
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ที ่       /2564 

เรื่อง วันหยุดตามประเพณีนิยม  และวันหยุดชดเชยประจำปีพุทธศักราช 2564  

--------------------------------------------- 

 ตามที่ ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ 255/2563 วันหยุดตามประเพณีนิยม และวันหยุด

ชดเชยประจำปีพุทธศักราช 2564 ไปแล้วนั้น 

          เนื ่องจาก การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประจำวันที ่ 29 ธันวาคม 2563 เห็นชอบ การกำหนด

วันหยุดราชการเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษ และการกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชย

วันหยุดราชการ ประจำปี 2564 ดังนี้ กำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ,วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564    

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 และวันศุกร์ที ่ 24 กันยายน 2564 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ                     

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคกลาง และให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช 

จากวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 นั้น 

อธิการบดี อาศัยอำนาจตามมาตรา 43(1) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 

(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล                 

พ.ศ. 2552 ข้อ 20(2)  จึงยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที ่ 255/2563 และประกาศวันหยุด                      

ตามประเพณีนิยม และวันหยุดชดเชยประจำปีพุทธศักราช 2564  ดังนี้ 

วันศุกร์ที่ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ 
วันศุกร์ที่  12 กุมภาพันธ์ วันตรุษจีน (วันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ตามมติ ครม. 29 

ธ.ค. 63) 
วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา 
วันอังคารที่ 6 เมษายน วันที่ระลึก มหาจักรีบรมราชวงศ์ 
วันจันทร์ที่ 12 เมษายน วันสงกรานต์ (วันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ตามมติ ครม. 29 

ธ.ค. 63) 
วันอังคารที่ 13 เมษายน วันสงกรานต์ 
วันพุธที่ 14 เมษายน วันสงกรานต์ 
วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน วันสงกรานต์ 
วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ 
วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม หยุดชดเชย วันแรงงานแห่งชาติ 
วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล 
วันจันทร์ที่  10 พฤษภาคม วันพืชมงคล 



วันพุธที่ 26 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา 
วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา                        

พิมลลักษณ พระบรมราชินี 
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา 
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา 
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม หยุดชดเชย วันอาสาฬหบูชา 
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม หยุดชดเชย วันเข้าพรรษา (วันหยุดเพิ ่มเป็นกรณีพิเศษ                

ตามมติ ครม. 29 ธ.ค. 63) 
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า

เจ้าอยู่หัว 
วันพฤหัสบดีที่  12 สิงหาคม ว ันเฉล ิมพระชนมพรรษา สมเด ็จพระนางเจ ้า ส ิร ิก ิติ์

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่
แห่งชาติ 

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน วันมหิดล (วันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ตามมติ ครม. 29 ธ.ค. 
63) 

วันพุธที่  13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร                      
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

วันพฤหัสบดีที่  21 ตุลาคม วันหยุดเทศกาลออกพรรษา (วันหยุดประจำภาคกลาง                   
ตามมติ ครม. 29 ธ.ค. 63) 

วันศุกร์ที่  22 ตุลาคม หยุดชดเชยวันปิยมหาราช (เลื่อนจากวันที่ 25 ตุลาคม 2564 
ตามมติ ครม. 29 ธ.ค. 63) 

วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช 

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา 
ธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และวันพ่อแห่งชาติ 

วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม หยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และวันพ่อ
แห่งชาติ 

วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ 

วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม วันสิ้นปี 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่        มกราคม  พ.ศ. 2564 
 

       

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์  พลวิชัย) 

                  อธิการบดี 
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