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ประกาศธนาคารออมสิน
เรื่อง วันหยุดตามประเพณีของธนาคารออมสิน ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยที่เปนการสมควรกําหนดวันหยุดตามประเพณีของธนาคารออมสิน ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔
เพื่อใหเปนไปตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ที่ สกส๒. ๗/๒๕๖๓ เรื่อง วันหยุดตามประเพณี
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙
ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ธ นาคารออมสิ น (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมติ
คณะกรรมการธนาคารออมสิน ครั้งที่ ๘/๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๑ จึงกําหนดวันหยุด
ตามประเพณีของธนาคารออมสิน ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังตอไปนี้
วันศุกรที่
๑ มกราคม
วันขึ้นปใหม
วันศุกรที่
๒๖ กุมภาพันธ
วันมาฆบูชา
วันอังคารที่
๖ เมษายน
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ
วันอังคารที่
๑๓ เมษายน
วันสงกรานต
วันพุธที่
๑๔ เมษายน
วันสงกรานต
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ เมษายน
วันสงกรานต
วันจันทรที่
๓ พฤษภาคม
ชดเชยวันแรงงานแหงชาติ
(วันเสารที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔)
วันอังคารที่
๔ พฤษภาคม
วันฉัตรมงคล
วันพุธที่
๒๖ พฤษภาคม
วันวิสาขบูชา
วันพฤหัสบดีที่
๓ มิถุนายน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันจันทรที่
๒๖ กรกฎาคม
ชดเชยวันอาสาฬหบูชา
(วันเสารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๒ ง

วันพุธที่
วันพฤหัสบดีที่

๒๘
๑๒
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กรกฎาคม
สิงหาคม

๗ มกราคม ๒๕๖๔

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปหลวง และวันแมแหงชาติ
วันพุธที่
๑๓ ตุลาคม
วันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันจันทรที่
๒๕ ตุลาคม
ชดเชยวันปยมหาราช
(วันเสารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔)
วันจันทรที่
๖ ธันวาคม
ชดเชยวันคลายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพอแหงชาติ
(วันอาทิตยที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔)
วันศุกรที่
๑๐ ธันวาคม
วันรัฐธรรมนูญ
วันศุกรที่
๓๑ ธันวาคม
วันสิ้นป
สําหรับธนาคารออมสินสาขาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล
และจังหวัดสงขลา ใหหยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟตรี (วันรายอปอซอ) วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี)
ตามประกาศสํานักจุฬาราชมนตรี และวันตรุษจีน เปนการเพิ่มเติม หากวันดังกลาวไมตรงกับวันหยุด
ตามที่กลาวขางตน หรือวันหยุดประจําสัปดาห
กรณีธนาคารออมสินซึ่งมีสํานักงานตั้งอยูในสวนราชการ เชน ธนาคารออมสินเขตมหาดไทย
ธนาคารออมสิ น สาขามหาดไทย ธนาคารออมสิ น สาขาทํ า เนี ย บรั ฐ บาล ธนาคารออมสิ น
สาขากระทรวงการคลัง ธนาคารออมสินสาขายุติธรรม ธนาคารออมสินสาขาสวนจิตรลดา ธนาคารออมสิน
สาขาศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติแจงวัฒนะ (อาคาร A) ธนาคารออมสินสาขาศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ
แจ ง วั ฒ นะ (อาคาร B) ธนาคารออมสิ น สาขากรมการกงสุ ล ฯลฯ ให มี วั น หยุ ด ตามประเพณี
ตามวันหยุดราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔
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กรณีธนาคารออมสินสาขา หนวยใหบริการที่มีสาขาพี่เลี้ยง ซึ่งมีสํานักงานตั้งอยูในหนวยงานเอกชน
และมีวันทําการเชนเดียวกับสถานที่ที่ธนาคารออมสินสาขา หนวยใหบริการที่มีสาขาพี่เลี้ยงเปดใหบริการ
ใหมีวัน หยุด ทําการตามประกาศนี้ และใหป ฏิบัติต ามคําสั่ง ธนาคารออมสิน เรื่อง การปฏิบัติงาน
ของธนาคารออมสิ น สาขาที่ มี วั น และเวลาทํ า งานแตกต า งจากสาขาปกติ คํ า สั่ ง ธนาคารออมสิ น
เรื่อง การปฏิบัติงานของหนวยใหบริการและสาขาพี่เลี้ยง และคําสั่งธนาคารออมสิน เรื่อง การปฏิบัติงาน
ของหนวยใหบริการใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต และสาขาพี่เลี้ยง โดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
วิทัย รัตนากร
ผูอํานวยการธนาคารออมสิน

