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แบบคาํรอ้งขอยมืบอรด์/อปุกรณน์ทิรรศการ 
Requisition Form for Exhibition board/materials 

  
Knowledge & Learning Center 

  
เนื�อหา (Explicit Content) ที�ปรากฏบนบอรด์นทิรรศการ (หรอืสื�อเผยแพรอ่ื�นๆ) นี� ไดรั้บการคุม้ครองภายใต ้พรบ.ลขิสทิธิ�  พ.ศ. 2537 (THAI COPYRIGHT ACT B.E. 2537 
(1994)) ซึ�งกรรมสทิธขิองขอ้มลูเป็นของมลูนธิแิมฟ้่าหลวง ในพระบรมราชปูถมัภ ์ ผูข้อใชข้อ้มลูมสีทิธใิชง้านไดเ้ฉพาะในกจิการตามวตัถปุระสงคท์ี�ระบ ุและระยะเวลาที�มลูนธิฯิ 
อนุญาตเทา่นั�น  มลูนธิฯิขอสงวนสทิธิ�การใชง้าน และเรยีกรอ้งความเสยีหายใดๆหากมกีารใชง้านที�ผดิวตัถปุระสงคห์รอืกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายใดๆแกม่ลูนธิฯิ

1) ขอ้มลูเกี�ยวกบัผูข้อใชบ้รกิาร

     พนักงานมูลนิธิฯ      บุคคลภายนอก (กรณุาแนบหนังสือขอความอนุเคราะห์ หรอื เอกสารที�เกี�ยวข้อง)  

ชื�อผู้ขอรบับรกิาร  ตาํแหน่ง

เฉพาะกรณีบุคคลภายนอก ระบุชื�อพนักงานผู้กรอกรายละเอียดแทน
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สังกัดหน่วยงาน  

เฉพาะหวย่งานภายใน

เลขที�หน่วยงาน

เฉพาะหวย่งานภายใน

เฉพาะหวย่งานภายนอก

ที�อยู่ที�ตดิตอ่ได ้ 

e-Mail  

ผู้บังคบับัญชาขั �นตน้  

โทรศัพท์  

ตาํแหน่ง

เฉพาะกรณีผู้ขอรบับรกิารเป็นพนักงานมูลนิธิฯ

2) วตัถปุระสงคใ์นการขอยมืบอรด์/อปุกรณน์ทิรรศการ

     ธรุกจิทอ่งเที�ยว     ธรุกจิเกษตร     Doi Tung Lifestyle     Café' Doi Tung     Corporate
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     เพื�อกิจกรรมภายนอกมูลนิธิฯ

     เพื�อกิจกรรมภายในมูลนิธิฯ

     กิจกรรมอื�นๆ     กิจกรรมดา้นการพัฒนาทางเลือกที�ยั�งยืน     กิจกรรมเชิงพาณิชย์

   2.1) ประเภทกจิกรรมที�จะนําบอรด์/อปุกรณน์ทิรรศการ ไปใช้

   2.2) บรบิทของกจิกรรมที�จะนําบอรด์/อปุกรณน์ทิรรศการ ไปใช้

สายงานที�เกี�ยวข้อง
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เนื�อหา/สื�อ เพิ�มเตมิเพื�อใช้ระหวา่งจัดนิทรรศการ

เนื�อหาที�จัดทําขึ�นเพื�อให้บรกิารนี� ได้รบัการคุ้มครองภายใต้ พรบ.ลิขสทิธิ�  พ.ศ. 2537 (THAI COPYRIGHT ACT B.E. 2537 (1994)) 
การทําซํ�าหรอืดัดแปลงต้องเป็นไปตามความยินยอมของเจ้าของลิขสทิธิ�

     Poster      Script บรรยาย      Brochure      อื�นๆ (โปรดรบุุ)

รายละเอียดของเนื�อหาที�ตอ้งการ (โปรดระบุ)

สถานที�จัดกิจกรรม

เช่น เพื�อการประชุมวชิาการประจําปี / การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร (Workshop) / การสัมมนา

ชื�อกิจกรรม

   4) รายละเอยีดกจิกรรม

ถึงตั �งแต่
ระยะเวลาที�จัดกิจกรรม

3) ระยะเวลาที�ตอ้งการขอยมื-คนืบอรด์/อปุกรณน์ทิรรศการ

ตั �งแต่ ถึง

ตอ้งการใชง้านระหวา่ง

ตอ้งการรบัของเมื�อ จะสง่คนืของเมื�อ

5) การอนมุตักิารขอยมืบอรด์/อปุกรณน์ทิรรศการ

สําหรบัผู้บังคบับัญชาลําดบัที� 1 ของผู้ขอรบับรกิาร

การอนุมัติ      อนุมัติ

     ไม่อนุมัติ

เนื�องจาก (โปรดระบุ)

เมื�อ

ลงชื�อ ตาํแหน่ง

( )

โปรดแนบลายเซ็นตด์จิิทัล (.jpeg)
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สําหรบัผู้อํานวยการศนูย์พัฒนาและเผยแพรอ่งคค์วามรู ้(KLC)

การอนุมัติ

     อนุมัติ

     ไม่อนุมัติ

เนื�องจาก (โปรดระบุ)

เมื�อ

สําหรบัผู้อํานวยการบรหิารมูลนิธิฯ (หรอืผู้ไดร้บัมอบอํานาจ)

การอนุมัติ

     อนุมัติ

     ไม่อนุมัติ

เนื�องจาก (โปรดระบุ)

เมื�อ

ลงชื�อ

( )

โปรดแนบลายเซ็นตด์จิิทัล (.jpeg)

6) การรบัมอบ / สง่คนื บอรด์/อปุกรณน์ทิรรศการ

ผู้ขอรบับรกิารไดร้บับอรด์/อุปกรณ์นิทรรศการเรยีบรอ้ยแล้ว และยินดปีฏิบัตติามข้อตกลงการใช้งาน

ไดร้บัเมื�อ

ส่งคนืเมื�อ

ลงชื�อ ตาํแหน่ง

( )

โปรดแนบลายเซ็นตด์จิิทัล (.jpeg)

ลงชื�อ ตาํแหน่ง

( )

โปรดแนบลายเซ็นตด์จิิทัล (.jpeg)


                   สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปภัมภ์
1875   ถ.พระราม 4   แขวงลุมพินี   เขตปทุมวัน   กรุงเทพฯ   10330
Doi Tung Development Project Mae Fah Luang Foundation under Royal Patronage
1875   Rama IV Road,   Lumpini,   Pathumwan,   Bangkok   10330
Tel: +66 2252 7114   Fax: +66 2254 1665   www.doitung.org
แบบคำร้องขอยืมบอร์ด/อุปกรณ์นิทรรศการ
Requisition Form for Exhibition board/materials
 
Knowledge & Learning Center
 
เนื้อหา (Explicit Content) ที่ปรากฏบนบอร์ดนิทรรศการ (หรือสื่อเผยแพร่อื่นๆ) นี้ ได้รับการคุ้มครองภายใต้ พรบ.ลิขสิทธิ์  พ.ศ. 2537 (THAI COPYRIGHT ACT B.E. 2537 (1994)) ซึ่งกรรมสิทธิของข้อมูลเป็นของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์  ผู้ขอใช้ข้อมูลมีสิทธิใช้งานได้เฉพาะในกิจการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุ และระยะเวลาที่มูลนิธิฯ อนุญาตเท่านั้น  มูลนิธิฯขอสงวนสิทธิ์การใช้งาน และเรียกร้องความเสียหายใดๆหากมีการใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์หรือก่อให้เกิดความเสียหายใดๆแก่มูลนิธิฯ
1) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอใช้บริการ
เฉพาะกรณีบุคคลภายนอก ระบุชื่อพนักงานผู้กรอกรายละเอียดแทน
Page  of 
เฉพาะหว่ยงานภายใน
เฉพาะหว่ยงานภายใน
เฉพาะหว่ยงานภายนอก
เฉพาะกรณีผู้ขอรับบริการเป็นพนักงานมูลนิธิฯ
2) วัตถุประสงค์ในการขอยืมบอร์ด/อุปกรณ์นิทรรศการ
Page  of 
   2.1) ประเภทกิจกรรมที่จะนำบอร์ด/อุปกรณ์นิทรรศการ ไปใช้
   2.2) บริบทของกิจกรรมที่จะนำบอร์ด/อุปกรณ์นิทรรศการ ไปใช้
สายงานที่เกี่ยวข้อง
Page  of 
Page  of 
เนื้อหา/สื่อ เพิ่มเติมเพื่อใช้ระหว่างจัดนิทรรศการ
เนื้อหาที่จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการนี้ ได้รับการคุ้มครองภายใต้ พรบ.ลิขสิทธิ์  พ.ศ. 2537 (THAI COPYRIGHT ACT B.E. 2537 (1994)) การทำซ้ำหรือดัดแปลงต้องเป็นไปตามความยินยอมของเจ้าของลิขสิทธิ์
รายละเอียดของเนื้อหาที่ต้องการ (โปรดระบุ)
เช่น เพื่อการประชุมวิชาการประจำปี / การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) / การสัมมนา
   4) รายละเอียดกิจกรรม
ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม
3) ระยะเวลาที่ต้องการขอยืม-คืนบอร์ด/อุปกรณ์นิทรรศการ
ต้องการใช้งานระหว่าง
ต้องการรับของเมื่อ
จะส่งคืนของเมื่อ
5) การอนุมัติการขอยืมบอร์ด/อุปกรณ์นิทรรศการ
สำหรับผู้บังคับบัญชาลำดับที่ 1 ของผู้ขอรับบริการ
การอนุมัติ
เนื่องจาก (โปรดระบุ)
ลงชื่อ
ตำแหน่ง
(
)
Page  of 
Page  of 
สำหรับผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ (KLC)
การอนุมัติ
เนื่องจาก (โปรดระบุ)
สำหรับผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิฯ (หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ)
การอนุมัติ
เนื่องจาก (โปรดระบุ)
ลงชื่อ
(
)
6) การรับมอบ / ส่งคืน บอร์ด/อุปกรณ์นิทรรศการ
ผู้ขอรับบริการได้รับบอร์ด/อุปกรณ์นิทรรศการเรียบร้อยแล้ว และยินดีปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งาน
ลงชื่อ
ตำแหน่ง
(
)
ลงชื่อ
ตำแหน่ง
(
)
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