เลขทีค่ ำขอ.

=Sa-

■
'น ในการเดิ
•ไ^^^^
M 'iii «
เอกสารรับ รองความจำเป็
น ทางออกนอกพน่
ท จ่ี งั หวัด ควบคุม สูงสุด และเข้ม งวด
วันที.่ ,

.เดือน.,

..พ.ศ.

๑. ข้อมูลบุคคล.
ซือ่ -ส.คุล ผูเ้ ดิน ทาง..„

ะ!....;.!/.-.*....-.!..^.:...:.':..*...:^..;-................ อายุ........:............................ป็

เลขประจำตัวประขาซน/หมายเลขห่นงั สือเดินทาง..............................................................'สญ
ั ขาติ..:................................
อาชีพ................................................หน่วยงาน/บริษทั ..........................................................................................................
ทีอ่ ยูป่ จี จุบนั เลขที่............................ถนน/ตรอก/ขอยุ.......................หมูท่ .่ี .............ตำบล..................................................
อำเภอ/เขต.................?...........:,:1^„:1_....;.;,...„..^ห วฺ ด้ 0...^..„,.:...,!';...................... :...............................................
หมายเลขโทรสัพ ท์..............::

.................................................................. ...........................:.................................

๒. ข้อ มูลการเดิน ทาง
๒.๑ □ เดิน ทางเทีย่ วเดึย ว
เดิน ทางออกจฺากจังหวัด..,..,.,;....,, .-. อำเภอ/เขต..... ..................ต'าบุล /แขวง................... หมูท่ ี,่
วันที่..............เด อื น ,!.::,:.:::!;:^..ฟ .พ ;ุ —-——— ' ; ■
๒.๒□ เดิน ท างไป -กสับ
เทีย่ วไป.เดิน ทางออกจากตัน ทาง จังหวัด................................................. อำ๓ อ/เขต.....................................
ตำบล/แขวง........................ หมูท่ ่ี.................วันที่........................... เดือน.........................พ.ศ.........
เทีย่ วกลับ เดิน ทางออกจากปลายทาง จงหวัด............................................ อำเภอ/เขต......,..................
ตำบล/แขวง___,.....«...■ .4,....,หมูท่ ่.ี ................วัน ที.่ .......:...: ร........เดือน................:.......พ.ศ........

๒.*ทเหตุผลความจำเป็น *

- 1;

'

๒.๔ พาหนะทีใ่ ข้เดินทาง
ออกให้ พ วันที่................เดือน...................................พ.ศ.,
ะ;.. -»
ลงซือ่ .

ลงซือ่ .
ผ้เดินทาง

ตำแหน่ง.....
.หมายเลขโทรตัพท์..
-

ผูร้ บั รอง

หมายเหตุ จังหวัด สามารถปรับ รูป แบบและสาระของเอกสารรับ รองความจำเป็น ฯ ไตัต ามความเหมาะสม

แบบคำขอเอกสารรับ รองความจำเป็น ในการเดิน ทา,งออกบอกพืน้ ทีจ่ งั หวัดควบคุม สูงสุดและเข้ม งวด
ไ

'

''. ร

v

/ : ..

. ■

/ .'ำ : > :

เจียนที่.................■.
วันที่................ เดือน.

:

1.พ.ศ.

เรียน.
ข้าพเจ้า นาย/บาง/บางสาว................................................นามสตุล........................................
อายุ................ .ปี เลขประจำตัวประขาซฺน /หมายเลฺขหนังสือเดิน ทาง...'....;,........V.................................สัญซาดิ.1
อาจีพ ........................ ร?(มวjjง่าน/บรwi,..-. 1; '.น ร .:''..:.
..........................
อาตัยอยูบ่ า้ นเลขที.่ .................!.........:........... .....ลนบ่/ตรอก/ขอย..........................หม่'ท.่ี .....................................
__ .___
©_ 1
ตาบล/แขวง...........................................อำเภอ/เขต
.จังหวัด.,
หมายเลขโทรตัพท์
มีความประสงคํเดิน ทางออกจากพืน้ ทีจ่ งั หวัด........................................อำเภอ/เขต.
ตำบล/แขวง.............................. ...หมูท่ ^่ี ,,....,............บานเลขที.่ ..;.................... .ไปยังจังหวัด..................
อำเภอ/เฃต่.....................ะ;แ:,พ่.^ .1.;ตํทบส/แขวง.;.................. .............. ...น..หุม่ ทู่ .่ี ................................
เหตุผ ลความจำเป็น (ระบุ)
.0

ช่วงเวลาเดิน ทาง
□ เดิน ทางเทีย่ วเดีย ว
เดิน ทางออกจากจังหวัด.......................^ . อาเภอ/เขต...........................ตำบล/แขวง..; ........หมูท่ .่ี
วันที่..............เดือน.........................พ.ศ...............!.
□ เดินทางไป - กลับ
เทีย่ วไป เดินทางออกจากต้นทาง จังหวัด.................................................อำเภอ/เขต..................................
ตำบล/แขวง
I...;.,.;หมูท่ ่ี
วัน ที.่ ...;.!....................เดือน.........................พ.ศ........
เทีย่ วกลับ เดิน ทางออกอลั^ ทาง์จ งฺห วัต .ุ ,.:.....,;....;...;...;.;;.;.;.!:.....-..,....';.อำเภอ/เขต ;..... !:...........
ตำบล/แขวง......................... หมูท่ .่ี ..;...,...... วันที่
..................เดือน.........................พ.ศ........
พาหนะทีไ่ ข้เดิน,ท าง...............................................................................................................................................................
ข้า พเจ้า ขอรับ รองว่า ข้อ :นลข้างต้น เป็น ความจริง และขอรับ รองว่าจะปฏิบ ด้ ติ ามพระราขกำหนด
การบริหารราขการในสถานการณ์อกุ เฉิน พ.ศ. ๖๕๔๘ อย่างเคร่งครัด

ำช่อเํ ^สดงุความนับถือ

(ลงขือ่ ).'.............................................. .......
(................1 ...................................)
ผูข้ อเอกสารรับรอง
ความเหนของพนั
ก งาบเจ้
™ WTIWNnMIlM
.«*■ « mาหน้
พ าที่ .. ^ ค ำ ข อ เ ล ข • ท ............/(พ.ศ.),
น
รับรอง . ,
T ■■ , ,•.‘1
□
ไม่รบั รอง เนือ่ งจาก.................I.........:;............................................
□
อืน่ ๆ..................................................................................................................................................;
(ลงขือ่ )......................................................
. .■ -J1

ตำแหน่ง.... ...................... .......................................
'วนั ที่.,....,...'.....เดือ น่ ;.:.,.;..:.:............พ.ศ.....

หมายเหตุจ งั หวัด สามารถปรับ รูป แบบและสาระของแบบคำขอๆไต้ค ามความเหมาะสม

