ลาอุปสมบท/ลาไปประกอบพิธีฮัจย์
หลักเกณฑ์
- ไม่เคยลาประเภทนี้มาก่อน
- ลาได้ไม่เกิน 120 วันแต่ต้องรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
แนวทางปฏิบัติ
- ส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาไม่น้อยกว่า 60 วัน หากมีเหตุพิเศษไม่อาจเสนอใบลาก่อน
60 วันได้ ให้ชี้แจงเหตุผล ความจาเป็น ประกอบการลา
- เมื่อได้รับอนุญาตให้ลาแล้ว ต้องอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
ภายใน 10 วัน นับแต่วันลา
- ต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายใน 5 วัน
- ถ้ามีปัญหาทาไม่สามารถอุปสมบทได้ให้ถอนใบลา และถือว่าวันทีล่ าหยุดราชการไป
นัน้ เป็นวันลากิจส่วนตัว
เอกสารอ้างอิง
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ายการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

แบบใบลาอุปสมบท
เขียนที่……………………………………………
วันที่……….เดือน…………………………..พ.ศ……………
เรื่อง ขอลาอุปสมบท
เรียน ………………………………………..............................
ข้าพเจ้า…………………………………………..…………………..ตาแหน่ง…………………………….………………….
สังกัด………………………………………………..……เกิดวันที่………………………เข้ารับราชการเมื่อวันที่……………….………………
ข้าพเจ้า  ยังไม่เคย  เคย อุปสมบท บัดนี้ มีศรัทธาจะอุปสมบทในพระพุทธศาสนา
ณ วัด …………………………………………………ตาบล............................อาเภอ...........................จังหวัด............................
กาหนดวันที่…………………………….………………. และจะจาพรรษาอยู่ที่วัด…………………………………………………….………..
ตาบล..............................อาเภอ.............................จังหวัด.............................
จึงขอลาอุปสมบท มีกาหนด……………………….วัน ตั้งแต่วันที่……………เดือน………………………………พ.ศ. ………….
ถึงวันที่……………เดือน………………………………พ.ศ. ………….
ขอแสดงความนับถือ

(……………………………………………..)
ความเห็นผู้บังคับบัญชา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………....
(ลงชื่อ)
(…………………………………….)
ตาแหน่ง………………………………………….
คาสั่ง
 อนุญาต
 ไม่อนุญาต
…………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………....
(ลงชื่อ)
(…………………………………….)
ตาแหน่ง…………………………….…………….

หนังสือรับรองอุปสมบท
เขียนที่ วัด...........................................................................
ตั้งอยู่ ณ..............................................................................
..........................................................................................
วันที่.............เดือน..................................พ.ศ. ....................
เรื่อง รับรองการขออุปสมบท
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
เนื่องด้วยนาย.............................................................เกิดวันที่.........เดือน.......................พ.ศ. .......
อยู่บ้านเลขที่.......................ตรอก/ซอย............................ถนน.......................ตาบล/แขวง......... ...........................
อาเภอ/เขต.................................จังหวัด.................................โทรศัพท์.......................... .........................................
มีศรัทธาจะอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ณ วัด........................................................................................ .................
ตั้งอยู่ ณ......................................ตาบล......................... อาเภอ......................... จังหวัด………………………..……
มีกาหนด.............วัน ตั้งแต่วันที่............เดือน......................พ.ศ. ...........ถึงวันที่..........เดือน................พ.ศ. ................
และจาพรรษาอยู่ ณ วัด................................................................................................................................................
ตั้งอยู่ ณ......................................ตาบล......................... อาเภอ......................... จังหวัด ………………………..……
อาตมาภาพในฐานะเจ้าอาวาสได้พิจารณาแล้วเห็นว่านาย.............................................................................. ..............
เป็ น ผู้มีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาจริง จึ งรับรองให้ นาย................................................................. .................
อุปสมบทและปฏิบัติศาสนกิจในระหว่างวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ขอรั บ รองว่ า ข้ อ ความทั้ ง หมดนี้ เ ป็ น ความจริ ง ทุ ก ประการและขออนุ โ มทนาเป็ น อย่ า งยิ่ ง
มา ณ โอกาสนี้ด้วย
ประทับตราวัด
(ถ้ามี)

ลงชื่อ...………………………………………………….
(
)
เจ้าอาวาส
วันที่.................เดือน.....................................พ.ศ. ..................

แบบใบกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เขียนที่…………………………………………………….
วันที่…… เดือน …………………… พ.ศ…………..
เรื่อง ข้าราชการครูลาสิกขาบทกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เรียน ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ตามที่ ข้าพเจ้า ………………………………………………….…………ตาแหน่ง………………………….………….
สังกัด………………………………..……………………………………………… สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ได้ลาอุปสมบท ตั้งแต่วันที่ …….. เดือน ……………………. พ.ศ. ……….. ถึงวันที่……..เดือน……………………. พ.ศ….…..
รวม……….วัน และได้ลาสิกขาแล้ว เมื่อวันที่……..….. เดือน………………………………..พ.ศ…….….. รวมเวลาอุปสมบท
ทั้งสิ้น…….…....วัน
บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ลาสิกขาบทแล้ว เมื่อวันที่……..….. เดือน…………………………..พ.ศ…….…..
จึงใคร่ขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ ตั้งแต่วันที่ …………… เดือน ………….…………พ.ศ. ……………….
พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองการอุปสมบทมาด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ
(………………………………………….)
ความเห็นของ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น………….…………………………………………………………….………
(ลงชื่อ)
(……………………..………………….)
ตาแหน่ง…………………………….…………….
……../……………./…………

ความเห็นของ ผู้บังคับบัญชา…………………………………………………………………………….…………

(ลงชื่อ)
(…………………….………………….)
ตาแหน่ง…………………………….…………….
……../……………./…………

หนังสือรับรองลาสิกขา
เขียนที่ วัด...........................................................................
ตั้งอยู่ ณ..............................................................................
..........................................................................................
วันที่.............เดือน..................................พ.ศ. ....................
เรื่อง รับรองการลาสิกขา
เรียน …………………………………………………………………….
ตามที่นาย.....................................................เกิดวันที่.............เดือน....................พ.ศ............ .........
อยู่บ้านเลขที่.......................ตรอก/ซอย..................ถนน....................................ตาบล/แขวง.............. ..............
อาเภอ/เขต...............................จังหวัด.............................โทรศัพท์.........................................
อุปสมบทในพระพุทธศาสนา ณ วัด.................................................................................................. ......................
ตั้งอยู่ ณ......................................ตาบล......................... อาเภอ......................... จังหวัด ………………………..……
มีกาหนด..................วัน ตั้งแต่วันที่.............เดือน....................พ.ศ. ........... ถึงวันที่........เดือน.................พ.ศ. ............
และจาพรรษาอยู่ ณ วัด.......................................................................................................................................
ตั้งอยู่ ณ......................................ตาบล......................... อาเภอ......................... จังหวัด………………………..……
บัดนี้ นาย.....................................................................................................................................
ได้ลาสิกขา ตั้งแต่วันที่............เดือน..................... พ.ศ. .............................
ขอรั บ รองว่ า ข้ อ ความทั้ งหมดนี้ เป็ น ความจริ งทุ ก ประการและขออนุ โมทนาเป็ น อย่ า งยิ่ ง มา
ณ โอกาสนี้ด้วย
ประทับตราวัด
(ถ้ามี)

(ลงชื่อ).........................................................................................
(
)
เจ้าอาวาส
วันที่...............เดือน......................................พ.ศ. ...................

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียน.............................................................................................................................................
ที่ ................................................................................ วันที่......................................................................................
เรื่อง ชี้แจงเรื่องการขออนุญาตลาอุปสมบท/ลาไปประกอบพิธิฮัจย์ล่าช้า
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ด้วย ข้าพเจ้า.................................................................. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่ง................................................................... โรงเรียน...................................................................................
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ขออนุญาตลาอุปสมบท ณ ..................................................
มีกาหนด.............................วัน ระหว่างวันที่...........................................
ถึงวันที่............................................................................. จานวน ........................วัน
ตามระเบียบของทางราชการต้องยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจพิจารณาหรือ
อนุมัติก่อนวันอุปสมบท(หรือเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์) ไม่น้อยกว่า 60 วัน แต่ข้าพเจ้าไม่สามารถดาเนินการได้
ทันตามกาหนด เนื่องจาก.............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(.....................................................)
ตาแหน่ง...............................................................

แบบใบลาไปประกอบพิธฮี ัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
เขียนที่............................................................
วันที่...............เดือน...................................พ.ศ. .................
เรื่อง ...........................................................
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต13
ข้าพเจ้า..............................................................ตาแหน่ง.......................................................................
ระดับ...........................................................................สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต13
เข้ารับราชการเมื่อวันที่.....................เดือน....................................พ.ศ. ..........................
ข้าพเจ้า  ยังไม่เคย  เคย ไปประกอบพิธีฮัจย์ บัดนี้ มีศรัทธาจะไปประกอบพิธีฮัจย์
ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย จึงขออนุญาตลาหยุดราชการ ตั้งแต่ วันที่ ............เดือน.....................
พ.ศ. ....................... ถึงวันที่...................เดือน....................................พ.ศ. ......................มีกาหนด................วัน
(ลงชื่อ)...........................................................
(................................................................)
ความเห็นผู้บังคับบัญชา
............................................................................................................................. ..........................................................
.....................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...........................................................
(..........................................................)
(ตาแหน่ง)..........................................................
วันที่.........../................................./....................
คาสั่ง


อนุญาต



ไม่อนุญาต

............................................................................................................................. ..........................................................
............................................................................................................................. ........................................
(ลงชื่อ)...........................................................
(...........................................................)
(ตาแหน่ง)................................................................
วันที่.........../................................./....................

