมเพศ
67.3.17 ไม่ทําผิดประเวณี
ข้ อ 68 ผู้ที่จะเป็ นอนุศาสกของหน่วยงาน หรื อสถาบันใดต้ องได้ รับคําเชิญจากหน่วยงาน หรื อสถาบัน
นัน้ ทํางานตามที่หน่วยงานหรื อสถาบันเป็ นผู้กําหนด
ข้ อ 69 หน้ าที่ของอนุศาสก
69.1 ทําหน้ าที่ประกาศ และเป็ นพยานถึงพระเยซูคริ สต์
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69.2 เป็ นนักเทศน์ที่สําแดงนํ ้าพระทัยของพระเจ้ า เพื่อเพิ่มพูนความเชื่อ ความรู้ของคริ สเตียน
และคนทัว่ ไป
69.3 ประสานงานอภิบาลกับคริ สตจักรท้ องถิ่น
69.4 ให้ คําปรึ กษาแก่บคุ ลากรในการดําเนินชีวิต
69.5 นําและส่งเสริ มให้ บคุ ลากรสามารถทําพันธกิจในหน่วยงานหรื อสถาบัน
69.6 อบรมชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณให้ แก่บคุ ลากรในหน่วยงานหรื อสถาบัน
69.7 หน้ าที่อื่น ๆ ให้ เป็ นไปตามที่หน่วยงานหรื อสถาบันกําหนด
ข้ อ 70 สิทธิ์ของอนุศาสก
70.1 เข้ าประชุมคณะธรรมกิจคริ สตจักรภาค ในฐานะสมาชิกสมทบ โดยความเห็นชอบของ
หัวหน้ าหน่วยงาน หรื อสถาบันนัน้
70.2 รับสวัสดิการตามระเบียบที่หน่วยงานหรื อสถาบันจัดให้ มีขึ ้น
70.3 ประกอบศาสนพิธีในหน่วยงานหรื อสถาบัน ตามที่คณะธรรมกิจคริ สตจักรภาคมอบหมาย
ให้
ข้ อ 71 การพิจารณาความดีความชอบ การพ้ นจากตําแหน่ง และการลงโทษ ให้ เป็ นไปตามระเบียบ
บริ หารของหน่วยงานหรื อสถาบันนัน้
ส่ วนที่ 10
การไม่ ปฏิบัติตามธรรมนู ญแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย และระเบียบปฏิบัตขิ อง
ธรรมนูญแห่ งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
ข้ อ 72 ผู้ดํารงอยู่ในศาสนศักดิแ์ ละตําแหน่งต่าง ๆ ของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย จงใจไม่ปฏิบตั ติ าม
ธรรมนูญแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย และระเบียบปฏิบตั ขิ องธรรมนูญแห่งสภาคริ สตจักร
ในประเทศไทย ให้ ต้นสังกัดของผู้นนมี
ั ้ อํานาจพิจารณาให้ พ้นจากศาสนศักดิแ์ ละตําแหน่ง หรื อ
ลงโทษสถานอื่นตามที่กําหนดในธรรมนูญแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย และระเบียบปฏิบตั ิ
ของธรรมนูญแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
หมวด 3
การนมัสการและพิธีพันธสัญญา
ข้ อ 73 การนมัสการเป็ นการประชุมกลุม่ คริ สเตียนอย่างพร้ อมเพรี ยงกันเพื่อเข้ าเฝ้าพระเจ้ าโดย คริ สตจักร
ท้ องถิ่น หรื อกลุม่ คริ สเตียนเป็ นผู้จดั ขึ ้น การนมัสการมีความสําคัญยิ่งในชีวิตคริ สเตียน บรรดา
ผู้เข้ าร่วมนมัสการย่อมร่ วมนมัสการด้ วยจิตวิญญาณและความจริ ง และควรมีองค์ประกอบ ดังนี ้
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73.1 การสรรเสริ ญ และขอบคุณพระเจ้ า
73.2 การสารภาพบาป
73.3 การประกาศยืนยันความเชื่อตามหลักข้ อเชื่อ
73.4 การอ่าน และฟั งพระวจนะของพระเจ้ า
73.5 การตอบสนองต่อพระวจนะของพระเจ้ า
73.6 การมอบถวาย
73.7 ศาสนพิธีอื่น ๆ ตามคูม่ ือศาสนพิธีของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
73.8 ขอพระพร
ข้ อ 74 พิธีพนั ธสัญญา
74.1 พิธีบพั ติศมา หรื อพิธีเข้ าพันธสัญญา เป็ นพิธีทําพันธสัญญาครัง้ เดียวระหว่างพระเจ้ า
กับมนุษย์ ซึง่ ผูกพันตลอดชีวิต โดยพระเจ้ าเป็ นฝ่ ายเริ่มต้ นว่า พระเจ้ าจะเป็ นพระเจ้ า
ของมนุษย์ และมนุษย์จะตอบสนองโดยจะเป็ นประชากรของพระองค์ คณะธรรมกิจ
คริ สตจักรท้ องถิ่น เป็ นผู้กําหนดวันเวลาเพื่อประกอบพิธีนี ้ตามความต้ องการและความ
เหมาะสม
74.2 พิธีมหาสนิท เป็ นพิธีที่ประชากรของพระเจ้ ากระทําเพื่อระลึกถึงพันธสัญญา และฟื น้
สัมพันธภาพกับพระองค์ และความเป็ นหนึง่ เดียวกันกับประชากรในการประกาศการวาย
พระชนม์ขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าจนกว่าพระองค์จะเสด็จมา คณะธรรมกิจคริ สตจักร
ท้ องถิ่น หรื อคณะธรรมกิจคริ สตจักรภาค เป็ นผู้กําหนดวัน เวลา เพื่อประกอบพิธี
นี ้ตามความต้ องการ และความเหมาะสม
หมวด 4
หมวดคริสเตียนหรื อศาลาธรรม
ข้ อ 75 หมวดคริ สเตียนหรื อศาลาธรรม หมายความถึง กลุ่มหรื อชุมชนผู้เชื่อและวางใจในพระเยซู
คริ สต์รวมกันนมัสการพระเจ้ าและปฏิบตั พิ นั ธกิจของพระองค์ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึง่ เป็ น
ประจํา แต่ยงั ไม่อาจตังเป็
้ นคริ สตจักรท้ องถิ่นได้
ข้ อ 76 คุณลักษณะหมวดคริ สเตียนหรื อศาลาธรรม
76.1 มีสมาชิกสมบูรณ์ไม่ถึงสามสิบคน
76.2 มีสถานที่ซงึ่ ใช้ เป็ นที่นมัสการพระเจ้ าประจํา
76.3 สังกัดกับคริ สตจักรท้ องถิ่น หรื อคริสตจักรภาค
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ข้ อ 77 คณะกรรมการบริ หารหมวดคริ สเตียนหรื อศาลาธรรม ประกอบด้ วย
77.1 ประธาน คือ ผู้ที่ได้ รับเลือกตังจากสมาชิ
้
กของหมวดคริ สเตียนหรื อศาลาธรรม มีหน้ าที่เป็ น
ประธานในการประชุมสมาชิก และเป็ นผู้ควบคุมดูแลการบริ หารงานหมวดคริ สเตียน หรื อ
ศาลาธรรม
77.2 เลขานุการ คือ ผู้ที่ได้ รับเลือกตังจากสมาชิ
้
กของหมวดคริ สเตียนหรื อศาลาธรรม มีหน้ าที่
นัดประชุม จัดเตรี ยมการประชุม บันทึกรายงานและมติของที่ประชุม รักษาเอกสารต่าง ๆ
จัดทําทะเบียนสมาชิก และรับผิดชอบหน้ าที่ท่ีได้ รับมอบหมายจากประธาน
77.3 เหรัญญิก คือ ผู้ที่ได้ รับเลือกตังจากสมาชิ
้
กของหมวดคริ สเตียนหรื อศาลาธรรมมีหน้ าที่
รับผิดชอบดูแลการรักษาการเงิน การบัญชีของหมวดคริ สเตียน
และรายงานการเงินต่อ
คณะกรรมการบริ หาร และต่อสมาชิกของหมวดคริ สเตียนหรื อศาลาธรรม
77.4 กรรมการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
ข้ อ 78 หน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หารหมวดคริ สเตียนหรื อศาลาธรรม
78.1 จัดให้ มีการนมัสการ และศาสนพิธีตา่ ง ๆ
78.2 จัดให้ มีการอบรมคริ สตธรรมศึกษาแก่สมาชิก
78.3 จัดให้ มีการถวายสิบลด และการถวายอื่น ๆ
78.4 ดําเนินการเผยแพร่พระกิตติคณ
ุ เพิ่มพูนสมาชิก
78.5 ดําเนินการบริ การและรับใช้ สงั คม
78.6 จัดระเบียบการบริ หารหมวดคริ สเตียนหรื อศาลาธรรม
และเป็ นผู้เสนอข้ อบังคับหรื อ
ระเบียบของหมวดคริ สเตียน หรื อศาลาธรรมต่อที่ประชุมสมาชิก เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
แต่ต้องไม่ขดั กับธรรมนูญแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
และระเบียบปฏิบตั ขิ อง
ธรรมนูญแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
78.7 รับผิดชอบควบคุม ดูแลทรัพย์สิน การเงินและการบัญชีของหมวดคริ สเตียน หรื อศาลา
ธรรม
78.8 จัดทําทะเบียนสมาชิก โดยให้ มีรายละเอียด ชื่อ – สกุล สัญชาติ เชื ้อชาติ
วัน
เดือน ปี เกิด สถานะของการสมรส จํานวนบุตร การศึกษา อาชีพบิดามารดา และอื่น ๆ
78.9 ดูแลความประพฤติสมาชิก หมวดคริ สเตียนหรื อศาลาธรรม
78.10 พิจารณาการรับ และโยกย้ ายสมาชิกของหมวดคริสเตียนหรื อศาลาธรรม โดยการออก
ใบแจ้ งย้ ายและแจ้ งรับสมาชิก หมวดคริ สเตียนหรื อศาลาธรรม
78.11 จัดและดําเนินการประชุมสมาชิกอย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้ และรายงานกิจการของหมวด
คริ สเตียน หรื อศาลาธรรมต่อที่ประชุมสมาชิกนัน้
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78.12 กําหนดองค์ประชุมสมาชิก วาระการประชุม
และออกหนังสือแจ้ งให้ สมาชิกทราบ
ล่วงหน้ า ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
78.13 เลือกผู้แทนของสมาชิกสมบูรณ์จํานวนหนึง่ คน เพื่อเป็ นผู้แทนเข้ าประชุมคณะธรรมกิจ
คริ สตจักรภาค
78.14 สรรหา สนับสนุน และส่งเสริ มสมาชิกภายในหมวดคริ สเตียน หรื อศาลาธรรมให้
ถวายตัวเตรี ยมเป็ นผู้รับใช้ เต็มเวลา
78.15 ส่งเงินบํารุ งคริ สตจักรภาค ในอัตราสิบลดทุกเดือนภายในวันที่สิบห้ าของเดือนถัดไป
หมวด 5
คริสตจักรท้ องถิ่น
ข้ อ 79 คริ สตจักรท้ องถิ่น หมายความถึง กลุม่ หรื อชุมชนผู้เชื่อและวางใจในพระเยซูคริ สต์ที่รวมตัวกัน
นมัสการพระเจ้ า และปฏิบตั ิพนั ธกิจของพระองค์ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึง่ เป็ นประจํา
ข้ อ 80 คุณลักษณะคริ สตจักรท้ องถิ่น
80.1 มีสมาชิกสมบูรณ์ตงแต่
ั ้ สามสิบคนขึ ้นไป และมีสมาชิกซึง่ มีคณ
ุ สมบัตทิ ี่จะเป็ นผู้ปกครอง และ
หรื อมัคนายกได้ และหรื อได้ ก่อตังเป็
้ นหมวดคริสเตียนหรื อศาลาธรรมมาแล้ ว
80.2 สามารถเลี ้ยงตนเอง ปกครองตนเอง ประกาศพระกิตติคณ
ุ ด้ วยตนเองได้
80.3 ต้ องมีศษิ ยาภิบาล
80.4 อาจจะมีศิษยาภิบาลมากกว่าหนึง่ คนก็ได้
80.5 มีสถานที่ซึ่งเป็ นที่นมัสการพระเจ้ าโดยเฉพาะ
80.6 แสดงงบประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจําปี ย้ อนหลังสองปี
80.7 ได้ รับอนุมตั จิ ากคณะธรรมกิจคริ สตจักรภาค ให้ ตงเป็
ั ้ นคริ สตจักรท้ องถิ่น
ข้ อ 81 การเลือกตังคณะธรรมกิ
้
จคริ สตจักรท้ องถิ่นให้ ดําเนินการดังต่อไปนี ้
81.1 ที่ประชุมสัปปุรุษ กําหนดจํานวนองค์ประกอบคณะธรรมกิจคริ สตจักร
81.2 ที่ประชุมสัปปุรุษ เลือกตังคณะธรรมกิ
้
จคริ สตจักรจากศิษยาภิบาล และหรื อศาสนาจารย์
และหรื อครูศาสนา และหรื อผู้ปกครองประจําการ และหรื อมัคนายกประจําการ
ข้ อ 82 คณะธรรมกิจคริ สตจักรท้ องถิ่นประกอบด้ วยศิษยาภิบาล และหรื อศาสนาจารย์ และหรื อครู
ศาสนา และหรื อผู้ปกครองประจําการ และหรื อมัคนายกประจําการ
82.1 ตําแหน่งในคณะธรรมกิจคริ สตจักรท้ องถิ่น มีขอบเขตและหน้ าที่ตอ่ ไปนี ้
82.1.1 ประธาน คือ ผู้ที่ได้ รับเลือกและมาจากสมาชิกของคณะธรรมกิจ มีหน้ าที่
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เป็ นประธานในการประชุมของคณะธรรมกิจ และของที่ประชุมสัปปุรุษเป็ น
ผู้ควบคุมดูแล และบริหารงานคริสตจักร
82.1.2 รองประธาน คือ ผู้ที่ได้ รับเลือกและมาจากสมาชิกของคณะธรรมกิจ
มี
หน้ าที่ชว่ ยประธานในกิจการทัว่ ไป
ทําการแทนประธานเมื่อประธานไม่อยู่
หรื อไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ เมื่อตําแหน่งประธานว่างลงด้ วยเหตุใดก็ตาม
ให้ รองประธานทําหน้ าที่แทนจนกว่าจะได้ เลือกประธานใหม่
82.1.3 เลขานุการ คือ ผู้ที่ได้ รับเลือกและมาจากสมาชิกของคณะธรรมกิจ
มี
หน้ าที่นดั ประชุม จัดเตรี ยมการประชุม บันทึกรายงาน และมติของที่ประชุม
รักษาเอกสารต่าง ๆ จัดทําทะเบียนสมาชิก และรับผิดชอบหน้ าที่ที่ได้ รับมอบ
หมายจากประธาน
82.1.4 เหรัญญิก คือ ผู้ที่ได้ รับเลือกและมาจากสมาชิกของคณะธรรมกิจ มีหน้ าที่
รับผิดชอบในการรับ – จ่ายเงิน ดูแลรักษาการเงินการบัญชีของคริ สตจักร
และรายงานการเงินต่อคณะธรรมกิจ และที่ประชุมสัปปุรุษ
ข้ อ 83 คณะธรรมกิจคริ สตจักรท้ องถิ่น มีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
83.1 สรรหาศิษยาภิบาลมาประจําคริ สตจักร
83.2 ร่วมมือกับศิษยาภิบาลในการทําพันธกิจของคริ สตจักร
83.3 สรรหา สนับสนุนและส่งเสริ มสมาชิกภายในคริ สตจักรให้ ถวายตัวเตรี ยมเป็ นผู้รับใช้ เต็มเวลา
83.4 จัดให้ มีการนมัสการ และศาสนพิธีตา่ ง ๆ
83.5 จัดให้ มีการอบรมคริ สตธรรมศึกษาแก่สมาชิก
83.6 จัดให้ มีการถวายสิบลด และการถวายอื่น ๆ
83.7 ดําเนินการเผยแพร่พระกิตติคณ
ุ เพิ่มพูนสมาชิก
83.8 ดําเนินการบริ การและรับใช้ สงั คม
83.9 เลือกตังประธาน
้
รองประธาน เลขานุการ และเหรัญญิกคณะธรรมกิจจากคณะธรรม
กิจคริ สตจักร
83.10 จัดระเบียบการบริ หารคริ สตจักร และเป็ นผู้เสนอข้ อบังคับ หรื อระเบียบของคริ สตจักร
ต่อที่ประชุมสัปปุรุษเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ แต่ต้องไม่ขดั กับธรรมนูญแห่งสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย และระเบียบปฏิบตั ิของธรรมนูญแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
83.11 รับผิดชอบควบคุมดูแลทรัพย์สิน การเงินและการบัญชีของคริ สตจักร
83.12 จัดทําทะเบียนสมาชิกโดยให้ มีรายละเอียด ชื่อ – สกุล สัญชาติ เชื ้อชาติ วัน เดือน
ปี เกิด สถานะของการสมรส จํานวนบุตร การศึกษา อาชีพบิดามารดาและอื่น ๆ
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83.13 ดูแลความประพฤติสมาชิกคริ สตจักร
83.14 พิจารณาการรับ
โยกย้ ายและจําหน่ายสมาชิกของคริสตจักร โดยการออกใบแจ้ ง
ย้ ายและแจ้ งรับสมาชิกคริ สตจักร
83.15 จัด และดําเนินการประชุมสัปปุรุษอย่างน้ อย ปี ละหนึง่ ครัง้
และรายงานกิจการของ
คริ สตจักรต่อที่ประชุมสัปปุรุษนัน้
83.16 กําหนดองค์ประชุมสัปปุรุษ วาระการประชุม และแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ สมาชิก
ทราบล่วงหน้ า ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
83.17 เลือกผู้แทนคริ สตจักรตามสัดส่วนที่คณะธรรมกิจคริสตจักรภาคกําหนด เพื่อเป็ นผู้แทน
เข้ าประชุมคณะธรรมกิจคริ สตจักรภาค
83.18 รับสมัครหรื อเสนอชื่อผู้ที่จะสอบเป็ นครู ศาสนา หรื อศาสนาจารย์ เพื่อพิจารณาตรวจ
คุณสมบัตเิ บื ้องต้ น แล้ วให้ ดําเนินการตามขันตอนต่
้
อไป
83.19 ส่งเงินบํารุงคริ สตจักรภาค ในอัตราสิบลดทุกเดือนภายในวันที่สิบห้ าของเดือนถัดไป
83.20 รายงานกิจการ และงบประมาณประจําปี ของคริสตจักรท้ องถิ่นต่อที่ประชุมคณะธรรมกิจ
คริ สตจักรภาค
ข้ อ 84 ระเบียบข้ อบังคับและการประชุม
84.1 การประชุมคณะธรรมกิจคริ สตจักรท้ องถิ่น
84.1.1 คณะธรรมกิจคริ สตจักรท้ องถิ่น ควรมีการประชุมอย่างน้ อยปี ละหกครัง้
84.1.2 ในกรณีจําเป็ น สมาชิกคณะธรรมกิจจํานวนไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสี่ของคณะธรรมกิจ
ลงชื่อขอให้ ประธานเรี ยกประชุมก็ได้ และประธานจะต้ องจัดการประชุมภายใน
เจ็ดวัน นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับคําขอ
84.1.3 องค์ประชุมของคณะธรรมกิจ ประกอบด้ วยสมาชิกเกินกว่ากึ่งหนึง่ ของจํานวน
สมาชิกคณะธรรมกิจทังหมด
้
84.1.4 การประชุมทุกครัง้ จะต้ องบันทึกรายงานการประชุมอย่างละเอียด จะต้ องเสนอ
เพื่อพิจารณารับรองในการประชุมครัง้ ต่อไป แล้ วให้ สง่ รายงานนันต่
้ อคริสตจักร
ภาคทุกครัง้ ภายในสิบห้ าวัน หลังจากที่ได้ รับการรับรองแล้ ว
84.2 การประชุมสัปปุรุษ จะต้ องมีการประชุมอย่างน้ อยปี ละครัง้ และแจ้ งเป็ นลายลักษณ์
อักษรให้ สมาชิกสมบูรณ์ของคริ สตจักรทราบล่วงหน้ า เป็ นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
วาระการประชุมควรประกอบด้ วย
84.2.1 เปิ ดประชุมด้ วยการอธิษฐาน
84.2.2 เรื่ องที่แจ้ งให้ ทราบ
84.2.3 พิจารณารับรองวาระการประชุม
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84.3

84.4

84.2.4 พิจารณารายงานการประชุมครัง้ ก่อน
- เรื่ องสืบเนื่องการประชุมครัง้ ก่อน
84.2.5 รับทราบรายงานของคณะธรรมกิจ
84.2.6 พิจารณาข้ อเสนอของคณะธรรมกิจ
84.2.7 พิจารณางบประมาณประจําปี ของคริ สตจักร
84.2.8 พิจารณานโยบายและหรื อโครงการของคริ สตจักร
84.2.9 เลือกตังผู
้ ้ ปกครอง และหรื อมัคนายก
84.2.10 พิจารณาการเชิญศิษยาภิบาล และการให้ ศษิ ยาภิบาลพ้ นจากตําแหน่ง
84.2.11 พิจารณาข้ อเสนอของสมาชิกสมบูรณ์
84.2.12 เรื่ องอื่น ๆ
84.2.13 ปิ ดประชุมด้ วยการอธิษฐาน
สมาชิกสมบูรณ์ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสิบของจํานวนสมาชิกสมบูรณ์ทงหมด
ั้
มีสิทธิ์ลงชื่อ
ขอให้ คณะธรรมกิจเรี ยกประชุมสัปปุรุษสมัยวิสามัญก็ได้
คณะธรรมกิจจะต้ องจัดการ
ประชุมภายในสี่สิบห้ าวัน นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับคําขอ
คณะธรรมกิจคริ สตจักรท้ องถิ่น อาจกําหนดองค์ประชุมสัปปุรุษของตนเองได้

ข้ อ 85 การยุบเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงสถานภาพคริสตจักรท้ องถิ่น
85.1 คณะธรรมกิจคริ สตจักรภาคมีมติให้ ยบุ เลิก หรื อเปลี่ยนแปลงสถานภาพคริ สตจักรท้ องถิ่น
ได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
85.1.1 สมาชิกสมบูรณ์ลดลง มีจํานวนไม่ถึงสามสิบคนจนไม่สามารถดําเนินการต่อไป
ได้ ให้ คณะธรรมกิจคริ สตจักรภาค มีมติเปลี่ยนแปลงสถานภาพเป็ นหมวดคริ ส
เตียน
85.1.2 ไม่สามารถปฏิบตั พิ นั ธกิจ ตามธรรมนูญแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย และ
ระเบียบปฏิบตั ิของธรรมนูญแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
85.2 ให้ คณะธรรมกิจภาค แจ้ งให้ สภาคริ สตจักรในประเทศไทยทราบภายในสามสิบวันหลังจาก
มีมติยบุ เลิกหรื อ เปลี่ยนแปลงสถานภาพคริ สตจักรท้ องถิ่นแล้ ว
85.3 ทรัพย์สินของคริ สตจักรที่ยบุ เลิก ให้ คริ สตจักรภาคดําเนินการตามขันตอน
้
ข้ อ 86 ที่ประชุมสัปปุรุษ คือ องค์ประชุมสูงสุดของคริสตจักรท้ องถิ่น ประกอบด้ วย
86.1 สมาชิกสมบูรณ์ของคริ สตจักรท้ องถิ่น
86.2 ประธานคณะธรรมกิจคริ สตจักรท้ องถิ่นเป็ นประธานที่ประชุมสัปปุรุษ
86.3 เลขานุการคณะธรรมกิจคริ สตจักรท้ องถิ่น เป็ นเลขานุการที่ประชุม
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ข้ อ 87 ที่ประชุมสัปปุรุษ มีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
87.1 พิจารณาเลือกตังผู
้ ้ ปกครองและมัคนายก
87.2 พิจารณาแต่งตังคณะธรรมกิ
้
จคริ สตจักร
87.3 พิจารณาอนุมตั นิ โยบายของคริ สตจักร
87.4 พิจารณาอนุมตั งิ บประมาณประจําปี ของคริสตจักร
87.5 พิจารณาลงมติเชิญศิษยาภิบาลของคริ สตจักร
87.6 พิจารณาข้ อเสนอหรื อปั ญหาต่างๆ ที่คณะธรรมกิจคริ สตจักร หรื อสมาชิกสมบูรณ์ ตาม
ข้ อ 84.3
ข้ อ 88 สมาชิกคริ สตจักรท้ องถิ่น
88.1 สมาชิกสํารอง หมายความถึง
88.1.1 ผู้ที่รับบัพติศมา หรื อพิธีถวายตัวแล้ ว เมื่ออายุยงั ไม่ถึงสิบสองปี
88.1.2 ผู้ที่ได้ รับเชื่อแล้ วแต่ยงั ไม่ได้ ประกาศตนเป็ นสมาชิกสมบูรณ์
88.1.3 คณะธรรมกิจคริ สจักรมีมติให้ เป็ นสมาชิกสํารอง
88.2 สมาชิกสมบูรณ์ หมายความถึง
88.2.1 ผู้ที่มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบสองปี บริบรู ณ์
88.2.2 คณะธรรมกิจคริ สตจักร มีมติรับเข้ าเป็ นสมาชิกสมบูรณ์
88.2.3 ผู้ที่ได้ รับบัพติศมาแล้ ว และประกาศตนในที่ประชุมนมัสการปกติของคริ สตจักร
ว่าเชื่อวางใจในพระเยซูคริ สต์
ข้ อ 89 หน้ าที่ของสมาชิกคริ สตจักรท้ องถิ่น
89.1 เข้ าร่ วมการนมัสการของคริ สตจักรท้ องถิ่น ที่ตนเป็ นสมาชิกอยู่อย่างสมํ่าเสมอ
89.2 ถวายสิบลดในคริ สตจักรท้ องถิ่น
89.3 มีสว่ นในการถวายเพื่อพันธกิจคริ สตจักรท้ องถิ่น
89.4 ร่วมพันธกิจ กิจกรรมต่าง ๆ ในคริสตจักรท้ องถิ่นที่ตนเป็ นสมาชิก
89.5 เอาใจใส่ดแู ลทุกข์สขุ ของศิษยาภิบาล ของคริสตจักรท้ องถิ่นนัน้ ๆ ด้ วยความรัก
89.6 ยอมรับ และปฏิบตั ิตามระเบียบข้ อบังคับที่คริ สตจักรท้ องถิ่นตังขึ
้ ้น ซึง่ ไม่ขดั ต่อธรรมนูญ
แห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย และระเบียบปฏิบตั ขิ องธรรมนูญแห่งสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย
89.7 เป็ นพยานถึงองค์พระเยซูคริสต์แก่ชมุ ชนด้ วยความคิด คําพูด และการกระทํา
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ข้ อ 90 สิทธิ์ของสมาชิกคริ สตจักรท้ องถิ่น
90.1 สมาชิกสมบูรณ์มีสิทธิ์เข้ าร่วมพิธีมหาสนิท
90.2 สมาชิกสมบูรณ์ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน มีสิทธิ์ได้ รับเลือกเป็ นผู้ปกครอง มัคนายก และ
กรรมการต่าง ๆ ของคริ สตจักรท้ องถิ่นที่ตนสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้
90.3 สมาชิกสมบูรณ์มีสิทธิ์ได้ รับเลือกเป็ นผู้แทนของคริ สตจักร
เพื่อทําพันธกิจของคริ สตจักร
ท้ องถิ่น
90.4 สมาชิกสมบูรณ์มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมสัปปุรุษ
90.5 สมาชิกสํารองมีสิทธิ์เข้ าร่วมประชุมสัปปุรุษ แต่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน
90.6 สมาชิกสมบูรณ์และสมาชิกสํารอง มีสิทธิ์รับสวัสดิการที่ทางคริ สตจักรท้ องถิ่นจัดขึ ้น
ข้ อ 91 การย้ ายสมาชิกภาพ
91.1 ให้ ยื่นความจํานงต่อคณะธรรมกิจคริ สตจักรท้ องถิ่น เป็ นลายลักษณ์อกั ษร แจ้ งถึงเหตุที่
ย้ าย
ชื่อคริ สตจักรท้ องถิ่นที่จะขอย้ ายไปสังกัด เพื่อให้ คริ สตจักรท้ องถิ่นมอบหนังสือ
การย้ ายออก แก่สมาชิกผู้นนั ้ เพื่อนําไปมอบให้ คริ สตจักรท้ องถิ่นที่ผ้ นู นไปสั
ั ้ งกัด
91.2 สมาชิกคริ สตจักรท้ องถิ่นอื่นใด ที่ประสงค์จะย้ ายเข้ ามาเป็ นสมาชิกของคริ สตจักรท้ องถิ่น
ใหม่ ให้ ผ้ นู นแจ้
ั ้ งความจํานงเป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้ อมทังหนั
้ งสือแจ้ งย้ ายออกจาก
คริ สตจักรท้ องถิ่นเดิมโดยมีศษิ ยาภิบาล
หรื อประธานธรรมกิจคริ สตจักรท้ องถิ่นลงชื่อ
รับรองการย้ าย เสนอต่อคณะธรรมกิจคริ สตจักรท้ องถิ่นใหม่
เพื่อพิจารณารับเข้ าเป็ น
สมาชิกของคริ สตจักรท้ องถิ่นต่อไป
91.3 ให้ คณะธรรมกิจคริ สตจักรท้ องถิ่น พิจารณาในกรณีที่ย้ายมาจากคริ สตจักร ซึง่ ไม่สงั กัด
สภาคริ สตจักรในประเทศไทยและมีมติรับไว้
โดยให้ ผ้ ูนนประกาศตั
ั้
วต่อที่ประชุม
นมัสการปกติของคริ สตจักรท้ องถิ่น เพื่อเป็ นสมาชิกสมบูรณ์
ข้ อ 92 การพ้ นจากสมาชิกสมบูรณ์
92.1 ตาย
92.2 ลาออก
92.3 ย้ ายสังกัด
92.4 ให้ ออกตามมติของคณะธรรมกิจคริ สตจักรท้ องถิ่นในกรณี
92.4.1 ประพฤติผิดร้ ายแรง
92.4.2 เข้ ากับคณะอื่น นอกสังกัดสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
92.4.3 ไม่สามารถติดต่อ หรื อติดตามได้ ภายในห้ าปี ให้ เปลี่ยนสภาพเป็ นสมาชิกสํารอง
92.4.4 สมาชิกคนใดไม่ได้ ปฏิบตั ิตามคําที่ได้ ปฏิญาณไว้ คือ ไม่ได้ มาประชุมนมัสการ
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หรื อร่วมพันธกิจหรื อกิจกรรม ไม่ได้ ถวายบํารุงคริ สตจักรท้ องถิ่นตลอดสามเดือน
ให้ คณะธรรมกิจส่งผู้แทน หรื อหนังสือไปตักเตือน ถ้ าหากยังขาดการนมัสการ
หรื อการถวายจนถึงหนึง่ ปี ให้ คณะธรรมกิจเรี ยกตัวมาสอบถาม
ถ้ าหากยัง
ขาดดังกล่าวจนถึงสามปี ให้ เตือนไปเป็ นครัง้ สุดท้ าย หากยังไม่ปฏิบตั ิตาม ก็ให้
พ้ นจากการเป็ นสมาชิกสมบูรณ์ของคริ สตจักรท้ องถิ่น
แต่ให้ คงสภาพเป็ น
สมาชิกสํารองจนกว่าคณะธรรมกิจคริ สตจักรท้ องถิ่น
จะมีมติให้ กลับมาเป็ น
สมาชิกสมบูรณ์อีกครัง้ หนึง่
หมวด 6
คริสตจักรภาค
ข้ อ 93 คริ สตจักรภาค หมายความถึง
คริ สตจักรท้ องถิ่นหลายคริ สตจักรและหมวดคริ สเตียน หรื อ
ศาลาธรรมรวมกันตังอยู
้ ่ในเขตคริ สตจักรภาค ซึ่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทยกําหนดไว้ โดย
ถือเขตภูมิศาสตร์ ประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม หรื อภาษาเป็ นเกณฑ์
ข้ อ 94 การตังคริ
้ สตจักรภาค ให้ กระทําได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
94.1 มีคริ สตจักรท้ องถิ่นที่สามารถเลี ้ยงตนเองได้ จํานวนตังแต่
้ สิบคริ สตจักรขึ ้นไป และ
94.2 มีสมาชิกสมบูรณ์รวมกันตังแต่
้ หนึง่ พันคนขึ ้นไป
94.3 คริ สตจักรท้ องถิ่น ตามข้ อ 94.1 และข้ อ 94.2
มีความประสงค์จะรวมตัวกันตังเป็
้ น
คริ สตจักรภาค ให้ ยื่นเรื่ องราวเสนอต่อคริ สตจักรภาคที่ตนสังกัดพร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผล และ
วัตถุประสงค์ในการตังภาคใหม่
้
94.4 ให้ คณะธรรมกิจคริ สตจักรภาคที่ได้ รับข้ อเสนอตามข้ อ 94.3 พิจารณาให้ แล้ วเสร็ จภายใน
หนึง่ ร้ อยแปดสิบวัน นับตังแต่
้ ได้ รับเรื่ องราว
แล้ วเสนอเรื่ องราวและความเห็นไปยัง
คณะกรรมการดําเนินงานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
94.5 ให้ คณะกรรมการดําเนินงาน สภาคริ สตจักรในประเทศไทย พิจารณาแล้ วเสนอเรื่ องราว และ
ความเห็นไปยังคณะกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
94.6 ให้ คณะกรรมการอํานวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย พิจารณาเรื่ องราว
และ
ความเห็นดังกล่าวข้ างต้ น หากเห็นสมควรให้ มีการตังคริ
้ สตจักรภาคตามข้ อเสนอ
ให้
คณะกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
เสนอความเห็นไปยังสมัชชา
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ในกรณีนี ้คณะกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรใน
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ประเทศไทย อาจเสนอเงื่อนไขเพิ่มเติมให้ คริ สตจักรภาคใหม่ ปฏิบตั ิอย่างหนึง่ อย่าง
ใดด้ วยก็ได้
94.7 สมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย มีอํานาจอนุมตั หิ รื อไม่อนุมตั ใิ ห้ ตงคริ
ั ้ สตจักรภาค
ในกรณีที่อนุมตั ิ ให้ สมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ประกอบพิธีแต่งตังคริ
้ สตจักร
ภาคนันต่
้ อไป
94.8 ในกรณีที่คริ สตจักรท้ องถิ่น ที่ไม่อยูใ่ นสังกัดสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
มีความ
ประสงค์จะรวมตัวกันตังคริ
้ สตจักรภาค ให้ ยื่นเรื่ องราวไปยัง คณะกรรมการดําเนินงาน
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย แล้ วให้ ปฏิบตั ิตามข้ อ 94.5 ข้ อ 94.6 และข้ อ 94.7 ต่อไป
ข้ อ 95 คณะธรรมกิจคริ สตจักรภาค ประกอบด้ วย
95.1 คณะกรรมการดําเนินงานคริ สตจักรภาค
95.2 ศาสนาจารย์ที่เป็ นสมาชิกสามัญคริ สตจักรภาค
95.3 ศิษยาภิบาลคริ สตจักรท้ องถิ่นที่สงั กัดคริ สตจักรภาค
95.4 ผู้แทนคริ สตจักรท้ องถิ่นที่สงั กัดคริ สตจักรภาคนัน้ ซึง่ จํานวนเป็ นไปตามที่คริ สตจักรภาค
กําหนด
95.5 ผู้แทนหมวดคริ สเตียนหรื อศาลาธรรม ที่สงั กัดคริ สตจักรภาคแห่งละหนึง่ คน
ข้ อ 96 อํานาจและหน้ าที่ของคณะธรรมกิจคริ สตจักรภาค
96.1 อนุมตั กิ ารสถาปนาคริ สตจักรท้ องถิ่น และแต่งตังหมวดคริ
้
สเตียน หรื อศาลาธรรมในเขต
กําหนดปกครองดูแลเอาใจใส่คริสตจักรและหมวดคริ สเตียน หรื อศาลาธรรมนัน้
96.2 ดูแลศาสนาจารย์ ครูศาสนา ศิษยาภิบาล และผู้ปกครอง
96.3 ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผู้ที่สมัครเป็ นศาสนาจารย์ หรื อครู ศาสนา
96.4 สอบความรู้ เรื่ องการเตรี ยมคําเทศนา การเทศนา หลักข้ อเชื่อและความเข้ าใจธรรมนูญแห่ง
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย และระเบียบปฏิบตั ิของธรรมนูญแห่งสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย แล้ วนําเสนอต่อกรรมการศาสนศาสตร์ ศกึ ษาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
เพื่อดําเนินการตามขันตอน
้
96.5 สถาปนาศาสนาจารย์
96.6 แต่งตังศิ
้ ษยาภิบาล ครู ศาสนา
96.7 พิจารณามอบสิทธิ์พิเศษ แก่ผ้ ปู กครอง อนุศาสนาจารย์ ครูศาสนา และอนุศาสกในการ
ประกอบศาสนพิธี
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96.8 เลือกตังและถอดถอนผู
้
้ แทนคริ สตจักรภาค
เป็ นกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย เพื่อเข้ าร่วมการประชุม และรายงานพันธกิจของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ให้ คณะกรรมการดําเนินงานคริ สตจักรภาค ทราบทุกครัง้ โดยมีกําหนดวาระเท่ากับกรรมการ
อํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทยชุดนัน้
96.9 แต่งตังและถอดถอนกรรมการในเขตปกครอง
้
พร้ อมทังให้
้ คําแนะนํา และมอบอํานาจตาม
สมควร
96.10 ส่งเสริ มการเผยแพร่พระกิตติคณ
ุ เพิ่มพูนคริ สตจักร การศึกษา พระวจนะ และพันธกิจ
96.11 จัดให้ มีระเบียบข้ อบังคับ ของคณะธรรมกิจคริสตจักรภาค โดยไม่ขดั กับธรรมนูญแห่งสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย และระเบียบปฏิบตั ิของธรรมนูญแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศ
ไทย
96.12 เป็ นผู้ประสานงานระหว่างสภาคริ สตจักรในประเทศไทย คริ สตจักรภาค คริ สตจักรท้ องถิ่น
หมวดคริ สเตียนหรื อศาลาธรรม หน่วยงานหรื อสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
96.13 ทํารายงานพันธกิจ และงบประมาณประจําปี ของคริ สตจักรภาค เสนอต่อสภาคริ สตจักร
ในประเทศไทย
96.14 เลือกตังกรรมการดํ
้
าเนินงานคริ สตจักรภาค เพื่อทําหน้ าที่แทนนอกสมัยประชุม
96.15 เลือกผู้แทนที่จะเข้ าประชุมสมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
จากสมาชิกสามัญ
คริ สตจักรภาคซึง่ อยูใ่ นที่ประชุมธรรมกิจคริ สตจักรภาคในขณะนัน้
96.16 เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็ นกรรมการพันธกิจ
กรรมการอํานวยการสถาบัน และ
กรรมการต่าง ๆ ของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ต่อคณะผู้บริ หารสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย
ก่อนการประชุมคณะกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
สมัยที่มีการเลือกตังไม่
้ น้อยกว่าหกสิบวัน เพื่อพิจารณาตามขันตอน
้
96.17 รับผิดชอบในการส่งเงินถวายสิบลด บํารุ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทยและติดตามเงินบํารุง
จากคริ สตจักรท้ องถิ่น และหมวดคริ สเตียน
96.18 คัดค้ าน หรื อทักท้ วงรายงานการประชุมของคณะกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศ
ไทย ในสิ่งที่ไม่เห็นชอบด้ วยเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายในเก้ าสิบวัน
หลังจากที่ได้ รับ
รายงานนัน้
96.19 ตรวจรับรองรายงานการประชุมบัญชีการเงิน และทะเบียนสมาชิกของคณะธรรมกิจคริ สตจักร
ท้ องถิ่น คณะกรรมการ หมวดคริ สเตียน พร้ อมทังให้
้ คําแนะนํา
96.20 พิจารณาความประพฤติศาสนาจารย์ ครูศาสนา และศิษยาภิบาล หรื อผู้ทําหน้ าที่
ศิษยาภิบาล
96.21 พิจารณายุบเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงสถานภาพคริ สตจักรท้ องถิ่น
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96.22 วินิจฉัยข้ อความ คําร้ อง คําอุทธรณ์ใด ๆ ที่สมาชิกสมบูรณ์ของคริ สตจักร
หรื อ
หมวดคริ สเตียน เสนอขึ ้นมาเมื่อเห็นว่าไม่ได้ รับการพิจารณาอย่างเป็ นธรรม
96.23 วินิจฉัยข้ อความ คําร้ อง คําอุทธรณ์ใด ๆ ที่คณะบุคคล คณะธรรมกิจคริ สตจักรท้ องถิ่น
และคณะกรรมการหมวดคริ สเตียนเสนอขึ ้นมา
96.24 พิจารณาเชิญหัวหน้ าหน่วยงาน และสถาบันในสังกัดสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ที่มี
สํานักงานตังในพื
้ ้นที่ของคริ สตจักรภาค
เข้ าร่วมประชุมคณะธรรมกิจคริ สตจักรภาค
ในฐานะสมาชิกสมทบ
ข้ อ 97 คณะกรรมการดําเนินงานของคริ สตจักรภาค เป็ นคณะผู้บริหารซึง่ ได้ รับเลือกจากคณะธรรมกิจ
คริ สตจักรภาคอย่างน้ อย ประกอบด้ วยบุคคลต่อไปนี ้
97.1 ประธานธรรมกิจคริ สตจักรภาค
97.2 รองประธานธรรมกิจคริ สตจักรภาค
97.3 เลขานุการธรรมกิจคริ สตจักรภาค
97.4 เหรัญญิกธรรมกิจคริ สตจักรภาค
97.5 ผู้แทนคริ สตจักรภาค ซึง่ เป็ นกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
97.6 ประธานคณะสตรี คริ สตจักรภาค ประธานคณะอนุชนคริ สตจักรภาคโดยตําแหน่ง และ
ประธานกรรมการอื่น ๆ ของคริสตจักรภาค ตามความเหมาะสม
ข้ อ 98 การเลือกตังกรรมการดํ
้
าเนินงานคริ สตจักรภาค อาจจัดให้ มีการเลือกโดยวิธีใดวิธีหนึง่ ในสองวิธี
ตามมติของที่ประชุมคณะธรรมกิจคริสตจักรภาคคราวนัน้
98.1 ให้ คณะธรรมกิจคริ สตจักรภาค เลือกประธานกรรมการดําเนินงาน แล้ วให้ ประธานเป็ นผู้
เลือกตําแหน่งอื่น ๆ ตามข้ อ 97.2 ข้ อ 97.3 และ ข้ อ 97.4
98.2 ให้ คณะธรรมกิจคริ สตจักรภาคเลือกแต่ละตําแหน่ง ตามข้ อ 97
ข้ อ 99 การทํางานของกรรมการดําเนินงานคริ สตจักรภาคแต่ละตําแหน่ง มีวาระการดํารงตําแหน่งครัง้ ละสี่ปี
และอยูใ่ นตําแหน่งติดต่อกันได้ ไม่เกินสองสมัย
ข้ อ 100 หน้ าที่และความรับผิดชอบ
100.1 ประธานธรรมกิจคริ สตจักรภาค มีหน้ าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
100.1.1 เป็ นประธานในการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานคริ สตจักรภาค และคณะ
ธรรมกิจคริ สตจักรภาค
100.1.2 เป็ นผู้แทนคณะธรรมกิจคริ สตจักรภาค ในการสร้ างความสัมพันธ์ ติดต่อ
ประสานงานกับองค์การต่าง ๆ ทังของรั
้
ฐและเอกชน
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100.1.3 เป็ นผู้ดแู ล เอาใจใส่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคริ สเตียนของมวลสมาชิก
คริ สตจักรท้ องถิ่น หมวดคริ สเตียนหรื อศาลาธรรม
100.1.4 ควบคุม ดูแล การบริ หารงานคริ สตจักรภาค
และติดต่อประสานงานสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย
100.2 รองประธานธรรมกิจคริ สตจักรภาค มีหน้ าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
100.2.1 ทําหน้ าที่แทนประธานธรรมกิจคริสตจักรภาคในกรณีที่ประธานไม่อยู่ หรื อไม่
สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ได้
100.2.2 ช่วยเหลื อแบ่งเบาภาระของประธาน
ในพันธกิ จการพัฒนาคุณภาพชี วิต
คริ สเตียน ของคริสตจักรท้ องถิ่น หมวดคริ สเตียนหรื อศาลาธรรม
100.2.3 รับผิดชอบพันธกิจตามที่ประธานมอบหมาย
100.3 เลขานุการธรรมกิจคริ สตจักรภาค มีหน้ าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
100.3.1 จัดเตรี ยมเอกสาร และวาระการประชุมสําหรับการประชุมกรรมการดําเนินงาน
คริ สตจักรภาค และการประชุมคณะธรรมกิจคริ สตจักรภาค
100.3.2 จัดให้ มีการบันทึก
และเก็บรักษารายงานการประชุมกรรมการดําเนินงาน
คริ สตจักรภาค และรายงานการประชุมคณะธรรมกิจคริ สตจักรภาค
100.3.3 ติดต่อประสานงานกับคริ สตจักรท้ องถิ่น หมวด คริ สเตียนหรื อศาลาธรรม บุคคล
และองค์กรต่าง ๆ
100.3.4 รับผิดชอบพันธกิจตามที่ประธานมอบหมาย
100.4 เหรัญญิกธรรมกิจคริ สตจักรภาค มีหน้ าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
100.4.1 ควบคุมดูแลการเงิน การบัญชีของคริ สตจักรภาค ให้ เป็ นไปตามระบบที่ถกู ต้ อง
100.4.2 เสนองบประมาณ และงบดุลของคริ สตจักรภาค ต่อคณะธรรมกิจคริ สตจักรภาค
100.4.3 ควบคุมดูแล และรักษาผลประโยชน์ทรัพย์สิน ทังอสั
้ งหาริ มทรัพย์ และ
สังหาริ มทรัพย์ของคริ สตจักรภาค
ข้ อ 101 การพ้ นจากตําแหน่งกรรมการดําเนินงานคริ สตจักรภาค ก่อนครบวาระ
101.1 คณะธรรมกิจคริ สตจักรภาค มีมติด้วยคะแนนเสียงจํานวนไม่น้อยกว่าสองในสาม ให้
ประธานกรรมการดําเนินงานคริ สตจักรภาค พ้ นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ
101.2 ในกรณีที่ประธานกรรมการดําเนินงานคริสตจักรภาค พ้ นจากตําแหน่ง ตามข้ อ 98.1หรื อ
ลาออกให้ คณะกรรมการดําเนินงานคริ สตจักรภาคชุดนัน้ พ้ นจากตําแหน่งด้ วย
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101.3 เมื่อตําแหน่งกรรมการดําเนินงานคริสตจักรภาคว่างลง ให้ คณะธรรมกิจคริ สตจักรภาค จัด
ให้ มีการเลือกตังกรรมการดํ
้
าเนินงานคริ สตจักรภาค ตามข้ อ 98 ภายในสามสิบวัน
101.4 ในกรณีที่กรรมการอื่นนอกจากประธาน พ้ นจากตําแหน่ง ให้ มีการเลือกตังซ่
้ อม ตามข้ อ
98.1 หรื อข้ อ 98.2 แล้ วแต่กรณี และให้ ผ้ ไู ด้ รับเลือกตังซ่
้ อมอยูใ่ นตําแหน่งเท่ากับวาระ
ของผู้ที่ตนแทน
ข้ อ 102 สิทธิ์ของคริ สตจักรภาค
102.1 ส่งสมาชิกสามัญเข้ าประชุมสมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ตามจํานวนที่กําหนด
ไว้ ในธรรมนูญแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย และระเบียบปฏิบตั ขิ องธรรมนูญแห่งสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย
102.2 ได้ รับสิทธิ์ตา่ ง ๆ ตามที่สมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย กําหนดให้
ข้ อ 103 ระเบียบข้ อบังคับและการประชุม
103.1 การประชุมคณะธรรมกิจคริ สตจักรภาค
103.1.1 คณะธรรมกิจคริ สตจักรภาค ต้ องประชุมสมัยสามัญอย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้
ณ สถานที่ และวันเวลาที่ได้ กําหนดไว้ แล้ ว
ให้ กรรมการดําเนินงาน
คริ สตจักรภาคพิจารณาดําเนินการ
โดยแจ้ งให้ คริสตจักรท้ องถิ่นทราบ
ล่วงหน้ า ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
103.1.2 ในกรณีจําเป็ น คณะธรรมกิจคริ สตจักรภาค
อาจมีการประชุมสมัย
วิสามัญได้ โดย
103.1.2.1 คณะกรรมการดําเนินงานคริสตจักรภาค เห็นสมควรให้ เรี ยก
ประชุม เมื่อมีกรณีจําเป็ นคณะกรรมการดําเนินงาน คริ สตจักร
ภาคเป็ นผู้กําหนด วัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยแจ้ ง
ให้ คริสตจักรท้ องถิ่นทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
100.1.2.2 คณะธรรมกิจคริ สตจักรท้ องถิ่น จํานวนไม่น้อยกว่า หนึง่ ในสาม
ของจํานวนคริ สตจักรท้ องถิ่นทังหมดภายในคริ
้
สตจักรภาคนัน้
เสนอให้ คณะกรรมการดําเนินงานคริ สตจักรภาค เรี ยกประชุม
และคณะกรรมการดําเนินงานคริ สตจักรภาค
จะต้ องเรี ยก
ประชุมภายในสามสิบวันนับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับข้ อเสนอ
หาก
คณะกรรมการดําเนินงานคริ สตจักรภาค ไม่เรี ยกประชุมภาย
ในกําหนด
คณะธรรมกิจคริ สตจักรท้ องถิ่นที่เสนอให้ เรี ยก
ประชุม มีสิทธิ์เรี ยกประชุมวิสามัญได้ ทนั ที
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103.1.3 องค์ประชุมของคณะธรรมกิจคริสตจักรภาค
ต้ องประกอบด้ วยจํานวน
สมาชิก คณะธรรมกิจคริ สตจักรภาคเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกทังหมด
้
และ
จํานวนคริ สตจักรท้ องถิ่น และหมวดคริ สเตียน หรื อศาลาธรรมเกินกึ่งหนึง่
ของจํานวนคริ สตจักรท้ องถิ่น และหมวดคริสเตียน หรื อศาลาธรรมทังหมด
้
ของคริ สตจักรภาค
103.1.4 การประชุมทุกครัง้ จะต้ องบันทึกรายงานการประชุมและจะต้ องเสนอเพื่อ
พิจารณารับรอง ในการประชุมครัง้ ต่อไป
103.1.5 การประชุมทุกครัง้ จะต้ องส่งสําเนารายงานการประชุมต่อสภาคริ สตจักร
ในประเทศไทย และคณะธรรมกิจคริ สตจักรท้ องถิ่นทราบภายในสามสิบวัน
103.1.6 คณะธรรมกิจคริ สตจักรท้ องถิ่น ที่จะคัดค้ านหรื อทักท้ วงรายงานการประชุม
จะต้ องกระทําภายในกําหนดหกสิบวัน นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับรายงาน มิฉะนัน้
ให้ ถือว่าเป็ นการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
103.2 การประชุมของคณะกรรมการดําเนินงานคริ สตจักรภาค
103.2.1 คณะกรรมการดําเนินงานคริ สตจักรภาค ต้ องประชุมสมัยสามัญอย่างน้ อย
ปี ละหกครัง้
103.2.2 สมาชิกคณะกรรมการดําเนินงานคริ สตจักรภาค ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสี่ของ
จํานวน คณะกรรมการดําเนินงาน
ลงชื่อขอให้ ประธานเรี ยกประชุมสมัย
วิสามัญ ประธานจะต้ องจัดการประชุมภายในสิบสี่วนั นับตังแต่
้ วนั ที่ได้
รับคําขอ
103.2.3 การประชุมทุกครัง้ จะต้ องบันทึกรายงานการประชุม และจะต้ องเสนอ
เพื่อพิจารณารับรองในการประชุมครัง้ ต่อไป และเสนอต่อคณะธรรมกิจคริ สตจักร
ภาค
103.2.4 การประชุมทุกครัง้ จะต้ องแจ้ งมติให้ คริ สตจักรท้ องถิ่น และหมวดคริ สเตียน
หรื อศาลาธรรมที่เกี่ยวข้ องกับมตินนั ้ ๆ ทราบภายในสามสิบวัน
ข้ อ 104 การยุบเลิกคริ สตจักรภาค
การยุบเลิกคริ สตจักรภาค เป็ นอํานาจของสมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
และจะ
กระทําได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
104.1 จํานวนคริ สตจักร หรื อสมาชิกลดลงกว่าครึ่งของจํานวนที่กําหนดไว้ ในการก่อตังคริ
้ สตจักร
ภาค
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104.2 ไม่สามารถรวมตัว และดําเนินการในลักษณะคริสตจักรภาคต่อไปได้
ให้ กรรมการ
ดําเนินงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย พิจารณาดําเนินตามขันตอนต่
้
อไป
104.3 คริ สตจักรที่คงเหลือ หลังจากการยุบเลิกคริ สตจักรภาคแล้ ว
ให้ ดําเนินการเข้ าสังกัด
คริ สตจักรภาคหนึง่ ภาคใด ตามความเหมาะสมภายในหนึง่ ร้ อยยี่สิบวัน
แล้ วแจ้ งให้
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย ทราบ
หมวด 7
ส่ วนที่ 1
สภาคริสตจักรในประเทศไทย
ข้ อ 105 สภาคริ สตจักรในประเทศไทย หมายความถึง องค์การคริ สเตียนนิกายโปรเตสแตนท์ที่รวมตัว
กัน เพื่อทําพันธกิจของพระเจ้ าในประเทศไทยร่วมกัน โดยมีหลักข้ อเชื่อธรรมนูญแห่งสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย และข้ อปฏิบตั เิ ดียวกันอยูภ่ ายใต้ การปกครองเดียวกัน
105.1 องค์ประกอบสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ประกอบด้ วยคริสตจักรคณะนิกาย หรื อ
องค์กรต่าง ๆ ที่ยินยอมร่วมพันธกิจ โดยยอมรับหลักข้ อเชื่อและธรรมนูญแห่งสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย
105.2 โครงสร้ างสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เริ่ มจากคริ สตจักรท้ องถิ่น คริ สตจักรภาค และ
สมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
105.3 การบริ หารงานของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย บริ หารโดยคณะผู้บริ หารสี่คน
คือ
ประธาน รองประธาน เลขาธิการ และเหรัญญิก ภายใต้ สิทธิ์อํานาจหน้ าที่
ที่รับ
มอบหมายจากสมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ซึง่ เลือกและแต่งตังบุ
้ คคลเหล่านี ้ให้
ดํารงตําแหน่งดังกล่าว
105.4 อํานาจของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
สิทธิ์อํานาจการปกครองมาจากพระเจ้ า คือ พระบิดา พระบุตร พระวิญญาณ
บริ สทุ ธิ์และจากพระคริ สตธรรมคัมภีร์ พระคริ สต์เจ้ าทรงตังคริ
้ สตจักรของพระองค์ไว้ และ
ทรงเป็ นพระประมุขของคริ สตจักรทังมวล
้
ข้ อ 106 การบริ หารของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย มีกําหนดลําดับดังนี ้
106.1 สมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
106.2 กรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
106.3 กรรมการดําเนินงานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
และกรรมการมูลนิธิแห่งสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย
106.4 คณะผู้บริ หารสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
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106.5 คริ สตจักรภาค
106.6 คริ สตจักรท้ องถิ่น
ข้ อ 107 สมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย คือ ที่ประชุมสูงสุดของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ข้ อ 108 สมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ประกอบด้ วย
108.1 สมาชิกสามัญ หมายความถึง สมาชิกผู้มีสิทธิ์อภิปรายแสดงความเห็น และมีสิทธิ์
ลงคะแนนเสียงในการประชุม ประกอบด้ วย
108.1.1 ผู้แทนคริ สตจักรภาคมีจํานวนตามสัดส่วน และขนาดคริ สตจักรภาคดังนี ้
108.1.1.1 คริ สตจักรภาคที่มีสมาชิกสมบูรณ์ไม่ถึงหนึง่ พันคน
มีผ้ แู ทน
จํานวนสิบคน
108.1.1.2 คริ สตจักรภาคที่มีสมาชิกสมบูรณ์ตงแต่
ั ้ หนึ่งพันหนึง่ คนถึงห้ าพัน
คนมีผ้ แู ทนจํานวนสิบห้ าคน
108.1.1.3 คริ สตจักรภาคที่มีสมาชิกสมบูรณ์ ตังแต่
้ ห้าพันหนึง่ คนเป็ นต้ น
ไป มีผ้ แู ทนจํานวนยี่สิบคน
โดยให้ คณะธรรมกิจคริ สตจักรภาคคัดเลือกจากสมาชิกสามัญ… ซึง่ จํานวนผู้แทนสองในสาม จะ
ต้ องไม่เป็ นศาสนาจารย์..และควรมีผ้ แู ทนเป็ นสตรี และอนุชนในจํานวนผู้แทนจากคริ สตจักรภาค
108.1.2 คณะกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
108.1.3 ผู้แทนพันธกิจการศึกษา จํานวนสิบคน ให้ กรรมการพันธกิจการศึกษา เป็ น
ผู้คดั เลือกผู้แทน
108.1.4 ผู้แทนพันธกิจการแพทย์ จํานวนสิบคน ให้ กรรมการพันธกิจการแพทย์ เป็ น
ผู้คดั เลือกผู้แทน
108.2 สมาชิกสมทบ หมายความถึง สมาชิกผู้มีสิทธิ์ที่จะอภิปรายแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มี
สิทธิ์ในการออกเสียงลงคะแนน ได้ แก่ ศาสนาจารย์ ที่ปรึกษากฎหมายสภาคริ สตจักร
ในประเทศไทย ภราดรผู้ร่วมงาน ผู้แทนจากหน่วยงาน ผู้แทนสถาบัน และผู้แทน
กรรมการต่าง ๆ ที่กรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย กําหนด
108.3 ผู้สงั เกตการณ์ คือ ผู้ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าร่ วมประชุม ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงหรื ออภิปราย
ต้ องเป็ นผู้ที่คริ สตจักรภาคหรื อ สถาบันต้ นสังกัดรับรอง
และส่งรายชื่อถึงเลขาธิการ
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย ก่อนการประชุมอย่างน้ อยสี่สิบห้ าวัน และต้ องได้ รับ
อนุมตั จิ ากเลขาธิการก่อนจึงจะเข้ าประชุมได้
สําหรับผู้รับเชิญจากสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย ที่จะมาร่ วมเป็ นผู้สงั เกตการณ์ ให้ เลขาธิการเชิญเป็ นราย ๆ ไป
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108.4 การส่งรายชื่อสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ
ให้ สง่ ถึงเลขาธิการสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย ก่อนวันประชุมสมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ไม่น้อยกว่าสี่สิบห้ าวัน
มิฉะนันถื
้ อว่าสละสิทธิ์
ในกรณีสดุ วิสยั ผู้ที่สง่ รายชื่อแล้ วไม่สามารถเข้ าประชุมได้
ให้ คณะกรรมการดําเนินงาน
คริ สตจักรภาค มีมติเปลี่ยนแปลง และแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อเลขาธิการสภาคริ สตจักรในประเทศ
ไทย ก่อนสมัยประชุม
108.5 ค่าใช้ จา่ ยของสมาชิก ในการเข้ าประชุมสมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
108.5.1 สมาชิกสามัญ ให้ ต้นสังกัดเป็ นผู้รับผิดชอบค่าอาหารระหว่างเดินทาง ค่าลง
ทะเบียน
และค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ ส่วนค่าเดินทาง ค่าที่พกั และ
อาหารระหว่างการประชุมสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็ นผู้จดั ให้
108.5.2 สมาชิกสมทบ ให้ รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยในการเดินทาง ค่าลงทะเบียนและค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ เอง ยกเว้ นค่าที่พกั และอาหารระหว่างการประชุมตามที่ สภา
คริ สตจักรในประเทศไทย จัดให้
108.5.3 ผู้สงั เกตการณ์ ต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ เองทังหมด
้
ข้ อ 109 ในระหว่างสมัยประชุมสมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ห้ ามมิให้ เปลี่ยนแปลงรายชื่อสมาชิก
สามัญเข้ าประชุม ไม่วา่ กรณีใดทังสิ
้ ้น
ข้ อ 110 สมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย มีอํานาจหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
110.1 พิจารณาและกําหนดนโยบายของสภาคริสตจักรในประเทศไทย
110.2 เลือกตังผู
้ ้ บริ หารสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ในตําแหน่ง
110.2.1 ประธานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
110.2.2 รองประธานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
110.2.3 เลขาธิการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
110.2.4 เหรัญญิกสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
110.3 พิจารณาอนุมตั ิตงั ้ หรื อยุบคริ สตจักรภาค
110.4 พิจารณาเลือกตัง้ คณะกรรมการตีความธรรมนูญแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
จํานวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน
110.5 เลือกตังกรรมการอํ
้
านวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย จํานวนห้ าคน จากสมาชิก
สามัญซึง่ อยูใ่ นที่ประชุม
110.6 พิจารณาญัตติ และมติของคริ สตจักรภาคที่ได้ เสนอต่อสมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศ
ไทย
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ส่ วนที่ 2
คณะกรรมการตีความธรรมนูญแห่ งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
ข้ อ 111 คณะกรรมการตีความธรรมนูญแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย หมายความถึง คณะกรรมการ
ซึง่ สมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เลือกตังจํ
้ านวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน เพื่อให้ มีหน้ าที่
วินิจฉัยธรรมนูญแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย หรื อระเบียบต่าง ๆ หรื อการปฏิบตั ทิ ี่
ขัดแย้ งต่อธรรมนูญแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการตีความ
ธรรมนูญแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ให้ เป็ นเด็ดขาด
ข้ อ 112 คณะกรรมการตีความ ธรรมนูญแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ให้ เลือกจากสมาชิกสมบูรณ์
ของคริ สตจักรท้ องถิ่น ในสังกัดสภาคริ สตจักรในประเทศไทย อย่างน้ อยประกอบด้ วยบุคคล
ดังต่อไปนี ้
112.1 นักศาสนศาสตร์
2 คน
112.2. นักกฎหมาย
2 คน
112.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ
2 คน
112.4 ที่ปรึกษากฎหมายสภาคริ สตจักรในประเทศไทย 1 คน
ให้ ผ้ ไู ด้ รับเลือกตังประชุ
้
มและเลือกกันเอง
ให้ คนหนึง่ เป็ นประธานคณะกรรมการตีความ
ธรรมนูญแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย แล้ วแจ้ งผลให้ เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย ทราบ
ข้ อ 113 คําวินิจฉัย ของคณะกรรมการตีความธรรมนูญแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทยให้ ถือเสียงสอง
ในสามของจํานวนกรรมการตีความทังหมดเป็
้
นที่สิ ้นสุด
ข้ อ 114 คณะกรรมการตีความ ธรรมนูญแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย มีวาระการดํารงตําแหน่ง
สมัยละสี่ปี และจะรับเลือกให้ เป็ นกรรมการติดต่อกันได้ ไม่เกินสองสมัย
ข้ อ 115 คณะกรรมการตีความ ธรรมนูญแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย มีหน้ าที่วินิจฉัยข้ อขัดแย้ ง
และปั ญหาของธรรมนูญแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย และระเบียบปฏิบตั ขิ องธรรมนูญ
แห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ในกรณีที่ระเบียบใด ๆ ที่กําหนดขึ ้นและกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทยมี
มติอนุมตั ิ หากมีข้อความขัดแย้ งต่อกัน ให้ กรรมการตีความธรรมนูญแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
มีอํานาจวินิจฉัยด้ วย
ข้ อ 116 ผู้มีสิทธิ์เสนอให้ คณะกรรมการตีความธรรมนูญแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย วินิจฉัยชี ้ขาด
มีดงั ต่อไปนี ้
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116.1 สมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
116.2 คณะกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
116.3 คณะกรรมการดําเนินงานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
116.4 คณะกรรมการมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
116.5 คณะธรรมกิจคริ สตจักรภาค
116.6 คณะธรรมกิจคริ สตจักรท้ องถิ่น
116.7 คณะกรรมการพันธกิจต่าง ๆ
116.8 คณะกรรมการอํานวยการหน่วยงานหรื อสถาบันต่าง ๆ
ข้ อ 117 ขันตอนเสนอให้
้
คณะกรรมการตีความธรรมนูญแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย วินิจฉัยดังนี ้
117.1 ให้ ผ้ มู ีสิทธิ์เสนอมติของปั ญหา หรื อข้ อขัดแย้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ ชดั เจน พร้ อม
ประเด็นที่จะให้ คณะกรรมการตีความ ธรรมนูญแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
พิจารณาวินิจฉัย พร้ อมส่งสําเนาไปให้ คณะกรรมการดําเนินงานสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย
117.2 นอกสมัยประชุมสมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทยให้ สง่ ปั ญหาที่จะให้ วินิจฉัย ไป
ยังสํานักงานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
โดยจ่าหน้ าซองปิ ดผนึกถึงประธาน
คณะกรรมการตีความธรรมนูญแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย หลังจากประธาน
ได้ รับหนังสือดังกล่าวให้ เรี ยกประชุมคณะกรรมการตีความธรรมนูญ
แห่งสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย ภายในสิบสี่วนั ให้ มีการวินิจฉัยเสร็ จสิ ้นภาย ในหกสิบวัน
เมื่อมีคําวินิจฉัยออกมาแล้ ว คณะกรรมการตีความธรรมนูญแห่งสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย ต้ องแจ้ งให้ คกู่ รณีทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
โดยกรรมการที่ร่วม
วินิจฉัยลงลายมือชื่อร่วมกัน
117.3 ในสมัยประชุมสมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย หรื อคณะกรรมการอํานวยการสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย ต้ องมีมติให้ สง่ เรื่ องหรื อปั ญหาให้ คณะกรรมการตีความ
ธรรมนูญแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทยวินิจฉัย แล้ วให้ เลขาธิการสภาคริสตจักร
ในประเทศไทย แจ้ งให้ ประธานคณะกรรมการตีความธรรมนูญแห่งสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทยทราบ
ประธานจะต้ องเรี ยกประชุมเพื่อดําเนินการให้ เสร็ จสิ ้นในสมัย
ประชุมนัน้ เว้ นแต่เป็ นปั ญหาที่สลับซับซ้ อน หรื อกรรมการตีความธรรมนูญแห่งสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย ที่มีอยูไ่ ม่ครบองค์ประชุม
ข้ อ 118 องค์ประชุมของ คณะกรรมการตีความธรรมนูญแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ให้ ถือเอา
สองในสามของจํานวนกรรมการทังหมด
้
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ข้ อ 119 คณะกรรมการ ตีความธรรมนูญแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย มีสิทธิ์เชิญผู้เสนอปั ญหา
หรื อผู้เกี่ยวข้ องมาชี ้แจงเรื่ องราวต่อที่ประชุมของคณะกรรมการ หรื อขอให้ ผ้ หู นึง่ ผู้ใดส่งเอกสาร
หลักฐานเข้ ามาประกอบการพิจารณาได้
ข้ อ 120 คําวินิจฉัยของ คณะกรรมการตีความธรรมนูญแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ให้ ถือเสียงสอง
ในสามของจํานวนกรรมการตีความทังหมดเป็
้
นที่สิ ้นสุด แล้ วแจ้ งให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องทราบ
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการตีความธรรมนูญแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ทุกเรื่ องทุก
กรณี ให้ สง่ ไปให้ คณะกรรมการดําเนินงานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ส่ วนที่ 3
คณะกรรมการอํานวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย
ข้ อ 121 คณะกรรมการอํานวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย คือ คณะกรรมการที่ทําหน้ าที่กํากับ
ดูแลการบริ หารงานของคณะผู้บริ หารงานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ตามนโยบายที่ได้ รับ
อนุมตั จิ ากสมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ข้ อ 122 คุณสมบัตขิ องกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
122.1 เป็ นสมาชิกสมบูรณ์ของคริ สตจักรท้ องถิ่น ในสังกัดสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
122.2 ควรสําเร็ จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับอุดมศึกษา
ข้ อ 123 คณะกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
123.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ประกอบด้ วย
123.1.1 ประธานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เป็ นประธานโดยตําแหน่ง
123.1.2 รองประธานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เป็ นรองประธานโดยตําแหน่ง
123.1.3 เลขาธิการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เป็ นเลขาธิการโดยตําแหน่ง
123.1.4 เหรัญญิกสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็ นเหรัญญิกโดยตําแหน่ง
123.1.5 ผู้ที่ได้ รับเลือกจากสมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย จํานวนห้ าคน
123.1.6 ผู้แทนคริ สตจักรภาค ๆ ละหนึง่ คน
123.2 การเลือกตังกรรมการอํ
้
านวยการจากสมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ให้
ดําเนินการดังต่อไปนี ้
123.2.1 ให้ คริ สตจักรภาค พันธกิจการแพทย์ พันธกิจการศึกษา เสนอชื่อบุคคล
พร้ อมทังประวั
้
ติแห่งละหนึง่ คน แล้ วให้ ที่ประชุมเสนอเพิ่มเติมจนเห็นสมควร
แล้ วจึงปิ ดการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการอํานวยการ
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย
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123.2.2 ให้ ดําเนินการเลือกตังทั
้ งห้
้ าคน พร้ อมกันในบัตรเลือกตังฉบั
้ บเดียวกัน
123.2.3 การลงคะแนนเสียงให้ ใช้ วิธีลงคะแนนลับ
123.2.4 ในกรณีที่ผ้ ไู ด้ คะแนนสูงสุดนับแล้ วไม่เกินครึ่งของจํานวนสมาชิกในที่ประชุม
ให้ นําคนที่ได้ คะแนนสูงเจ็ดคนแรกมาลงคะแนนใหม่
123.3 การทํางานของ คณะกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย มีวาระดํารง
ตําแหน่งสมัยละสี่ปี ห้ ามกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ผู้หนึง่ ผู้
ใดมอบอํานาจให้ บคุ คลอื่น
เป็ นกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
กระทําการแทนในวาระดังกล่าวและจะรับเลือกให้ เป็ นกรรมการติดต่อกันได้ ไม่เกินสอง
สมัย
ข้ อ 124 หน้ าที่ของคณะกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย มีดงั ต่อไปนี ้
124.1 ทําหน้ าที่แทนสมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ในระหว่างที่ไม่มีการประชุม
สมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย และเป็ นผู้รักษาการให้ เป็ นไปตามนโยบาย
ในกรณีที่จําเป็ น อาจมีการเรี ยกประชุมคณะกรรมการอํานวยการสภาคริสตจักรในประเทศ
ไทย สมัยวิสามัญ ในระหว่างที่มีการประชุมสมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ก็ได้
124.2 เลือกตังซ่
้ อมเมื่อตําแหน่งกรรมการใด ๆ ว่างลง
124.2.1 ถ้ าตําแหน่งประธานว่างลงก่อนหมดวาระ ให้ รองประธานเป็ นประธาน
124.2.2 ถ้ าตําแหน่งรองประธาน เลขาธิการ เหรัญญิก หรื อ กรรมการอํานวยการ
สภาคริ สตจักรในประเทศไทยที่สมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เลือก
จํานวนห้ าคนว่างลงก่อนหมดวาระ ให้ ดําเนินการเลือกตังซ่
้ อม ภายใน
กําหนดหกสิบวัน นับตังแต่
้ วนั ที่ตําแหน่งนัน้ ๆ ว่างลง ให้ ประธานเป็ น
ผู้เรี ยกประชุมภายในกําหนดสิบสี่วนั บุคคลที่ได้ รับเลือกตังซ่
้ อมในตําแหน่ง
ใด ๆ ในข้ อนี ้ ให้ อยูใ่ นตําแหน่งได้ ไม่เกินกําหนดวาระที่ตําแหน่งนันมี
้ อยู่
เดิม
124.3 เลือกตังกรรมการดํ
้
าเนินงานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ให้ ปฏิบตั หิ น้ าที่แทน
คณะกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ในระหว่างที่ไม่มีการประชุม
คณะกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
124.4 เลือกตังกรรมการมู
้
ลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย โดยมีประธาน
รอง
ประธาน เลขาธิการ เหรัญญิกสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็ นประธาน
รอง
ประธาน เลขาธิการ เหรัญญิกของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดย
ตําแหน่ง และเลือกตังกรรมการจากคณะกรรมการดํ
้
าเนินงานสภาคริสตจักรในประเทศ
ไทย อีกไม่เกินห้ าคน
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124.5 พิจารณาและ อนุมตั งิ บประมาณการเงินของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศ
ไทย
124.6 ตราระเบียบข้ อบังคับของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย หน่วยงาน สถาบันต่าง ๆ
124.7 ส่งรายงานและแจ้ งมติตา่ ง ๆ ต่อคริ สตจักรภาค หน่วยงาน สถาบัน
124.8 พิจารณาแก้ ไข เปลี่ยนแปลงตราสารของมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
และนําเสนอต่อสมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
124.9 กําหนดกฎข้ อบังคับการรั บ ศาสนาจารย์จากคริ สตจักรอื่น ๆ ที่ ไม่ได้ อยู่ในสังกัด
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย
124.10 เลือกผู้สอบบัญชีอนุญาตให้ ทําการตรวจสอบบัญชี และงบดุลประจําปี ของสํานักงาน
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย หน่วยงาน สถาบันต่าง ๆ ของสภาคริ สตจักรในประเทศ
ไทย
124.11 เป็ นผู้พิจารณารับ และถอดถอนคณะหรื อองค์กรต่าง ๆ
ที่สมัครเป็ นสมาชิกสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย
124.12 คณะกรรมการอํานวยการของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย รายงานมติตา่ ง ๆ ต่อที่
ประชุมสมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ในการประชุมสมัยสามัญ
124.13 พิจารณาแต่งตังที
้ ่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาด้ านอื่น ๆ ของสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย
124.14 พิจารณาแต่งตัง้ และถอดถอน กรรมการพันธกิจต่าง ๆ กรรมการอํานวยการสถาบัน
ในสังกัดสภาคริ สตจักรในประเทศไทย และมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
124.15 ติดตามการปฏิบตั งิ านของคณะผู้บริ หารสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ให้ เป็ นไปตาม
นโยบาย และวัตถุประสงค์ของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
124.16 ดูแลการดําเนินพันธกิจต่าง ๆ ของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
มูลนิธิแห่งสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย และมูลนิธิที่สภาคริ สตจักรในประเทศไทย ตังขึ
้ ้นให้ เป็ นไป
ตามนโยบายแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
124.17 พิจารณาแต่งตังกรรมการสรรหาจํ
้
านวนห้ าคน เพื่อสรรหาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ น
ผู้บริ หารสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ในตําแหน่งประธาน รองประธาน เลขาธิการ
และเหรัญญิกสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เพื่อเสนอรับการเลือกตังต่
้ อสมัชชาสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย
124.18 พิ จารณาอนุมัติอัตราเงิ นเดื อน และสวัส ดิการของ ประธาน
รองประธาน
เลขาธิการ และเหรัญญิกสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ทุกสี่ปีในการประชุมคณะ
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กรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ก่อนสมัยประชุม สมัชชาสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย ที่มีการเลือกตัง้
ข้ อ 125 การประชุมคณะกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
125.1 คณะกรรมการอํานวยการของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ต้ องจัดให้ มีการประชุม
สมัยสามัญปี ละสองครัง้ เวลา สถานที่และระเบียบวาระการประชุมนัน้ ให้ คณะกรรมการ
ดําเนินงานของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เป็ นผู้กําหนด
และแจ้ งให้ กรรมการ
อํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทยทราบล่วงหน้ า ไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนการ
ประชุม
125.2 การประชุมคณะกรรมการอํานวยการของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย สมัยวิสามัญ
อาจมีได้ ในกรณีดงั นี ้
125.2.1 คณะกรรมการดําเนินงานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
เห็นสมควรให้
เรี ยกประชุมเมื่อมีกรณีจําเป็ น คณะกรรมการดําเนินงานสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย เป็ นผู้กําหนด วัน เวลา และสถานที่ประชุม และแจ้ งให้
คณะกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ทราบล่วงหน้ าพอ
สมควร
125.2.2 คณะธรรมกิจคริ สตจักรภาค มีจํานวนเกินกว่าครึ่งหนึง่
หรื อกรรมการ
อํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย จํานวนเกินกว่าครึ่งหนึง่ เสนอให้
เรี ยกประชุมสมัยวิสามัญ ประธานกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย จะต้ องเรี ยกประชุมภายในสามสิบวัน นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับข้ อ
เสนอ หากประธานกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ไม่
เรี ยกประชุมภายในกําหนด
ผู้เสนอย่อมมีสิทธิ์จดั ให้ มีการประชุมสมัย
วิสามัญได้ ทนั ที โดยปฏิบตั ติ ามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
125.2.2.1 ให้ ผ้ เู สนอออกหนังสือลงชื่อโดยประธานคณะธรรมกิจคริ สตจักร
ภาค จํานวนไม่น้อยกว่าครึ่ งหนึ่งของคณะธรรมกิจคริ สตจักร
ภาค เชิญกรรมการอํานวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย
มาประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดไว้ หรื อ
125.2.2.2 ให้ ผ้ เู สนอออกหนังสือลงชื่อ
โดยกรรมการอํานวยการสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย จํานวนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ของ
คณะกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เชิญ
กรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย มาประชุม
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดไว้
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125.2.2.3 ให้ ผ้ เู สนอแจ้ งวาระการประชุมไปพร้ อมกับหนังสือเชิญ ประชุม
ให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมทราบโดยแจ้ งชัด
125.3 ค่าใช้ จา่ ยในการเข้ าประชุมคณะกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
125.3.1 สภาคริ สตจักรในประเทศไทย เป็ นผู้รับผิดชอบค่าเดินทาง ค่าที่พกั ค่าอาหาร
ระหว่างการเดินทาง และค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ ตามความเป็ นจริ ง
125.3.2 ค่าที่พกั เบิกตามความเป็ นจริ งไม่เกิน 1,000 บาท ต่อคืน
125.3.3 เบี ้ยเลี ้ยงไม่น้อยกว่า 200 บาท ต่อคน
125.3.4 กรรมการอํานวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย ที่มาจากสถาบันให้ เบิก
จากต้ นสังกัด
ข้ อ 126 การพ้ นจากการเป็ นกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
126.1 ครบวาระ
126.2 ตาย
126.3 ลาออก
126.4 ขาดการประชุมกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย สองครัง้ ติดต่อกัน
โดยไม่แจ้ งเหตุขดั ข้ องต่อที่ประชุม
126.5 ถูกศาลพิพากษาให้ เป็ นบุคคลล้ มละลาย
126.6 ถูกศาลพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จําคุก เว้ นแต่โทษสําหรับความผิดที่ได้ กระทําโดยประมาท
หรื อความผิดลหุโทษ
126.7 คณะกรรมการ อํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย มีมติให้ พ้นจากตําแหน่ง
ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย ที่อยูใ่ นที่ประชุม
ส่ วนที่ 4
คณะกรรมการดําเนินงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย
ข้ อ 127 คณะกรรมการดําเนินงานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย คือ คณะกรรมการที่กํากับดูแลการ
บริ หารงาน ของคณะผู้บริ หารสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ให้ เป็ นไปตามนโยบายแห่งสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย
ข้ อ 128 คณะกรรมการดําเนินงานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ประกอบด้ วย
128.1 ประธานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เป็ นประธานโดยตําแหน่ง
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128.2 รองประธานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เป็ นรองประธานโดยตําแหน่ง
128.3 เลขาธิการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เป็ นเลขาธิการโดยตําแหน่ง
128.4 เหรัญญิกสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เป็ นเหรัญญิกโดยตําแหน่ง
128.5 ผู้ที่กรรมการอํานวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย แต่งตังจํ
้ านวนไม่เกินห้ าคน
การทํางานของกรรมการดําเนินงานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย มีวาระการดํารงตําแหน่งสมัย
ละสี่ปี
ข้ อ 129 หน้ าที่ของคณะกรรมการดําเนินงานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย มีดงั ต่อไปนี ้
129.1 ทําหน้ าที่แทนคณะกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ในระหว่างที่ไม่มี
การประชุม
129.2 เสนอวัน เวลา สถานที่
และระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย ต่อคณะกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ
129.3 พิจารณาแต่งตังและถอดถอนกรรมการต่
้
าง ๆ ของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
129.4 เสนอชื่ อที่ ปรึ กษากฎหมาย และที่ ปรึ กษาด้ านอื่ น ๆ ของสภาคริ สตจักรในประเทศ
ไทย ต่อกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
เพื่อพิจารณาแต่งตัง้
เป็ นที่ปรึ กษา
129.5 พิจารณาแต่งตัง้ ถอดถอนหรื อโยกย้ ายผู้บริหารหน่วยงานและสถาบัน ในสังกัดสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย และมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ที่เสนอ
มาตามขันตอน
้
129.6 รายงานมติกรรมการดําเนินงานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ต่อกรรมการอํานวย
การสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
129.7 ส่งรายงานการประชุมให้ คริสตจักรภาค หน่วยงาน และสถาบันที่เกี่ยวข้ อง
129.8 เสนอชื่อ ปลัดสํานักเลขาธิการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ต่อคณะกรรมการ
อํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เพื่อพิจารณาแต่งตัง้
129.9 พิจารณาอนุมตั ปิ รับปรุงเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ของสํานักงานสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย คริ สตจักรภาค พันธกิจหน่วยงาน และสถาบันต่าง ๆ
ของ
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย
129.10 พิจารณาอนุมตั อิ ตั ราเงินเดือนและสวัสดิการของผู้บริ หารหน่วยงาน และสถาบันใน
สังกัดสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
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ข้ อ 130 การประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
130.1 คณะกรรมการดําเนินงานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ควรมีการประชุมสมัยสามัญ
เดือนละหนึง่ ครัง้ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดไว้
130.2 การประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย สมัยวิสามัญมีได้ ใน
กรณีดงั นี ้
130.2.1 เลขาธิการคณะกรรมการดําเนินงานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เป็ นผู้
เรี ยกประชุมวิสามัญ โดยกําหนด วัน เวลา และสถานที่ประชุม และต้ อง
แจ้ งให้ กรรมการทราบล่วงหน้ าพอสมควร
130.2.2 กรรมการดําเนินงานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย มีจํานวนเกินกว่าครึ่งหนึง่
เสนอให้ เลขาธิการเรี ยกประชุมวิสามัญ เลขาธิการต้ องเรี ยกประชุมภายใน
เจ็ดวัน นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับข้ อเสนอ หากไม่เรี ยกประชุมภายในกําหนด ผู้
เสนอย่อมมีสิทธิ์จดั ให้ มีการประชุมวิสามัญได้ ทนั ที โดยปฏิบตั ิตามขันตอน
้
ต่อไปนี ้
130.2.2.1 ให้ ผ้ เู สนอออกหนังสือลงชื่อ โดยกรรมการดําเนินงานสภาคริสต
จักรในประเทศไทย จํานวนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึง่
ของคณะ
กรรมการดําเนินงานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เชิญกรรม
การดําเนินงานมาประชุม ตาม วัน เวลา และสถานที่ที่
กําหนดไว้
130.2.2.2 ให้ ผ้ เู สนอแจ้ งวาระการประชุม ไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม
ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมทราบโดยแจ้ งชัด
ข้ อ 131 คณะกรรมการสรรหา คณะผู้บริหารสภาคริ สตจักรในประเทศไทย หมายความถึง คณะกรรม
การซึ่งคณะกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เลือกตังจํ
้ านวนห้ าคน ก่อน
สมัยประชุมสมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ที่มีการเลือกตังเป็
้ นเวลาไม่น้อยกว่าหนึง่
ร้ อยแปดสิบวัน เพื่อสรรหาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นผู้บริ หารสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ใน
ตําแหน่งประธาน รองประธาน เลขาธิการ และเหรัญญิกสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
เพื่อเสนอรับการเลือกตังต่
้ อสมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ข้ อ 132 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
132.1 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาแนวทางการสรรหาโดยการสอบถามจากคริ สตจักรภาค
หน่วยงานและสถาบัน
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132.2 คณะกรรมการสรรหา รวบรวมรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือก ให้ ตรงตามคุณสมบัติ ของผู้ที่
จะเป็ นผู้บริ หารสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
132.3 ให้ คณะกรรมการสรรหา รวบรวมรายชื่อบุคคล พร้ อมทังประวั
้
ติ จํานวนไม่น้อยกว่าสาม
คน ในแต่ละตําแหน่ง เพื่อนําเสนอรับการเลือกตังต่
้ อสมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ข้ อ 133…การพ้ นจากการเป็ นกรรมการดําเนินงานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
133.1 ตาย
133.2 ลาออก
133.3 พ้ นจากการเป็ นกรรมการอํานวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย
133.4 หมดวาระ
133.5 ไร้ ความสามารถ เสมือนไร้ ความสามารถ
133.6 ถูกศาลพิพากษาให้ เป็ นบุคคลล้ มละลาย
133.7 เป็ นผู้ที่ถกู ศาลพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จําคุกเว้ นแต่โทษสําหรับ ความผิดที่ได้ กระทําโดย
ประมาท หรื อความผิดลหุโทษ
133.8 คณะกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย มีมติให้ ออกด้ วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ที่
อยูใ่ นที่ประชุม เว้ นแต่คณะผู้บริ หารสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ให้ เป็ นไปตามข้ อ
139
ส่ วนที่ 5
คณะผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย
ข้ อ 134 คณะผู้บริ หารสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
หมายความถึง
ผู้บริ หารสภาคริสตจักรใน
ประเทศไทย ในตําแหน่งประธาน รองประธาน เลขาธิการ และเหรัญญิก ที่ได้ รับเลือก
จากสมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย จัดว่าเป็ นบุคคลที่มีเกี ยรติ มิได้ เป็ นบุคลากรประจํา
ของหน่วยงาน หรื อสถาบันใดเมื่อได้ รับเลือกจากสมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ให้
ดํารงในตําแหน่งดังกล่าว
จะต้ องลาออกจากการเป็ นบุคลากรหรื อตําแหน่งประจําของ
หน่วยงานหรื อ สถาบันในสังกัดสภาคริ สตจักรในประเทศไทยที่ตนเป็ นอยูก่ ่อนเข้ าปฏิบตั หิ น้ าที่
ข้ อ 135 คณะผู้บริ หารสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ประกอบด้ วย
135.1 ประธาน
135.2 รองประธาน
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135.3 เลขาธิการ
135.4 เหรัญญิก
ข้ อ 136 คุณสมบัตขิ องผู้บริ หารสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
136.1 เป็ นสมาชิกสมบูรณ์ของคริ สตจักรท้ องถิ่น สังกัดสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ไม่
น้ อยกว่าห้ าปี
136.2 เป็ นศาสนาจารย์ หรื อผู้ปกครอง หรื อเคยเป็ นมัคนายกในคริ สตจักรท้ องถิ่น สังกัดสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย มีอายุไม่น้อยกว่าสี่สิบปี ในวันที่ได้ รับการเสนอชื่อ
136.3 เป็ นสามีของหญิงคนเดียว หรื อภรรยาของชายคนเดียว
136.4 คูส่ มรส (หากมี) ต้ องเป็ นสมาชิกสมบูรณ์ของคริ สตจักรท้ องถิ่น สังกัดสภาคริสตจักร
ในประเทศไทย
136.5 เป็ นผู้มีสติสมั ปชัญญะสมบูรณ์
136.6 เป็ นผู้แสดงออกซึง่ ผลของพระวิญญาณ
136.7 เป็ นคนไม่เสพสุรา ของมึนเมาหรื อยาเสพติด
136.8 ไม่เป็ นนักพนัน
136.9 ไม่เป็ นคนรักร่วมเพศ
136.10 ไม่เป็ นคนมีหนี ้สินล้ นพ้ นตัว
ข้ อ 137 การเลือกตังคณะผู
้
้ บริ หารสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
137.1 จัดให้ มีการเลือกตังคณะผู
้
้ บริ หารสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ในวันสุดท้ ายของการ
ประชุมสมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
137.2 ให้ เชิญสมาชิกสามัญผู้ทรงคุณวุฒิในที่ประชุม ทําหน้ าที่เป็ นประธานในการเลือกตัง้
137.3 ให้ คณะกรรมการสรรหา เสนอชื่อบุคคลเพื่อการเลือกตังเป็
้ น คณะผู้บริ หารสภาคริ สต
จักรในประเทศไทย ให้ ที่ประชุมพิจารณาเลือกตังที
้ ละตําแหน่งดังนี ้
137.3.1 ประธานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
137.3.2 รองประธานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
137.3.3 เลขาธิการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
137.3.4 เหรัญญิกสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
137.4 สมาชิกสามัญสมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
มีสิทธิ์เสนอชื่อบุคคลอื่นผู้มี
คุณสมบัตเิ หมาะสมซึง่ อยูใ่ นที่ประชุมเข้ าสมทบในรายชื่อแต่ละตําแหน่งได้ ด้วย ทังนี
้ ้
ต้ องมีผ้ รู ับรองไม่น้อยกว่าห้ าคน
137.5 ให้ ที่ประชุมลงคะแนนเลือกตังผู
้ ้ บริ หารสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
โดยวิธีลง
คะแนนลับ
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137.6 ผู้ที่ได้ รับเลือกแต่ละตําแหน่ง คือ
ผู้ที่ได้ รับคะแนนเสียงสนับสนุนสูงสุดและเกิน
กว่าครึ่งของจํานวนสมาชิกสามัญในที่ประชุม
ในกรณีที่มีผ้ ไู ด้ รับการเสนอชื่อให้ ที่
ประชุมเลือกเกินสองคน หากผู้ที่ได้ คะแนนเสียงสูงสุด นับแล้ วไม่เกินครึ่งของจํานวน
สมาชิกสามัญในที่ประชุมดังกล่าวข้ างต้ น ให้ คดั ผู้ที่ได้ คะแนนเสียงน้ อยที่สุดออกแล้ ว
ให้ ทําการลงคะแนนเสียงใหม่ สําหรับรายชื่อที่เหลืออยู่จนกว่าจะได้ ผ้ ทู ี่ได้ คะแนน
เสียงเกินครึ่งของจํานวนสมาชิกสามัญที่อยูใ่ นที่ประชุม
137.7 ในกรณีที่มีผ้ ไู ด้ รับเลือก ตามข้ อ 137.6 มีคะแนนเสียงเท่ากันในแต่ละตําแหน่ง ให้ มี
การลงคะแนนเสียงเลือกตังใหม่
้ เฉพาะผู้ที่ได้ คะแนนเสียงเท่ากันดังกล่าว
ข้ อ 138 วาระความรับผิดชอบของ คณะผู้บริ หารสภาคริสตจักรในประเทศไทย
138.1 ผู้บริ หารแต่ละตําแหน่ง มีวาระความรับผิดชอบตามหน้ าที่สมัยละสี่ปี
และจะรับ
เลือกให้ ดํารงตําแหน่งเดิมหรื อตําแหน่งอื่นใดในคณะผู้บริ หารติดต่อกันไม่เกินสองสมัย
138.2 ในกรณีที่ตําแหน่งประธานสภาคริ สตจักรในประเทศไทยว่างลง ให้ รองประธานสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย เป็ นประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย
138.3 ตําแหน่งใดว่างลงในขณะที่ยงั มีวาระเหลืออยู่ ไม่ถึงหนึง่ ปี กรรมการอํานวยการสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย อาจพิจารณาไม่ให้ มีการเลือกซ่อมก็ได้ แล้ วแต่กรณี
138.4 บุคคลใดได้ รับการเลือกซ่อม เพื่อรับตําแหน่งแทนตําแหน่งที่ว่างลง
จะไม่นบั
วาระที่ตนแทนเข้ าอยูใ่ นข้ อจํากัด ตามข้ อ 138.1
ข้ อ 139 การพ้ นจากตําแหน่งผู้บริ หารสภาคริสตจักรในประเทศไทย
139.1 ตาย
139.2 ลาออก
139.3 ครบวาระ
139.4 ต้ องคําพิพากษาให้ เป็ นบุคคลล้ มละลาย
139.5 ต้ องคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จําคุก เว้ นแต่โทษสําหรับความผิดที่ได้ กระทําโดยประมาท
หรื อความผิดลหุโทษ
139.6 ขาดการประชุมกรรมการดําเนินงานสภาคริ สตจักรในประเทศไทยและหรื อ กรรมการ
มูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ติดต่อกันเป็ นเวลาสามเดือน
139.7 คณะกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย มีมติให้ พ้นจากตําแหน่งด้ วย
คะแนนเสียงสองในสามของจํานวนกรรมการที่อยูใ่ นที่ประชุม
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ข้ อ 140 คณะผู้บริ หารสภาคริ สตจักรในประเทศไทย มีอํานาจหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
140.1 กําหนดยุทธศาสตร์ เพื่อปฏิบตั ิตามนโยบายของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
140.2 ควบคุมดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของหน่วยงาน และสถาบันต่าง ๆ
ให้ เป็ นไปตามนโยบายของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
140.3 เป็ นผู้พิจารณาการเชิญภราดรผู้ร่วมงาน กําหนดหน้ าที่การงาน และเสนอต่อกรรมการ
ดําเนินงานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
140.4 เป็ นผู้พิจารณาเสนอชื่อ ผู้แทนของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ไปร่วมประชุม
ทังในและต่
้
างประเทศต่อกรรมการดําเนินงานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
140.5 เป็ นผู้พิจารณาเรื่ องการขอทุนการศึกษาต่อทังในและต่
้
างประเทศ
ตลอดจนการ
พัฒนาบุคลากรอย่างมีระบบ เสนอต่อกรรมการดําเนินงานสภาคริ สตจักรในประเทศ
ไทย เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
140.6 พิจารณาความดีความชอบของปลัดสํานักเลขาธิการ และบุคลากรในสํานักงานสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย
140.7 รับพิจารณาคําอุทธรณ์ที่สง่ มาจากคริ สตจักรภาค หน่วยงาน
140.8 รับพิจารณาโครงการต่าง ๆ การเงิน การขอความร่ วมมือ จากคริ สตจักร องค์การ
หรื อหน่วยงานทังใน
้ และต่างประเทศ เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการดําเนินงานสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย อนุมตั ิ
140.9 แจ้ งให้ คริ สตจักรภาค หน่วยงาน และกรรมการเสนอชื่อผู้เหมาะสมเป็ นกรรมการ
อํานวยการหน่วยงานต่าง ๆ
140.10 เป็ นผู้พิจารณารายชื่อคณะกรรมการอํานวยการของสถาบันต่าง ๆ
เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย คณะกรรมการดําเนินงาน
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย
140.11 แต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ ายผู้บริ หารในทุกหน่วยงาน
และสถาบันในสังกัดสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย และมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ในกรณีที่มี
เหตุฉกุ เฉิน และจําเป็ นในการบริ หาร และตอบสนองต่อ นโยบายแห่งสภาคริ สตจักร
ในประเทศไทย หากไม่ดําเนินการ อาจจะเกิดผลเสียหายอย่างร้ ายแรงต่อกิจการ
ของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
140.12 เป็ นผู้พิจารณาเสนอชื่อผู้เหมาะสมเป็ นกรรมการองค์การ ที่เกี่ยวข้ องทังในและต่
้
าง
ประเทศ ต่อคณะกรรมการดําเนินงานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิตามขันตอน
้
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140.13 เป็ นผู้พิจารณาเสนอชื่อ ปลัดสํานักเลขาธิการต่อคณะกรรมการดําเนินงาน สภา
คริ สตจักรในประเทศไทย เพื่อพิจารณา
140.14 ดําเนินการช่วยเหลือ ในกรณีฉกุ เฉินเมื่อมีภยั พิบตั ทิ งในและต่
ั้
างประเทศ
140.15 พิจารณาเสนอแบบแปลน การรื อ้ ถอน การก่อสร้ างต่าง ๆ
และงบประมาณการ
ก่อสร้ างตามที่คริ สตจักรภาค
หน่วยงานเสนอมาต่อกรรมการมูลนิธิแห่งสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย และกรรมการดําเนินงานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
140.16 รักษาจุดยืนแนวความคิดทางศาสนศาสตร์ ในการปฏิบตั พิ นั ธกิจ
140.17 บริ หารงานตามมติของคณะผู้บริ หาร สภาคริ สตจักรในประเทศไทย
กรรมการ
มูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
กรรมการดําเนินงานสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย
กรรมการอํานวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย และสมัชชา
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย
140.18 เป็ นผู้รับผิดชอบตรวจสอบ และควบคุมดูแลการจัดทําระบบบัญชีการเงิน
และ
ทรัพย์สินใน คริ สตจักรภาค หน่วยงานของสภาคริสตจักรในประเทศไทย รวมทัง้
สังหาริ มทรัพย์ และอสังหาริ มทรั พย์ของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ข้ อ 141 หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริ หารสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
141.1 ประธานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย มีหน้ าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
141.1.1 เป็ นประธานในการประชุมคณะผู้บริ หาร
กรรมการมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักร
ในประเทศไทย กรรมการดําเนินงานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย กรรมการ
อํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
และสมัชชาสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย
141.1.2 เป็ นผู้แทนสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ในการสร้ างความสัมพันธ์ ติดต่อ
ประสานงานกับองค์การศาสนาอื่น ๆ
รวมทังองค์
้ กรของรัฐและเอกชนทัง้
ในและต่างประเทศ
141.1.3 รับผิดชอบบริ หารงานร่ วมกับ คณะผู้บริ หารสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ตามโยบายที่ได้ รับมอบหมายจาก
สมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
กรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
กรรมการดําเนินงาน
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย และมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
141.1.4 เป็ นผู้สง่ เสริ ม สนับสนุน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคริ สเตียน
141.1.5 มีสิทธิ์ร่วมในการประชุม คณะกรรมการพันธกิจต่าง ๆ และคณะกรรมการ
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อํานวยการสถาบันในสังกัดสภาคริ สตจักรในประเทศไทย แต่ไม่มีสิทธิ์ออก
เสียงลงคะแนน
141.2 รองประธานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย มีหน้ าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
141.2.1 ทําหน้ าที่แทน ประธานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ในกรณีที่ประธานไม่อยู่
หรื อไม่สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ได้
141.2.2 รับผิดชอบบริหารงานร่วมกับ
คณะผู้บริ หารสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ตามนโยบายที่ได้ รับมอบหมาย จากสมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
กรรมการอํานวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรรมการดําเนินงานสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย และกรรมการมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศ
ไทย
141.2.3 ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของ ประธานในพันธกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตคริส
เตียนของคริ สตจักรท้ องถิ่นและคริ สตจักรภาค
141.2.4 รับผิดชอบพันธกิจตามที่ประธานมอบหมาย
141.2.5 มีสิทธิ์ร่วมในการประชุมคณะกรรมการพันธกิจต่าง ๆ และคณะกรรมการ
อํานวยการสถาบันในสังกัดสภาคริ สตจักรในประเทศไทย แต่ไม่มีสิทธิ์ออก
เสียงลงคะแนน
141.3 เลขาธิการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย มีหน้ าที่ความรับผิดชอบดังนี ้
141.3.1 รับผิดชอบบริ หารงานร่ วมกับ คณะผู้บริ หารสภาคริสตจักรในประเทศไทย
ตามนโยบายที่ได้ รับมอบหมายจาก สมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
กรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
กรรมการดําเนินงาน
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย
และกรรมการมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย
141.3.2 จัดเตรี ยมเอกสารและวาระการประชุม สําหรับการประชุม กรรมการมูลนิธิ
แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรรมการดําเนินงานสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย
กรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย และ
สมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
141.3.3 จัดให้ มีการบันทึก และเก็บรักษารายงานการประชุมกรรมการ มูลนิธิแห่ง
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย
กรรมการดําเนินงานสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย กรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย และ
สมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย
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141.3.4 ควบคุม ดูแล การบริ หารงานหน่วยงาน และสถาบัน
สังกัดสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย
และมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ให้ เป็ นไปตามนโยบาย
141.3.5 สัง่ การและติดต่อประสานงานกับคริ สตจักรภาค พันธกิจ หน่วยงาน และ
สถาบันในสังกัดสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ให้ เป็ นไปตามมติคณะ
ผู้บริหาร กรรมการมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
กรรมการ
ดําเนินงานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
141.3.6 สรุ ปผลงานจากคริ สตจักรภาค พันธกิจ หน่วยงาน
และสถาบันใน
สังกัดสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
เสนอต่อกรรมการมูลนิธิแห่งสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย กรรมการดําเนินงานสภาคริ สตจักรในประเทศ
ไทย กรรมการอํานวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย และสมัชชาสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย
141.3.7 รับผิดชอบในฐานะผู้จดั การมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ตาม
ตราสาร
141.3.8 ควบคุม ดูแล
การบริ หารงานสํานักงานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
141.3.9 มีสิทธิ์ร่วมในการประชุม คณะกรรมการพันธกิจต่าง ๆ และคณะกรรมการ
อํานวยการสถาบันในสังกัดสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
แต่ไม่มีสิทธิ์
ออกเสียงลงคะแนน
141.4 เหรัญญิกสภาคริ สตจักรในประเทศไทย มีหน้ าที่รับผิดชอบดังนี ้
141.4.1 ควบคุมดูแลการเงินการบัญชี ของทุกหน่วยงานและสถาบัน
ในสังกัด
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย และมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศ
ไทย ให้ เป็ นไปตามระบบที่ถกู ต้ อง
141.4.2 เสนองบประมาณ และงบดุลของหน่วยงาน และสถาบันในสังกัด
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย ต่อมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
141.4.3 ควบคุมดูแลและรั กษาผลประโยชน์ ทรัพย์ สิน ทังอสั
้ งหาริ มทรัพย์ และ
สังหาริ มทรัพย์ของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
และมูลนิธิแห่งสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย
141.4.4 จัดให้ มีการตรวจสอบบัญชีประจําปี ของทุกหน่วยงาน และสถาบันใน
สังกัดสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
และมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย
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141.4.5 รับผิดชอบบริ หารงานร่วมกับ คณะผู้บริ หารสภาคริสตจักรในประเทศไทย
ตามนโยบายที่ได้ รับมอบหมายจาก สมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
กรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย กรรมการดําเนินงาน
สภาคริ สตจักรในประเทศไทยและมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
141.4.6 รับผิดชอบในฐานะเหรัญญิกมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ตาม
ตราสาร
141.4.7 จัดสรรงบประมาณ และเสนองบดุลของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ต่อ
มูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
141.4.8 มีสิทธิ์ร่วมในการประชุมคณะกรรมการพันธกิจต่าง ๆ และคณะกรรมการ
อํานวยการสถาบันในสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย แต่ไม่มีสิทธิ์
ออกเสียงลงคะแนน
หมวด 8
มูลนิธิแห่ งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
ข้ อ 142 มูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย หมายความถึง นิตบิ คุ คลที่มีอํานาจตามกฎหมาย ที่
กรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
แต่งตังให้
้ เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ใน
อสังหาริ มทรัพย์ สังหาริ มทรัพย์ของสภาคริสตจักรในประเทศไทย โรงเรี ยน โรงพยาบาล และ
กิจการต่าง ๆ ของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เพื่อประโยชน์รับโอนทรัพย์สิน เก็บดอกผล
จากทรัพย์สิน และจัดการสุสานของมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย มาใช้ จา่ ยในการ
บําเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เช่น ให้ การศึกษาแก่เยาวชน ให้ การรักษาพยาบาลแก่คนเจ็บป่ วย
สงเคราะห์เด็กกําพร้ า คนชรา ผู้พิการ และอื่น ๆ รวมทังส่
้ งเสริ มเผยแพร่คริ สตศาสนาให้
รุ่งเรื องยิ่งขึ ้น
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย
อาจก่อตังมู
้ ลนิธิอื่นโดยความเห็นชอบของ
กรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจํานวนกรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม และการประชุมครัง้ นี ้ต้ องมีผ้ แู ทนคริสตจักรภาคเข้ าร่วม
ประชุมทุกภาค จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
การก่อตังองค์
้ ประกอบการดํารงตําแหน่ง
และการพ้ นจากตําแหน่งอํานาจหน้ าที่
การประชุมและกรรมการดําเนินกิจการของมูลนิธิอื่นตามข้ อนี ้ ให้ ปฏิบตั ิตามความในหมวดนี ้
โดยอนุโลม
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ข้ อ 143 องค์ประกอบของกรรมการมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ประกอบด้ วย
143.1 ประธานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เป็ นประธานโดยตําแหน่ง
143.2 รองประธานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เป็ นรองประธานโดยตําแหน่ง
143.3 เลขาธิการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เป็ นกรรมการและผู้จดั การโดยตําแหน่ง
143.4 เหรัญญิกสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เป็ นเหรัญญิกโดยตําแหน่ง
143.5 กรรมการดําเนินงานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย อีกไม่เกินห้ าคน
ข้ อ 144 การทํางานของกรรมการ มูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย มีวาระการดํารงตําแหน่ง
สมัยละสี่ปี
ข้ อ 145 การบริ หารของมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย มีกําหนดลําดับดังนี ้
145.1 สมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
145.2 คณะกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
145.3 คณะกรรมการมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
145.4 คณะผู้บริ หารสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
145.5 คณะกรรมการพันธกิจต่าง ๆ
145.6 คณะกรรมการอํานวยการสถาบัน และหน่วยงานต่าง ๆ
145.7 หน่วยงานและสถาบันต่าง ๆ
ข้ อ 146 หน้ าที่ของคณะกรรมการมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย มีดงั ต่อไปนี ้
146.1 บริ หารงานให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
146.2 พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ ตรวจสอบบัญชีของหน่วยงาน และสถาบันต่าง ๆ
ของสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย
146.3 พิจารณาอนุมตั งิ บประมาณของหน่วยงาน และสถาบันต่าง ๆ ของสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย เสนอต่อคณะกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เพื่อ
พิจารณาตามขันตอน
้
146.4 พิจารณาเสนอขออนุมตั ิการ ปรับปรุ ง
เปลี่ยนแปลงงบประมาณของหน่วยงาน
สถาบันต่าง ๆ ของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
โดยผ่านคณะกรรมการ
อํานวยการของหน่วยงานและสถาบันนัน้ ๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการอํานวยการ
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย
146.5 แต่งตังถอดถอนหรื
้
อโยกย้ ายผู้บริ หารทุกหน่วยงาน และสถาบันในสังกัดสภาคริ สตจักร
ในประเทศไทย มูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย และมูลนิธิที่สภาคริสตจักรใน
ประเทศไทยก่อตังขึ
้ ้น
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146.6 ในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการของหน่วยงานและสถาบัน มูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศ
ไทย อาจมอบอํานาจให้ บคุ คลใดบุคคลหนึง่ ทําการแทนมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย ซึง่ บุคคลนันต้
้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี ้
146.6.1 เป็ นสมาชิกสมบูรณ์ของคริ สตจักรท้ องถิ่น สังกัดสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
146.6.2 มีภมู ิลําเนาอยู่ในท้ องที่เดียวกันกับหน่วยงานและสถาบันนัน้ ๆ
146.6.3 ต้ องไม่เป็ นเจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงานและสถาบันนัน้ ๆ ทังนี
้ ้
ยกเว้ น
หน่วยงานและสถาบันที่มีกฎหมายบังคับ
146.7 คณะกรรมการมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย อาจมอบอํานาจให้ บคุ คลหนึง่
บุคคลใดทํานิตกิ รรมนอกเหนือจากข้ อ 146.6 ให้ ผ้ ไู ด้ รับมอบอํานาจปฏิบตั ิตามมติของ
คณะกรรมการมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
ข้ อ 147 การประชุมของ คณะกรรมการมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
147.1 การประชุมของคณะกรรมการ มูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย สมัยสามัญ ควรมี
การประชุมเดือนละหนึง่ ครัง้ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดไว้
147.2 การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย สมัยวิสามัญ มีได้
ในกรณีดงั นี ้
147.2.1 ผู้จดั การมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เป็ นผู้เรี ยกประชุมวิสามัญ
โดยกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม และต้ องแจ้ งให้ กรรมการทราบล่วง
หน้ าพอสมควร
147.2.2 คณะกรรมการมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จํานวนไม่น้อยกว่า
ครึ่งหนึง่ เสนอให้ ผ้ จู ดั การเรี ยกประชุมวิสามัญ ผู้จดั การต้ องเรี ยกประชุมภาย
ในเจ็ดวัน นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับข้ อเสนอ หากไม่เรี ยกประชุมภายในกําหนด
ผู้เสนอย่อมมีสิทธิ์จดั ให้ มีการประชุมวิสามัญได้ ทนั ที โดยปฏิบตั ิตามขันตอน
้
ต่อไปนี ้
147.2.2.1 ให้ ผ้ เู สนอออกหนังสือ ลงชื่อโดยคณะกรรมการมูลนิธิแห่งสภา
คริ สตจักรในประเทศไทยจํานวนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึง่ ของ คณะ
กรรมการมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เชิญกรรมการ
มูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย มาประชุมตาม
วัน
เวลา และสถานที่ที่กําหนด
147.2.2.2 ให้ ผ้ เู สนอแจ้ งวาระการประชุม ไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม
ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมทราบโดยแจ้ งชัด
60

ข้ อ 148 การพ้ นจากการเป็ น กรรมการมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
148.1 ตาย
148.2 ลาออก
148.3 ต้ องคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ เป็ นบุคคลล้ มละลาย
148.4 ต้ องคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จําคุก เว้ นแต่โทษสําหรับความผิดที่ได้ กระทําโดยประมาท
หรื อความผิดลหุโทษ
148.5 มี ความประพฤติ และปฏิ บตั ิตนเป็ นที่เสื่ อมเสี ยร้ ายแรงและคณะกรรมการ มูลนิธิ
แห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย มีมติให้ พ้นจากตําแหน่งด้ วยคะแนนเสียง ไม่น้อย
กว่าสองในสามของคณะกรรมการมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
148.6 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
148.7 พ้ นสภาพการเป็ นคณะกรรมการดําเนินงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย
หมวด 9
ระเบียบว่ าด้ วยบทลงโทษ
ข้ อ 149

บุคคลผู้ใดจะอาศัยตําแหน่งใช้ อํานาจลงโทษ เพื่อถอดถอน โยกย้ ายโดยมิชอบ หรื อจํากัดสิทธิ์
ของสมาชิกคริ สตจักรหรื อบุคลากรของหน่วยงานหรื อสถาบันในสังกัดสภาคริ สตจักรในประเทศ
ไทยไม่ได้ เว้ นแต่จะได้ ผ่านขบวนการดังต่อไปนี ้
149.1 ได้ รับหลักฐาน ข้ อมูล พอจะเชื่อถือได้ ว่ามีความผิดเกิดขึ ้นจริ ง
149.2 ให้ แต่งตังกรรมการไม่
้
น้อยกว่าห้ าคน เพื่อพิจารณา
149.3 เมื่อกรรมการพิจารณาได้ ผลสรุปประการใด ให้ สง่ ผลเป็ นมติ หรื อข้ อเสนอแนะเป็ น
ความเห็นคืนยังต้ นสังกัดซึง่ ได้ แต่งตังตนมา
้
เพื่อพิจารณาดําเนินการ
149.4 หน่วยงานและสถาบันที่มีกฎหมาย หรื อระเบียบข้ อบังคับของทางราชการใช้ ควบ
คุม ให้ หน่วยงานและสถาบันนัน้ ถือปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อระเบียบข้ อบังคับที่ทาง
ราชการกําหนดไว้ ด้วย

ข้ อ 150

การลงโทษให้ ปฏิบตั ดิ งั นี ้
150.1 ตักเตือนด้ วยวาจาพร้ อมทังให้
้ คําปรึกษา แนะนํา เพื่อให้ โอกาสกลับใจและ ปรับปรุงตน
150.2 ตักเตือนด้ วยลายลักษณ์อกั ษร หรื อทําภาคทัณฑ์
150.3 โยกย้ าย สับเปลี่ยน หรื อให้ พ้นจากหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
150.4 ถอดถอนออกจาก ศาสนศักดิ์ และตําแหน่ง
150.5 ให้ ออกหรื อเลิกจ้ าง
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หมวด 10
ส่ วนที่ 1
ข้ อบังคับการประชุมและระเบียบวินัย
ข้ อ 151 การดําเนินการประชุมสมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
คณะธรรมกิจคริสตจักรภาค
คณะธรรมกิจคริ สตจักรท้ องถิ่น และคณะกรรมการต่าง ๆ ควรมีระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
151.1 เปิ ดประชุมด้ วยการนมัสการ อ่านพระคัมภีร์และหรื ออธิษฐานทุกครัง้
151.2 เลือกตังประธานที
้
่ประชุม และเลขานุการ (กรณีที่ยงั ไม่มีประธานและเลขานุการ)
151.3 เรื่ องที่ประธานจะแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
151.4 รับรองระเบียบวาระการประชุมครัง้ นี ้
151.5 รับรองรายงานการประชุมครัง้ ก่อน
151.6 เรื่ องสืบเนื่องจากการประชุมครัง้ ก่อน
151.7 รายงานจากคณะกรรมการต่าง ๆ
151.8 แต่งตังอนุ
้ กรรมการ กรรมาธิการต่าง ๆ
151.9 ข้ อเสนอต่าง ๆ
151.10 ญัตติดว่ นต่าง ๆ
151.11 เรื่ องอื่น ๆ
151.12 ปิ ดประชุมด้ วยการนมัสการอ่านพระคัมภีร์ และหรื ออธิษฐาน
ข้ อ 152 ที่ประชุมสมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย และคณะธรรมกิจคริ สตจักรภาคแต่งตังกรรมการ
้
ต่าง ๆ ตามความเหมาะสมได้ เช่น
152.1 กรรมการสังเกตการณ์ ไม่น้อยกว่าสามคน เพื่ อทําหน้ าที่สังเกตการณ์ ในการประชุม
นัน้ และทํารายงานเสนอที่ประชุมในตอนท้ ายของการประชุม
152.2 กรรมการบันทึกการประชุม
152.3 กรรมการตรวจรายงานการประชุม
152.4 กรรมการตรวจรายงานการประชุม คณะธรรมกิจคริ สตจักรท้ องถิ่น ในกรณีที่เป็ นการ
ประชุมคณะธรรมกิจคริ สตจักรภาค
152.5 กรรมการงบประมาณ กรรมการตรวจบัญชี กรรมการสรรหา ฯลฯ
152.6 คณะกรรมาธิ การวิสามัญ ที่ประชุมจะตังไว้
้ ก่อนหรื อตังต่
้ อเมื่อมีกรณีพิเศษเกิดขึ ้น
ถ้ าต้ องการบุคคลผู้มีความรู้ ความชํานาญ และความสามารถเฉพาะอย่าง
จะตัง้
บุคคลภายนอกก็ได้
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ข้ อ 153 เลขาธิการหรื อเลขานุการของคณะกรรมการชุดใด ๆ ซึง่ เป็ นผู้รับผิดชอบในการประชุมทุกครัง้
จะต้ องบรรจุเรื่ องญัตติหรื อข้ อเสนอต่าง ๆ ไว้ ในระเบียบวาระการประชุม และต้ องแจ้ งให้
ผู้เข้ าร่วมการประชุมทราบล่วงหน้ า ไม่น้อยกว่าสิบสี่วนั
ข้ อ 154 ที่ประชุมสมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย จะรับพิจารณาข้ อเสนอคําร้ องหรื อคําอุทธรณ์ใด ๆ
ที่สง่ ผ่านตามขันตอนของคริ
้
สตจักรภาคหรื อ หน่วยงาน สถาบันเท่านัน้
การประชุมคณะธรรมกิจคริ สตจักรภาค ที่ประชุมจะไม่รับพิจารณาข้ อเสนอ คําร้ อง หรื อคํา
อุทธรณ์ใด ๆ ที่สง่ ตรงมาจากบุคคล เว้ นแต่ที่ประชุมเห็นว่ามีความสําคัญเป็ นกรณีพิเศษที่จําเป็ นต้ อง
พิจารณา
ข้ อ 155 เรื่ องราวที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระ ห้ ามนํามาหารื อในที่ประชุม นอกจากเป็ นญัตติดว่ น
และที่ประชุมรับรองให้ หารื อได้ จงึ ให้ นําขึ ้นหารื อ ซึง่ จะต้ องปฏิบตั ิดงั นี ้
155.1 ในการประชุมสมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ต้ องมีสมาชิกสามัญรับรองไม่น้อย
กว่าเจ็ดสิบคน ซึง่ มาจากคริ สตจักรภาคไม่น้อยกว่า หนึง่ ในสามของจํานวนคริ สตจักร
ภาค
155.2 ในการประชุมกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ต้ องมีผ้ รู ับรองไม่
น้ อยกว่าหนึง่ ในสามของจํานวนกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ที่
เข้ าร่วมการประชุมในคราวนัน้
155.3 ในการประชุมคณะธรรมกิจคริ สตจักรภาค ต้ องมีสมาชิกสามัญรับรอง ไม่น้อยกว่าหนึง่
ในสี่ของจํานวนสมาชิกสามัญที่เข้ าร่ วมการประชุมในคราวนัน้
ข้ อ 156 เมื่ อมี ผ้ เู สนอให้ เปิ ดอภิ ปรายญัตติ
หรื อข้ อเสนอใด
และที่ ประชุมมีมติเห็นชอบด้ วย
ประธานก็ประกาศให้ สมาชิกอภิปรายในประเด็นนันได้
้ จนกว่าจะมีผ้ เู สนอให้ ปิดอภิปรายหรื อ
ประธานเห็นว่าอภิปรายนานพอสมควรแล้ ว จึงให้ ที่ประชุมรับรองการปิ ดอภิปรายในญัตติหรื อ
ข้ อเสนอนัน้
ข้ อ 157 สมาชิกผู้ใดประสงค์จะกล่าวข้ อความใด ๆ ในที่ประชุมให้ ยกมือขึ ้น เมื่อประธานอนุญาตให้ พดู
แล้ ว จึงยืนขึ ้นพูดได้
ข้ อ 158 ถ้ ามีผ้ ยู กมือขึ ้นพร้ อมกันหลายคน ให้ ประธานเรี ยกสมาชิกที่ยงั ไม่เคยพูดได้ พดู ก่อน
ข้ อ 159 การพูดในที่ประชุมนันให้
้ ถือว่าพูดกับประธาน สมาชิกจะพูดในที่ของตน ออกไปพูดข้ างหน้ า ไป
พูดในที่ที่จดั ไว้ ให้ พดู ก็ได้ สุดแต่ความเหมาะสม
ข้ อ 160 การพูดแต่ละครัง้ ห้ ามพูดเกินกว่าห้ านาที นอกจากจะได้ รับอนุญาตจากประธาน
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ข้ อ 161
ข้ อ 162

สมาชิกคนหนึง่ จะพูดได้ ไม่เกินสองครัง้ ในเรื่ องเดียวกัน เว้ นแต่ประธานจะอนุญาต
สมาชิกต้ องพูดในเรื่ องที่กําลังหารื อกันอยู่ ห้ ามพูดนอกประเด็น ห้ ามพูดพาดพิงให้ ร้ายเป็ นที่
เสื่อมเสียต่อผู้อื่น
ข้ อ 163 สมาชิกในที่ประชุมอาจร้ องขอ
หรื อประธานอาจสัง่ ให้ สมาชิกที่กําลังอภิปรายหยุดพูดก็ได้
เนื่องจาก
163.1 อภิปรายนอกประเด็น
163.2 กระทําผิดข้ อบังคับ
ข้ อ 164 สมาชิกที่กําลังพูดอยู่ต้องหยุดพูดและนัง่ ลงทันที เมื่อ
164.1 ประธานออกคําสัง่ ห้ าม หรื อบอกให้ ผ้ นู นนั
ั ้ ง่ ลง
164.2 ประธานยืนขึ ้นหรื อเดินออกจากที่ประชุม
ข้ อ 165 สมาชิกมีสิทธิ์ทกั ท้ วงโดยการยืนขึ ้น เมื่อมีการทําผิดข้ อบังคับการประชุม หรื อมีการกล่าวหาทํา
ให้ ผ้ อู ื่นเสียหายโดยไม่เป็ นธรรม
ข้ อ 166 เมื่อยังมีการอภิปรายกันอยูห่ ้ ามนําญัตติอื่น ๆ ขึ ้นเสนอ นอกจาก
166.1 เสนอแปรญัตติ
166.2 เสนอให้ ส่งญัตติ ไปยังคณะกรรมการตีความธรรมนูญแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศ
ไทย
166.3 เสนอให้ เลื่อนการประชุม หรื อไม่เลื่อนการประชุม
166.4 เสนอไม่ให้ มีการลงมติ
166.5 เสนอให้ ปิดการอภิปราย
ข้ อ 167 เมื่อกําลังหารื อเรื่ องใด ๆ ห้ ามนําเรื่ องอื่นเข้ ามาแทรกในเวลานัน้ นอกจาก
167.1 เสนอปิ ดการประชุม
167.2 เสนอเลื่อนการพิจารณาเรื่ องนันโดยกํ
้
าหนดเวลา หรื อไม่มีกําหนดเวลา
ข้ อ 168 ข้ อเสนอต่อไปนี ้ห้ ามอภิปราย แต่ให้ ประธานขอมติจากที่ประชุมทันทีว่าจะให้ รับหรื อไม่
168.1 เสนอเลื่อนการพิจารณา
168.2 เสนอเรื่ องที่ได้ เลื่อนการพิจารณานันมาพิ
้
จารณากันใหม่
168.3 เสนอปิ ดการประชุม
168.4 เสนอลงมติเรื่ องที่กําลังอภิปรายอยู่ทนั ที
ข้ อ 169 ถ้ าหากเป็ นญัตติที่อาจแปลความได้ หลายอย่าง และมีสมาชิกเสนอให้ แยกเป็ นข้ อ ๆ โดยมีผ้ ู
รับรอง ให้ ประธานขอมติจากที่ประชุม
ข้ อ 170 ข้ อเสนอที่จะแปรญัตติได้ ให้ แปรได้ สองครัง้ เท่านัน้
แต่จะต้ องลงมติเรื่ องสุดท้ ายก่อน
ตามลําดับขึ ้นมา
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ข้ อ 171
ข้ อ 172
ข้ อ 173
ข้ อ 174

ข้ อ 175
ข้ อ 176

เมื่อมีผ้ เู สนอญัตติ และมีอีกผู้หนึง่ เห็นด้ วย แต่ประสงค์จะเสนอญัตติใหม่แทนญัตติเดิม เมื่อที่
ประชุมเห็นด้ วยก็ให้ วินิจฉัยลงมติญตั ติของคนสุดท้ ายย้ อนขึ ้นมาตามลําดับ
ผู้เสนอญัตติ หรื อผู้ขอแปรญัตติ จะถอนญัตติหรื อคําแปรญัตติก็ได้ การถอนนี ้ไม่ต้อง
อภิปราย
เมื่อลงมติแล้ ว ห้ ามสมาชิกโต้ แย้ ง เว้ นแต่มตินนคลาดเคลื
ั้
่อนต่อความเป็ นจริงเพื่อแก้ ไขให้
ถูกต้ อง
เรื่ องที่ได้ ลงมติไปแล้ ว และมีผ้ รู ้ องขอให้ นํากลับพิจารณาใหม่ ให้ ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
174.1 ให้ มีผ้ เู สนอและผู้รับรอง และบุคคลนี ้จะต้ องเป็ นผู้ที่อยูฝ่ ่ ายออกเสียงลงคะแนนเห็นชอบ
ในมติเดิมนันมาแล้
้
ว
174.2 ที่ประชุมลงมติให้ หยิบยกขึ ้นมาพิจารณาใหม่ ด้ วยคะแนนเสียงสองในสามของที่ประชุม
ญัตติที่ตกไปแล้ ว เมื่อรื อ้ ฟื น้ ขึ ้นมาพิจารณาใหม่ และญัตตินนตกไปอี
ั้
ก ห้ ามเสนอขึ ้นอีกเป็ น
ครัง้ ที่สามในสมัยประชุมนัน้
ให้ กรรมการที่มีสว่ นได้ ส่วนเสีย โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม ออกจากที่ประชุมก่อนการพิจารณา
เรื่ องนัน้
ส่ วนที่ 2
การออกเสียงลงมติ

ข้ อ 177 การออกเสียงลงคะแนนนัน้ ให้ กระทําดังนี ้
177.1 ลงคะแนนเปิ ดเผย หรื อ
177.2 ลงคะแนนลับ
177.3 ให้ แต่งตังกรรมการนั
้
บคะแนนเสียงของที่ประชุมตามความเหมาะสม
ข้ อ 178 การออกเสียงลงคะแนนหรื อการงดออกเสียงลงคะแนน ถือว่าเป็ นสิทธิ์ของสมาชิกสามัญ
ข้ อ 179 ในการออกเสียงลงมติ ไม่จําเป็ นต้ องบันทึกรายนามสมาชิกที่เห็นด้ วยหรื อไม่เห็นด้ วยไว้ เว้ นแต่มี
สมาชิกหนึง่ ในสามของสมาชิกทังหมดที
้
่อยูใ่ นที่ประชุมร้ องขอให้ บนั ทึก จึงให้ บนั ทึกตามคําร้ อง
ขอนัน้
ข้ อ 180 เมื่อกําลังลงมติอยู่
ถ้ ามีผ้ แู ทนคนใดที่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเข้ ามาในที่ประชุมเวลานัน้
สมาชิกผู้นนจะลงคะแนนเสี
ั้
ยงก็ได้ แต่ถ้าเข้ ามาเมื่อประธานประกาศผลการลงคะแนนแล้ ว ผู้
นันจะขอลงคะแนนเสี
้
ยงด้ วยไม่ได้
การลงมติใด ๆ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของที่ประชุมเป็ นเกณฑ์การตัดสินชี ้ขาด
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ข้ อ 181

เมื่อมีการออกเสียงลงคะแนน ปรากฏว่าคะแนนเสียงทังสองฝ่
้
ายเท่ากัน ให้ ประธานออกเสียง
เพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
ข้ อ 182 การลงมติเกี่ยวกับการเงิน และข้ ออื่น ๆ ที่กําหนดไว้ ในธรรมนูญแห่งสภาคริ สตจักรประเทศ
ไทย ต้ องมีคะแนนเสียงเห็นด้ วยอย่างน้ อยสองในสามของสมาชิกที่อยู่ในที่ประชุม
ข้ อ 183 เมื่อลงคะแนนแล้ ว
ให้ ประธานประกาศผลการลงคะแนนต่อที่ประชุม เป็ นอันว่ามตินนั ้
สมบูรณ์
ข้ อ 184 ถ้ าที่ประชุมเสนอญัตติหลายญัตติ
ให้ ประธานเลือกไว้ เพียงญัตติเดียวสําหรับจะออกเสียง
ลงคะแนน หากญัตตินนไม่
ั ้ ได้ คะแนนเสียงข้ างมาก ก็ให้ ถือว่าตกไป และนําญัตติอื่นขึ ้นมา
เสนอ สําหรับออกเสียงลงคะแนนต่อไปอีกจนหมด
ส่ วนที่ 3
ระเบียบการประชุม
ข้ อ 185
ข้ อ 186
ข้ อ 187
ข้ อ 188
ข้ อ 189
ข้ อ 190

ข้ อ 191

สถานที่ประชุมย่อมเป็ นที่พงึ เคารพ ผู้ที่เข้ ามาและออกไปจะต้ องแสดงความเคารพประธาน และ
ประพฤติตนให้ เรี ยบร้ อย
ผู้เข้ าร่วมประชุม ให้ แต่งกายสุภาพเรี ยบร้ อย
เมื่อได้ ยินสัญญาณเรี ยกประชุมให้ สมาชิกเข้ านัง่ ประจําที่ ในการประชุมนันหากประธานลุ
้
กออกไป
จากที่ประชุมโดยไม่มีคําสัง่ ให้ ถือว่าปิ ดการประชุม
ถ้ าในที่ประชุมมีการส่งเสียงเอ็ดอึงจนเป็ นเหตุให้ เห็นว่า จะรักษาระเบียบของที่ประชุมไว้ ไม่ได้
ประธานมีอํานาจสัง่ งดการประชุมไว้ ชวั่ คราวหรื อจะปิ ดการประชุมเฉพาะวันนันก็
้ ได้
เมื่อมีผ้ หู นึง่ ผู้ใดกระทําการไม่สงบขึ ้นในระหว่างการประชุม สมาชิกอาจแจ้ งให้ ประธานทราบ
สมาชิกผู้ใดกระทําดังต่อไปนี ้ ให้ ถือว่าผู้นนประพฤติ
ั้
ผิดข้ อบังคับการประชุม
190.1 ใช้ ถ้อยคําหยาบคาย ไม่ยอมถอนคําพูดหรื อขอขมา
190.2 ใช้ ถ้อยคําพาดพิงให้ ร้ายเป็ นที่เสื่อมเสียต่อผู้อื่น
190.3 เจตนารบกวนการประชุม
190.4 ขัดขืนคําสัง่ อันชอบของประธานที่ประชุม
ในที่ประชุม ถ้ าสมาชิกคนใดละเมิดข้ อบังคับการประชุม หรื อทําลายความสงบเรี ยบร้ อยของที่
ประชุม ประธานมีอํานาจห้ ามปรามหรื อตักเตือนผู้ละเมิดนัน้ หรื อสัง่ ให้ ถอนถ้ อยคําใด ๆ ก็ได้
ถ้ าหากผู้ละเมิดไม่ปฏิบตั ิตามคําตักเตือน ห้ ามปรามหรื อคําสัง่ ของประธาน ประธานมีอํานาจสัง่
ไม่ให้ ผ้ นู นพู
ั ้ ดต่อไปหรื อจะสัง่ ให้ ผ้ ลู ะเมิดออกไปจากห้ องประชุมก็ได้
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ข้ อ 192

ข้ อ 193
ข้ อ 194

ที่ประชุมอาจมีมติ ให้ ลงโทษผู้กระทําผิดข้ อบังคับอย่างหนึง่ อย่างใดต่อไปนี ้ได้
192.1 เรี ยกตัวมาตักเตือนสัง่ สอน
192.2 ให้ ขอขมา
192.3 ให้ ออกจากที่ประชุมมีกําหนดระยะเวลา
ตามที่ที่ประชุมตกลง แต่ต้องไม่เกินกว่า
ยี่สิบสี่ชวั่ โมง
การประชุมทุกครัง้ ต้ องมีสมาชิกสามัญผู้เข้ าร่วมประชุม เกินกึ่งหนึง่ ของจํานวนสมาชิกสามัญ
ทังหมดเข้
้
าร่วมประชุม จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
เมื่อมีสมาชิกอยูไ่ ม่ครบองค์ประชุม การประชุมจะดําเนินการต่อไปไม่ได้
หมวด 11
การแก้ ไขเพิ่มเติม

ข้ อ 195

ข้ อ 196

การแก้ ไขเพิ่มเติม ระเบียบปฏิบตั ขิ องธรรมนูญแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ย่อมกระทํา
ได้ โดยมีผ้ ทู ี่เสนอแก้ ไขดังต่อไปนี ้
195.1 คณะกรรมการดําเนินงานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย และคณะกรรมการมูลนิธิ
แห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
195.2 คณะกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทยหรื อ
195.3 คณะธรรมกิจคริ สตจักรภาค ไม่น้อยกว่าสามคริสตจักรภาคเสนอให้ แก้ ไข

ให้ ผ้ เู สนอขอแก้ เสนอเป็ นญัตติตอ่ เลขาธิการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ก่อนวันเปิ ด
ประชุมคณะกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย อย่างน้ อยเก้ าสิบวัน
ข้ อ 197 ให้ เลขาธิการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ส่งสําเนาญัตติให้ แก่ผ้ แู ทนที่เข้ าประชุม
ข้ อ 198 ให้ คณะกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
พิจารณาและลงมติว่าควรแก้ ไข
หรื อไม่ควรแก้ ไข
ข้ อ 199 คณะกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย อาจตังกรรมการยกร่
้
าง หรื อใช้ ยกร่ าง
ที่มีผ้ เู สนอส่งให้ ทกุ คริ สตจักรภาคศึกษาและเสนอความเห็น
ข้ อ 200 ถ้ าเสียงข้ างมากของคริ สตจักรภาคไม่เห็นด้ วย ให้ ถือว่าญัตตินนตกไป
ั้
ข้ อ 201 ถ้ าเสียงข้ างมากของคริ สตจักรภาคเห็นด้ วย
ให้ นําเข้ าสูก่ ารพิจารณาของคณะกรรมการ
อํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย อีกครัง้ หนึง่ เพื่อขอมติ
ข้ อ 202 การลงมติให้ ลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิ ดเผยเท่านัน้ และต้ องมีคะแนนเสียงเห็นด้ วยไม่น้อยกว่า
สองในสามของคณะกรรมการอํานวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย
ข้ อ 203 เมื่อมีมติแก้ ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรื อตัดทอนแล้ ว มตินนมี
ั ้ ผลบังคับใช้ ได้ ทนั ที และถือ
เป็ นที่สดุ
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ข้ อ 204

ข้ อ 205

บรรดากฎ ข้ อบังคับ ระเบียบใด ๆ ของคริสตจักรท้ องถิ่น คริ สตจักรภาค หน่วยงาน
และสถาบันของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ที่ได้ ตราขึ ้นมีความขัดหรื อแย้ งกับระเบียบนี ้ ให้
ถือว่า กฎ ข้ อบังคับ และระเบียบนันเป็
้ นโมฆะ
ให้ เลขาธิการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เป็ นผู้รักษาการให้ เป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ขิ อง
ธรรมนูญแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทยนี ้
ประกาศใช้ ณ

วันที่ 22 มีนาคม ค.ศ. 2002
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สภาคริ สตจักรในประเทศไทย
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