Thailändische Buddhisten e. V.
Wat Buddha Piyawararam

วัดพุทธปิ ยวราราม
Dietzenbacher Str. 6, 63303 Dreieich-Götzenhain - Tel. (06103) 831959 / 833253
http://watthaigoetzenhain.npage.de E-Mail: watthai.goetzenhain@yahoo.de

Antrag auf Mitgliedschaft im Verein Thailändische Buddhisten e.V.

ิ สมาคมว ัดพุทธปิ ยวราราม
ใบสม ัครเป็นสมาชก

Zur Unterstützung des Klosters und Förderung des Buddhismus und der thailändischen Kultur
werde ich Mitglied im Förderverein.

เนือ
่ งจากข ้าพเจ ้ามีความประสงค์อป
ุ ถัมฌ์วด
ั พุทธปิ ยวราราม และสนับสนุนการ
ิ ของสมาคม
เผยแพร่พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย จึงขอสมัครเป็ นสมาชก

Bitte in Druckschrift ausfüllen - กรุณากรอกข ้อความเป็ นภาษาเยอรมัน ตามหน ้าพาสปอร์ต และที่
อยูใ่ นเยอรมัน ด ้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่เท่านัน
้
Frau นาง

Herr นาย

่ _____________________
Vorname ชือ

Name นามสกุล ____________________________

Geburtsdatum วันเกิด ____ . ____ . _______
Straße / Haus-Nr. ถนน / บ ้านเลขที่ _______________________________________________
PLZ รหัสไปรษณีย ์ _______________ Ort เมือง _______________________________________
Tel เบอร์โทรศัพท์ ________________________ Mobilเบอร์มอ
ื ถือ __________________________
E-Mail อีเมลล์ _____________________________________________________________________
__________________________

_________________________________

ลายเซ็นต์

Datum สมัครวันที่

Bitte teilen Sie uns Änderungen von Namen, Adresse oder E-Mail mit, damit Sie weiterhin aktuelle
่ , ทีอ
Informationen und Einladungen erhalten können. - หากมีการเปลีย
่ นแปลงชือ
่ ยู่ หรือเปลีย
่ นอีเมลล์
กรุณาแจ ้งให ้ทางสมาคมทราบเพือ
่ ประโยชน์ในการรับข่าวสารจากทางสมาคม
Der Mitgliedsbeitrag beträgt monatlich 5 €
ิ สมาคม 5 ยูโร ต่อเดือน
ค่าธรรมเนียมสมาชก
Über die gezahlten Mitgliedsbeiträge sowie ggfs. weitere Spenden erhalten Sie auf Anforderung
nach Ende des Geschäftsjahres eine Zuwendungsbescheinigung zur Vorlage beim Finanzamt.
สมาคมวัดพุทธปิ ยวรารามจะออกใบอนุโมทนาบัตรสาหรับเงินบริจาคอุปถัมฌ์
สมาคมวัดให ้ท่านหลังจากปิ ดบัญชีประจาปี ของสมาคม เพือ
่ ให ้ท่านนาใบอนุโมทนาบัตรนีย
้ น
ื่ เป็ นหลักฐานขอลด
ภาษี ประจาปี ตอ
่ กรมสรรพกรได ้

Barzahlung จ่ายเงินสด
ิ สมาคมเป็ นเงินสด กรุณาใสจ
่ านวนเงิน
หากท่านต ้องการจ่ายค่าธรรมเนียมสมาชก
ื่ ของท่านและเน ้นว่า „ค่าธรรมเนียมสมาชก
ิ สมาคม“
ในซองพร ้อมทัง้ ชอ
Überweisung โอนเงินทางธนาคาร
Sparkasse Langen-Seligenstadt

IBAN : DE24 5065 2124 0047 1120 08

Thailändische Buddhisten e. V.
Wat Buddha Piyawararam

วัดพุทธปิ ยวราราม
Dietzenbacher Str. 6, 63303 Dreieich-Götzenhain - Tel. (06103) 831959 / 833253
http://watthaigoetzenhain.npage.de E-Mail: watthai.goetzenhain@yahoo.de

SEPA-Lastschrift . Bitte das SEPA-Lastschriftsmandat ausfüllen.
ี นาคาร กรุณากรอกข ้อความในชอ
่ งด ้านล่างนี้ เพือ
ห ักเงินผ่านบ ัญชธ
่ อนุญาติให ้พุทธสมาคมเก็บ
ิ โดยตรงจากบัญชธี นาคาร
เงินสมาชก
SEPA-Lastschriftmandat

Thailändische Buddhisten e.V., Dietzenbacher Str. 6, 63303 Dreieich
Gläubiger-Identifikationsnummer : DE14ZZZ00000117960
Mandatsreferenz
: M_____._ (Mitglieds-Nr. wird vom Vorstand ergänzt)
Ich ermächtige den Verein Thailändische Buddhisten e.V., meinen Mitgliedsbeitrag von meinem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Thailändische Buddhisten
e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. - ข ้าพเจ ้าอนุญาตให ้พุทธสมาคม Thailändische
Buddhisten e.V. หักเงินค่าบารุงพุทธสมาคมออกจากบัญชีธนาคารของข ้าพเจ ้าได ้ โดยข ้าพเจ ้าได ้แจ ้งธนาคารของ
ข ้าพเจ ้าให ้จ่ายเงินค่าบารุงแก่พุทธสมาคม Thailändische Buddhisten e.V.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. - ข ้าพเจ ้าสามารถเรียกคืนจานวนเงินทีถ
่ อนออกจาก
ธนาคารไป ได ้ภายในเวลา 8 สัปดาห์หลังจากเงินออกจากธนาคารของข ้าพเจ ้า และ ต ้องเป็ นไปตามเงือ
่ นไขธนาคาร

___________________________________________________________________________________

่ – นามสกุล เจ ้าของบัญชี )
Vorname und Name des Kontoinhaber ( ชือ

___________________________________________________________________________________

Straße und Hausnummer ( ถนน และ บ ้านเลขที่ )

___________________________________________________________________________________

Postleitzahl und Ort ( รหัสไปรษณีย ์ และ เมือง )

___________________________________________________________________________________

่ ธนาคาร )
Kreditinstitut ( ชือ

IBAN :

DE__|____|____ |____|____|___

Die Abbuchung von 5,00 € soll immer zum 1. des Monats erfolgen
อนุญาติให ้ถอนเงินออกจากธนาคารจานวน 5 ยูโร ทุกวันที่ 1 ของเดือน
Die Abbuchung von jeweils 30.00 € soll halbjährlich am 1. März und 1. September erfolgen
อนุญาติให ้ถอนเงินออกจากธนาคารจานวน 30 ยูโร ทุกวันที่ 1 มีนาคม และ 1 กันยายน
Die Abbuchung von 60.00 € soll jährlich am 1.März erfolgen
อนุญาติให ้ถอนเงินออกจากธนาคารจานวนปี ละ 60 ยูโร ทุกวันที่ 1 มีนาคม
___________________________________________________________________________________

Datum , Ort und Unterschrift ( วันที,่ สถานที่ และ ลายเซ็นต์ )

