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vHmywHxD.w>ol.xD. o&Dmbg,GRql ICM 

w>td.zSd.rHRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

w>td.w>qd;vD>IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

GPS w>td.vD> ละติจุต (ทิศเหนือ ทิศใต)้  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
 (ตวัอยา่ง    12.2122 ทิศใต ้ ) 
                    ละติจุต(ทิศตะวนัออก)  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
         (ตวัอยา่ง    103.5644 ทิศตะวนัออก ) 
                     ลองติจุต(ทิศตะวนัออก) IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
  

:b.C;'D;w>[D.cD.vD>'D;tup> 

 

[D.cD.vD>tHRb.w>qJ;vDRrHR'fvJ. 

 

 ( )1I[D.cd.vD>tHRb.w>qJ;vDRrHRvXw>u&Xu&deh.vDR(u&Xrd>yS>)I 

 

 ( )2I[D.cd.vD>b.w>qJ;vDRrHRvXw>td.zSd.eh.vDRI 

 

(  )3I[D.cd.vD>b.w>qJ;vDRrHRvXw>td.zSd.cd.e>trHRw*R*Reh.vDRI 

 

( )4It*km*R (uGJ;tgxD.) 

 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 

:'k;eX>yX>ySRtgxD.b.C;w>td.zSd.t*h>'fod;urRoud;w>t*D> 

w>td.zSd.teD>*H>cJvXmIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

w>td.zSd.trHRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

w>vD>trHRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

uD>rHRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

0h>vXtbl;uwX>trHRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

tpDRpkR'D;0h>ySJRuhvdIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII(กิโลเมตร) 
td.pDRpkR'D;vHmpdqSHuFdvXuFdzdtd.tpSRuwX> 100 *RIIIIIIIIIIIIIIII(กิโลเมตร ) 
vHmpdqSHuFdtrHRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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: ursX>'D;ySRpl>uhRemuhRw>zdvXuolxD.w>olxD. 

c&Hmzdw>td.zSd.u&l>u&X(นิกาย)IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
usdRvXb.w>oltDRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

rk.eHRrk>oDvX w>td.zSd.b.w>ol.xD.tDRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

w>rRbl.ph[JekmIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII(wvgwD>ylR) 

ySR[JxD.bg,GRcgcJtHRteD>*H>eD>'G; 

ySRo;yS>IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIySRzdo.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

w>td.zSd.zdeD.eD.teD>*H>cJvXm 

ySRo;yS>IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIySRzdo.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  

w>td.zSd.o&.t*h>tusdR 

o&.rHRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

w>td.o;( )obsh()td.'D;'lzdxXzd 

zdtd.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII *R 

rRvdvHmpDqSHuFdySJReH.vJ.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIeH. 

w>rRvdvXzsdtrHR (ช่ือหลกัสูตรที่จบ)IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
zsdxD.vHmpDqSHuFdzJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

rRw>td.zSd.o&.w>rRySJReH.vJ.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIeH. 

rRw>o;ckupD.ySJReH.vJ.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIeH. 

w>td.zSd.o&.t*DRvXub.w>qSXql    ICM  ttd.   

__ 'dCkm'D;w>td.zSd.zd 

__'dzJpH.wJRwJvDRw>tcg 

w>td.zSd.o&.tw>ol  ICM tw>od.vd (MBC) ICM 
w>td.zSd.o&.oh.ngb.C;w>rRvd  (MBC) ph.uD;ag 

__ oh.ng 

__woh.ngb.Ab.rekRwoh.ngvJ.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

w>td.zSd.o&.uolw>rRvd (MBC)  ph.uD;ag 

__ ol rh>oluoltDR'fvJ.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

__ wolb.rh>wolb.rekRwolvJ.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

w>ol.xD.t*h>tusdR 

w>ol.xD.tw>wdmusJR 

w>qXuwD>ySJRvgvJ.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII(qXrk>v>6 wk 9vgvDR) 

[D.cd.vD>tvJ.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII(t'd60x50 M. ) 

w>ol.xD.tvJ.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII(t'd20x40 M. ) 

'd;M>b.w>ysJvXy'd.{g 

__ 'd;M>b.(ymzsgy'd.tvHmw>ysJ) 

__ w'd;M>b. 
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w>ol.xD.b.w>wD.xD.vX   ICM  wbsDbsDvH{g 

__  wD>xD.b.vH 

__  weh>wD.xD.b.'H;b. 

w>ol.xD.wz. 

( )  1Iw>td.zSd. 

         (  ) 2I bsD.&dzSd. 

(  ) 3It*kmt*R 

(  ) 4It*kmt*R<uGJ;tgxD.t*h>wuh>IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

w>ol.xD.uh>t*D> 

         (  ) 1Iw>ol.xD.oD  

(   )2It*kmt*R<uGJtgxD. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

w>ol.xD.tvk>tyShR'D;tphw,; 

ySRrRw>zdtvJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIb; IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'Dv> 

w>ol.xD.tvJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIb; IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 'Dv> 

phw,;vXtd.ympXRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIb;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 'Dv> 

[D.cd.vD>yShRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIb; IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'Dv> 

w>rRpXRvXt*kmt*Rwz.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIb; IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 'Dv> 

w>rRpXRvXChxD. ICM rh>0JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIb; IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'Dv> 

w>vk>w>ySJRcJvXmIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIb; IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 'Dv> 

w>vXb.qSXvDRCkm'D;vHmywHxD.rh>0Jw>*DR4bh. 'D;vHmvJ>6bh.'fvmtHRtod;vDRI 

w>vXub.ywH>xD.*kmwz. 

=w>ol.xD.t[D.cd.vD>t*DRwbh.(qSXvXw>*DRไฟล ์jpg ) 
=w>td.zSd.zdt*DRcJvXmwbh. (qSXvXw>*DRไฟล ์jpg ) 
 =w>td.zSd.o&.w>*D>wbh. (qSXvXw>*DRไฟล ์jpg ) 
=y'd.tvHmysJvXuol.xD.wbh.(qSXvXw>*DRไฟล ์doc, pdf ) 
=[D.cd.vHmwbh. (qSXvXw>*DRไฟล ์doc, pdf ) 
=vHmw>ol.xD.w>wdmusJRโครงการ (qSXvXw>*DRไฟล ์doc, pdf ) 
=w>uGJ;xD.w>ol.xD.tuh>t*DR แบบแปลน(qSXvXw>*DRไฟล ์doc,pdf) 

=vHmw>td.zdS.w>pH.pdRwJpdRzkudmwbh. (qSXvXw>*DRไฟล ์doc, pdf ) 
=vHmw>tk.o;vXw>td.zSd.o&.wbh.(ค าพยาน)(qSXvXw>*DRไฟล ์doc, pdf ) 
=vHmw>ol.xD.t*D>wbh.แผนท่ีโบสถ์ (วาดหรือเขียนในกระดาษหรือคอมพิวเตอร์) 
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vHmw>tXvDRvXurRoud;w>'D; ICM 
การสมัคร/ สัญญาคู่มิตรในการก่อสร้างอาคารคริสตจักร (ICM) 

 

๑. การรายงานความก้าวหน้าในการก่อสร้าง 
เราจะสง่รูปและรายงานความก้าวหน้าในการก่อสร้างพร้อมกับการเสนอของบในแต่ละงวด และปฎิบตัิตามคู่มือคู่สญัญา
การเตบิโตของคริสตจกัร 
__ ได้      __ ไมไ่ด้ 
 

๒. การซ่อมแซมอาคารคริสตจักร 

อาคารและบริเวณโบสถ์จะต้องได้รับการดแูลรักษาให้เป็นท่ีถวายเกียรตแิด่พระเจ้าในชมุชนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อคู่สญัญา 
__ ได้      __ ไมไ่ด้ 
 

๓. การรายงานกิจกรรม 

ในระยะเวลา ๓ ปี หลงัจากการถวายอาคารโบสถ์ เรายินดีจะส่งรายงาน ๖ ครัง้เก่ียวข้องกับการเติบโตและกิจกรรมของ
โครงการตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อคูส่ญัญา   โดยจะรายงานทัง้หมด ๖ ครัง้ในทกุๆ ๖ เดือน คือในเดือนมกราคมและกรกฎาคม 
ของทกุปี 
__ ได้      __ ไมไ่ด้ 
 

๔. การเลีย้งดูผู้เช่ือ/ สมาชกิคริสตจักร และส่ือการสอนหลักสูตรบทเรียนพระคัมภีร์ฉบับย่อ (MBC)  

ข้าพเจ้าตกลงท่ีจะเลีย้งดผูู้ เช่ือ/ สมาชิกคริสตจักรตามข้อตกลงร่วมกับ ICM และด าเนินตามขัน้ตอนท่ีระบุได้ไว้ตาม
คูส่ญัญา 
__ ได้      __ ไมไ่ด้ 
 

๕. การประกาศ 

เราได้รับการทรงเรียกตามพระมหาบญัชาท่ีจะแบ่งปันความเช่ือ โดยความช่วยเหลือของพระคริสต์ เราตกลงท่ีจะสร้าง
หมวดคริสตจกัรอย่างน้อย ๕ แห่งในระยะ ๓ ปี นบัตัง้แตโ่ครงการได้ด าเนินการถวายอาคารโบสถ์ 

__ ได้      __ ไมไ่ด้ 
 

๖. สัญญากองทุนสะสมหรือสัญญางบประมาณเพ่ือการสนับสนุนการสร้างอาคารโบสถ์ 

สัญญางบประมาณเพ่ือการสนับสนุนการสร้างอาคารโบสถ์  เรารับทราบวา่เรามีอาคารโบสถ์เพราะผู้ อ่ืนมีส่วนร่วมใน
การช่วยเหลือเรา เพ่ือให้เรามีสว่นร่วมในการให้อ่ืนด้วยนัน้ เราจะจัดกองทุนสะสมเพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่คริสตจักรหรือ
หมวดคริสเตียนท่ีต้องการการสนบัสนนุในการก่อสร้างอาคารโบสถ์ด้วยเช่นกนั 

__ ได้      __ ไมไ่ด้ 
สัญญาถวาย ; การถวายในแตล่ะเดือนจะเร่ิมต้นหลงัจากการถวายอาคารโบสถ์หนึ่งเดือน ซึ่งจะเป็นการถวายจ านวนเงิน
คงท่ี(ตายตวั) หรือเป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินถวายท่ีได้รับในแตล่ะเดือน อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ 

__ ถวายเป็นจ านวนเงินคงท่ี   ..................................   บาท 

__ ถวายเป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินถวายแตล่ะเดือน      ..................................  เปอร์เซน็ต์ 
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๗. งบประมาณโครงการ 
โดยการทรงช่วยจากพระเจ้า เราจะสร้างอาคารโบสถ์ของโครงการนีใ้นวงเงินงบประมาณท่ีตัง้ไว้ร่วมกัน และเรารับทราบว่า
หากมีคา่ใช้จ่ายใดๆเพิม่เตมิจากงบประมาณท่ีตัง้ไว้ ทางเรา(คริสตจกัร) จะรับผดิชอบในคา่ใช้สว่นเกินท่ีเกิดขึน้ทัง้หมด 

__ ได้      __ ไมไ่ด้ 
 

๘. โครงการสิน้สุดสมบูรณ์ 

โดยการทรงช่วยจากพระเจ้า คริสตจักรจะสร้างอาคารโบสถ์ของโครงการนีใ้นเวลาท่ีก าหนดไว้  ICM จะต้องได้รับทราบ
จากคริสตจกัรคูส่ญัญาหากมีการเปล่ียนแปลงวนัเวลาดงักลา่ว 
 

ข้อมลูเพิม่เตมิท่ีช่วยให้  ICM ด าเนินการได้ง่ายขึน้  (ถ้ามี) 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
 

๙. ลายเซ็นอีเล็กโทรนิค  (การยนิยอมข้อตกลงและเง่ือนไขของ ICM 
การยินยอม              ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงตามข้อตกลงและเง่ือนไขท่ีปรากฏอยู่ในคู่มือคู่สัญญาของการเติบโต
คริสตจกัร 
 

 

ลงช่ือ                                      ..................................................................................    (ลายเซ็น) 
                                               (         ช่ือเตม็ของผู้มีอ านาจลงนามในการยืนใบสมคัร       ) 
    
 

 

qJusD;ySRb.rlb.’g (yHyd.) 097-9314715  

Email- tkbcev1881@gmail.com 
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w>t’dwz.(ตัวอย่าง) 
1Iw>ol.xD.t[D.cd.vD>t*DRwbh. 

 

 

 

2Iw>td.zSd.zdt*DRcJvXmwbh. 

 

 

 

3Iw>td.zSd.o&.w>*D>wbh.  
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4Iy'd.tvHmysJvXuol.xD.wbh. 

 

 

 

 

5I[D.cd.vHmwbh.(rh>td.<rh>wtd.wb.eDwrHRb.) 

 

6IvHmw>ol.xD.w>wdmusJRโครงการ 
7Iw>uGJ;xD.w>ol.xD.tuh>t*DR แบบแปลน
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8IvHmw>td.zdS.w>pH.pdRwJpdRzkudmwbh.  

 

9IvHmw>tk.o;vXw>td.zSd.o&.wbh.(ค าพยาน) 

 

10IvHmw>ol.xD.t*D>wbh.แผนท่ีโบสถ์ (วาดหรือเขียนในกระดาษหรือคอมพิวเตอร์) 

 

 


