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แบบคําร้องขอยืมบอร์ด/อุปกรณ์นท
ิ รรศการ
Requisition Form for Exhibition board/materials
Knowledge & Learning Center
� เผยแพร่อน
เนือ
� หา (Explicit Content) ทีป
� รากฏบนบอร์ดนิทรรศการ (หรือสือ
ื� ๆ) นี� ได ้รับการคุ ้มครองภายใต ้ พรบ.ลิขสิทธิ� พ.ศ. 2537 (THAI COPYRIGHT ACT B.E. 2537
ิ ธิใช ้งานได ้เฉพาะในกิจการตามวัตถุประสงค์ทรี� ะบุ และระยะเวลาทีม
(1994)) ซึง� กรรมสิทธิของข ้อมูลเป็ นของมูลนิธแ
ิ ม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู ้ขอใช ้ข ้อมูลมีสท
� ล
ู นิธฯิ
อนุญาตเท่านัน
� มูลนิธฯิ ขอสงวนสิทธิก
� ารใช ้งาน และเรียกร ้องความเสียหายใดๆหากมีการใช ้งานทีผ
� ด
ิ วัตถุประสงค์หรือก่อให ้เกิดความเสียหายใดๆแก่มล
ู นิธฯิ

้ ริการ
1) ข้อมูลเกีย
� วก ับผูข
้ อใชบ

พนั กงานมูลนิ ธิฯ

บุคคลภายนอก (กรุณาแนบหนั งสือขอความอนุ เคราะห์ หรือ เอกสารที�เกี�ยวข้อง)
เฉพาะกรณี บุคคลภายนอก ระบุชื�อพนั กงานผู้กรอกรายละเอียดแทน

บันทึกข้อมูลโดย

วันที�ขอใช้บริการ

ตําแหน่ ง

ชื�อผู้ขอรับบริการ
เฉพาะหว่ยงานภายนอก

สังกัดหน่ วยงาน
เฉพาะหว่ยงานภายใน

เฉพาะหว่ยงานภายใน

เลขที�หน่ วยงาน
ที�อยู่ที�ตดิ ต่อได้
e-Mail

โทรศัพท์
เฉพาะกรณี ผู้ขอรับบริการเป็ นพนั กงานมูลนิ ธิฯ

ตําแหน่ ง

ผู้บังคับบัญชาขัน
� ต้น
2) ว ัตถุประสงค์ในการขอยืมบอร์ด/อุปกรณ์นท
ิ รรศการ
2.1) ประเภทกิจกรรมทีจ
� ะนําบอร์ด/อุปกรณ์นท
ิ รรศการ ไปใช ้

เพื�อกิจกรรมภายในมูลนิ ธิฯ
เพื�อกิจกรรมภายนอกมูลนิ ธิฯ
2.2) บริบทของกิจกรรมทีจ
� ะนําบอร์ด/อุปกรณ์นท
ิ รรศการ ไปใช ้

กิจกรรมเชิงพาณิ ชย์

กิจกรรมด้านการพัฒนาทางเลือกที�ยั�งยืน

กิจกรรมอื�นๆ

สายงานที�เกี�ยวข้อง
Corporate

Café' Doi Tung

Doi Tung Lifestyle

ธุรกิจเกษตร

ธุรกิจท่องเทีย
� ว
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3) ระยะเวลาทีต
� อ
้ งการขอยืม-คืนบอร์ด/อุปกรณ์นท
ิ รรศการ
ต้องการใชง้ านระหว่าง

ถึง

ตัง� แต่
ต้องการร ับของเมือ
�

จะส่งคืนของเมือ
�

4) รายละเอียดกิจกรรม

ชื�อกิจกรรม

สถานที�จัดกิจกรรม
เช่น เพื�อการประชุมวิชาการประจําปี / การประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร (Workshop) / การสัมมนา

ระยะเวลาที�จัดกิจกรรม

ถึง

ตัง� แต่

เนื �อหา/สื�อ เพิ�มเติมเพื�อใช้ระหว่างจัดนิ ทรรศการ
� เพื�อให้บริการนี � ได้รบ
เนื � อหาที�จัดทําขึน
ั การคุ้มครองภายใต้ พรบ.ลิขสิทธิ� พ.ศ. 2537 (THAI COPYRIGHT ACT B.E. 2537 (1994))
การทําซํา� หรือดัดแปลงต้องเป็ นไปตามความยินยอมของเจ้าของลิขสิทธิ�

Poster

Script บรรยาย

Brochure

อื�นๆ (โปรดรุบุ)

รายละเอียดของเนื �อหาที�ตอ้ งการ (โปรดระบุ)

5) การอนุม ัติการขอยืมบอร์ด/อุปกรณ์นท
ิ รรศการ

สําหรับผู้บังคับบัญชาลําดับที� 1 ของผู้ขอรับบริการ
การอนุ มัติ

อนุ มัติ
เมื�อ
ไม่อนุ มัติ
เนื� องจาก (โปรดระบุ)

ตําแหน่ ง

ลงชื�อ

โปรดแนบลายเซ็นต์ดจิ ิทัล (.jpeg)

(

)
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สําหรับผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ (KLC)
การอนุ มัติ
อนุ มัติ
เมื�อ
ไม่อนุ มัติ
เนื� องจาก (โปรดระบุ)

ลงชื�อ

โปรดแนบลายเซ็นต์ดจิ ิทัล (.jpeg)

(

)

สําหรับผู้อํานวยการบริหารมูลนิ ธิฯ (หรือผู้ได้รบั มอบอํานาจ)
การอนุ มัติ
อนุ มัติ
เมื�อ
ไม่อนุ มัติ
เนื� องจาก (โปรดระบุ)

6) การร ับมอบ / ส่งคืน บอร์ด/อุปกรณ์นท
ิ รรศการ

ผู้ขอรับบริการได้รบั บอร์ด/อุปกรณ์ นิทรรศการเรียบร้อยแล้ว และยินดีปฏิบัตติ ามข้อตกลงการใช้งาน
ได้รบั เมื�อ
ตําแหน่ ง

ลงชื�อ

โปรดแนบลายเซ็นต์ดจิ ิทัล (.jpeg)

(

)

ส่งคืนเมื�อ
ตําแหน่ ง

ลงชื�อ

โปรดแนบลายเซ็นต์ดจิ ิทัล (.jpeg)

(
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