
หนังสือยินยอมให้ใช้ภาพ 

Consent Form 

 

ดิฉัน/ผม ช่ือ ................................................................... นามสกลุ ..................................................................................................... 

ผู้ลงนามในหนังสือ อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี .............................  ซอย ............................... ถนน................................................................ 

แขวง/ตำบล ........................... เขตอำเภอ ............................ จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณยี์ ........................... 

ยินยอมให ้“โครงการส่งเสริมการนำแนวทางด้านเทคนิคที่ดีท่ีสุดและแนวทางการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดมาใช้ลด
การปลดปล่อยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานประเภทปลดปล่อยโดยไม่จงใจจากโรงงานหลอมโลหะผ่านการปรับปรุงห่วงโซ่อุปทาน
ของเศษโลหะให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” UNIDO GEF และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เผยแพร่เอกสาร และ
วิดีโอที่มีรูปภาพของดิฉัน/ผม ปรากฏอยู่ โดยไม่กำหนดระยะเวลา 

 รับทราบและอนุญาต 

 ลงช่ือ ........................................................................... วันท่ี .................................................. 

 

 

I,name ................................................................................. Surname ............................................................................................. 

the undersigned, residing at the address ............................. Soi ................................ Road ........................................................... 

Tambon .............................. Amphur ............................. Province .................................................. Postcode ............................... 

Declares to have agreed to allow my picture taken to be used freely for the “Greening the Scrap  Metal Value Chain 
through Promotion of BAT/BEP to Reduce U-POPs Releases from Recycling Facilities project”. I authorize the project manager 
UNIDO, GEF and the Department of Primary Industries and Mines (DPIM, Thailand) to use freely the documents/videos 
containing my image for dissemination on any medium judged useful by them, without limitation in space and in time. 

Read and Authorized: 

Signed by ................................................................. and dated ................................................. 

*กรุณากรอกใบหนังสือยินยอมทั้งภาษาไทยและอังกฤษ 

*Please fill out the consent form both Thai and English 

ภาพของบุคคล 

Picture 



หนังสือยินยอมและอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ในผลงานวีดิทัศน ์
 

วันท่ี…………เดือน…….…....………พ.ศ.……....…. 
 

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า (ช่ือ-สกุล)…………………………………………………………………………………........................................................ 

อยู่ท่ี ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................ 

ในฐานะผู้เป็นเจ้าของ ผู้มีลิขสิทธิ์ในผลงาน “โครงการส่งเสริมการนำแนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุดและแนวทางการปฏิบัติ
ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีดีที่สุด มาใช้ลดการปลดปล่อยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานประเภทปลดปล่อยโดยไม่จงใจจากโรงงานหลอมโลหะ
ผ่านการปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานของเศษโลหะให้เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม” ในผลงานช่ือว่า .................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

โดยมรีายละเอียดผลงานคือ ................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

ข้าพเจ้ายินยอมให้ UNIDO GEF และ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ใช้สิทธิ์ในการเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน ทำซ้ำ ดัดแปลง แจกจ่าย แสดง หรือสื่อสารกับสาธารณชนในรูปแบบต่างๆ รวมถึงข้อมูลดิจิทัลทั้งหมดหรือบางส่วน
อย่างถาวรโดยไม่จำกัดระยะเวลา และมอบสิทธ์ิแกก่รมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ให้บุคคลที่สามให้ใช้เนื้อหา
ทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อการศึกษาหรือการใช้ข้อมูลสาธารณะที่ไม่หวังผลกำไร  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีลิขสิทธิ์ใน
ผลงานข้างต้น  โดยไม่มีส่วนใดในการละเมิดละเมิดลขิสิทธิ์ท่ีมีอยู่ของบุคคลอื่น  

 
ลงช่ือ……………………………...……………………… ผู้อนุญาต 

(………………………………………………………) 
 

ลงช่ือ……………………………………………………….. พยาน 
(……………………………………………….………) 

 
ลงช่ือ……………………………………………………….. พยาน 

(………………………………….……………………) 
  



Video Recording Consent Form 
 

Date…………Month…….…....………Year.……....…. 

I, (Name-Surname) …………………………………………………………………..………........................................................ 

Addrress …...…………………………………………………………………………………………………................................ 

 As the copyright owner of the video recording in the contest of “Greening the Scrap Metal Value Chain through 
Promotion of BAT/BEP to Reduce U-POPs Releases from Recycling Facilities project” in the title of ………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Detail of the recording……………………………………………………………………………………………………………. 

I GRANT permission to UNIDO, GEF and Department of Primary Industries and Mines (DPIM) to publish, 
reproduce, edit, distribute, exhibit and publicize the recording including digital data in whole or in part in perpetuity throughout 
the UNIDO, GEF and DPIM for those acting pursuant to their authority to use for non-commercial use. I further state that I am 
the copyright owner of the video recording without any part in violating the existing copyright infringement of others. 

 
Signature……………………………...…………………… Licensor 

(………………………………………………………) 
 

Signature……………………………...…………………… Witness 
(………………………………………………………) 

 
Signature……………………………...……………………Witness 

(………………………………………………………) 
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