
               บันทึกข้อความ
ธนาคารออมสิน  ฝ่ายบริหารงานสาขา ส่วนบริหารช่องทางสาขา โทร. 170506 
ที่ บงส.              /2564                           วันที่           สิงหาคม  2564 
เร่ือง ขอความเห็นชอบต่อสัญญาเช่าและด าเนินการเช่าอาคาร เพ่ือใช้เป็นที่ตั้งส านักงานธนาคารออมสิน     

สาขาตลาดพุเตย 
เรียน ชฝบงส.บริหารช่องทางสาขา 3 

ตามที่ส่วนบริหารอสังหาริมทรัพย์กิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา ได้น าส่งเอกสารขอความ
เห็นชอบให้ด าเนินการต่อสัญญาเช่าอาคารเพ่ือใช้เป็นที่ตั้งส านักงานธนาคารออมสินสาขาตลาดพุเตย สังกัด
ธนาคารออมสินภาค 6 สายงานกิจการสาขา 2 พร้อมใบเสนอราคาค่าเช่าของธนาคารออมสินสาขาตลาดพุเตย 
ซึ่งครบก าหนดสัญญาเช่า ในวันที่ 2 กันยายน 2564 รายละเอียดตามหนังสือที่ บงส.ท.2254/2564 ลงวันที่ 
6 สิงหาคม 2564 เพ่ือให้ส่วนบริหารช่องทางสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา วิเคราะห์ผลการด าเนินงานก่อน
น าเสนอ ชธส.กส.2 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อสัญญาเช่าและด าเนินการเช่า สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 

x หลักเกณฑ์การต่อสัญญาเช่าอาคารหรือพื้นที่ส านักงานธนาคารออมสินสาขา 
ตามมติคณะกรรมการพิจารณาสถานที่ตั้งช่องทางการให้บริการ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 

กุมภาพันธ์ 2563 เห็นชอบหลักเกณฑ์การต่อสัญญาเช่าอาคารหรือพ้ืนที่ส านักงานธนาคารออมสินสาขา และ
ผ่านความเห็นชอบจาก อธส. เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563  ดังนี้ 

1. ผลการด าเนินงานในปีก่อนหน้าของสาขา มีผลก าไร ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนเพ่ิมจาก
อัตราค่าเช่าใหม่ ถือว่า ผ่านหลักเกณฑ์ 

2. ผลการด าเนินงานในปีก่อนหน้าของสาขา มีผลก าไร แต่ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนเพ่ิม
จากอัตราค่าเช่าใหม่หรือผลการด าเนินงานในปีก่อนหน้าของสาขา มีผลขาดทุน ให้พิจารณาจากคะแนนรวม
ที่ค านวณได้จากการเทียบผลการด าเนินงานของสาขากับค่าเกณฑ์ของแต่ละปัจจัย 

� สาขาที่มีคะแนนรวม    ≥ 70 คะแนน    ถือว่า  ผ่านหลักเกณฑ์
� สาขาที่มีคะแนนรวม    < 70 คะแนน    ถือว่า  ไม่ผ่านหลักเกณฑ์

3. สาขาที่มีผลการพิจารณา ผ่านหลักเกณฑ์ ให้น าเสนอผู้ช่วยผู้อ านวยการธนาคาร
ออมสิน สายงานกิจการสาขาที่ธนาคารออมสินสาขาสังกัด พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อสัญญาเช่า และ
ด าเนินการเช่าอาคารหรือพ้ืนที่ส านักงานธนาคารออมสินสาขาทุกวงเงินการเช่า ที่ไม่เกินอ านาจของผู้ช่วย
ผู้อ านวยการธนาคารออมสิน ตามระเบียบธนาคารออมสินว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่
เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง และค าสั่งธนาคารออมสิน เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับการพัสดุ และส่งเรื่องให้ส่วน
บริหารอสังหาริมทรัพย์กิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา เพ่ือด าเนินการขออนุมัติการเช่า ตามระเบียบ
ธนาคารออมสินว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง และค าสั่ง
ธนาคารออมสิน เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับการพัสดุ 

ทั้งนี้ สาขาที่มีผลการพิจารณา ผ่านหลักเกณฑ์ และมีวงเงินการเช่าเกินกว่าอ านาจของ
ผู้ช่วยผู้อ านวยการธนาคารออมสินสายงานกิจการสาขา ตามระเบียบธนาคารออมสินว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง และค าสั่งธนาคารออมสิน เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับ
การพัสดุ ให้น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาสถานที่ตั้งช่องทางการให้บริการ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อ
สัญญาเช่าและด าเนินการเช่าอาคารหรือพ้ืนที่ส านักงานธนาคารออมสินสาขาต่อไป 
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4. สาขาที่มีผลการพิจารณา ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ ให้น าเสนอคณะกรรมการพิจารณา
สถานที่ตั้งช่องทางการให้บริการ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อสัญญาเช่าและด าเนินการเช่าอาคารหรือพ้ืนที่
ส านักงานธนาคารออมสินสาขา โดยมีข้อมูลประกอบการเสนอขอความเห็นชอบฯ ดังต่อไปนี้ 

• ผลการด าเนินงานด้านเงินฝาก สินเชื่อ และรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
• จ านวนฐานลูกค้า (บัญชีรวม) และจ านวนรายการติดต่อเฉลี่ยต่อวัน
• แผนธุรกิจของสาขา และประมาณการผลการด าเนินงาน
• เหตุผลความจ าเป็นในการเปิดให้บริการของธนาคารออมสินสาขา
• ความเห็นของสายงานกิจการสาขาที่ธนาคารออมสินสาขาสังกัด ซึ่งมีการพิจารณา

ถึงปัญหาหรืออุปสรรค และปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลให้ผลการด าเนินงานของสาขาไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นอาจมีการพิจารณาย้ายสาขา/ปิดสาขา 
ข้อมูลสัญญาเช่าธนาคารออมสินสาขาตลาดพุเตย 

ธนาคารออมสินสาขาตลาดพุเตย เช่าอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น 3 คูหา เลขที่ 199 199/1 และ 
199/2 หมู่ที่ 3 ต าบลพุเตย อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งตั้งอยู่บนโฉนดที่ดิน 32711 เลขที่ดิน 138 
และโฉนดที่ดินเลขที่ 12091 เลขที่ดิน 1 ต าบลพุเตย อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ สัญญาเช่าใหม่
ระยะเวลาเช่า 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2564 สิ้นสุดวันที่ 2 กันยายน 2567 ตามใบเสนอราคาของ 
นายพีรภาค จันทร์เพ็ญ ฉบับลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ผู้ให้เช่า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

o สัญญาการเช่าเดิม 3 ปี (3 กันยายน 2561 – 2 กันยายน 2564)

ระยะเวลาการเช่า อัตราค่าเช่า (บาท/เดือน) ค่าเช่ารวม (บาท/ปี) 
ปีท่ี 1-3 24,000.00 288,000.00  

รวมค่าใช้จ่ายในการเช่า 3 ปี เป็นเงินทั้งสิ้น 864,000.00  

o สัญญาการเช่าใหม่ 3 ปี (3 กันยายน 2564 – 2 กันยายน 2567)

ระยะเวลาการเช่า อัตราค่าเช่า (บาท/เดือน) ค่าเช่ารวม (บาท/ปี) 
ปีท่ี 1-3 28,300.00 339,600.00   

รวมค่าใช้จ่ายในการเช่า 3 ปี เป็นเงินทั้งสิ้น 1,018,800.00 
ค่าใช้จ่ายส่วนเพ่ิมจากสัญญาเชา่เดิม 154,800.00 

หมายเหต ุ - ค่าเช่าปรับเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าเดมิ 17.91% ทั้งน้ี ได้เจรจาต่อรองราคาเรียบร้อยแล้ว 
- เน่ืองจากตามค ามั่นสัญญาเช่าเดิม อัตราค่าเช่าปรับเพิ่มขึ้น 20%

- เงินประกันค่าเช่า เป็นเงิน 40,000 บาท และเงินประกันค่าน้ าประปา ไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์
เป็นเงิน 10,000 บาท โดยผู้ให้เช่าจะโอนเงินประกันดังกล่าว ตามสัญญาเช่าอาคารฉบับเดิม สัญญาเลขที่ 
1-0025/2561 ฉบับลงวันที ่13 มีนาคม 2561 มาเป็นเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญาเช่าฉบับใหม่

- ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตลอดอายุสัญญาเช่าภายในวงเงินไม่เกิน 174,654 บาท
- ค่าอากรแสตมป์ ตลอดอายุสัญญา เป็นเงิน 1,024 บาท
ธนาคารออมสินสาขาตลาดพุเตย มีค่าเช่า ตลอดอายุสัญญา เป็นเงิน 1,018,800.- บาท

เงินประกันค่าเช่า เป็นเงิน 40,000 บาท เงินประกันค่าน้ าประปา ไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์ เป็นเงิน 10,000.- บาท 
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตลอดอายุสัญญาเช่าภายในวงเงินไม่เกิน  174,654.- บาท ค่าอากรแสตมป์ 
ตลอดอายุสัญญา เป็นเงิน 1,024.- บาท รวมค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,244,478.- บาท 
(รายละเอียดอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขการเช่าธนาคารออมสินสาขาตลาดพุเตย อ้างอิงตามเอกสารของ 
ส่วนบริหารอสังหาริมทรัพย์กิจการสาขา หนังสือที่ บงส.ท.2254/2564 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เรื่องน าส่ง
เอกสารขอความเห็นชอบให้ด าเนินการเช่าอาคารเพ่ือใช้เป็นที่ตั้งส านักงานธนาคารออมสินสาขาตลาดพุเตย 
สัญญาครบก าหนดปี 2564) 
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� ผลการวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์การต่อสัญญาเช่าอาคารหรือพื้นที่ฯ

ธนาคารออมสินสาขาตลาดพุเตย เปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556 ระยะเวลาตั้งแต่
เปิดให้บริการจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 8 ปี ปัจจุบันมีฐานลูกค้า 14,398 ราย จ านวน 21,946 บัญชี มีรายการ
ติดต่อเฉลี่ยต่อวัน 168 รายการ และผลการด าเนินงาน ณ เดือนมกราคม – ธันวาคม 2563 เป็นดังนี้ 
 

 

ล้านบาท
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1.88 
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ผลตอบแทนเงินฝาก

รายได้ดอกเบ้ีย

รายได้

ผลการด าเนินงาน

ด้านธุรกิจ

ด้านการเงิน

รายได้ท่ีมิใช่ดอกเบ้ีย

สินเช่ือคงเหลือ

เงินฝากคงเหลือ

ก าไร/ขาดทุนสุทธิ
หัก หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ

ก าไร/ขาดทุนก่อนหักหน้ีสูญฯ

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ

รายได้ท่ีมิใช่ดอกเบ้ียและอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ

ต้นทุนเงินลงทุนและเงินให้สินเช่ือ

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย

ค่าใช้จ่าย

จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่า ธนาคารออมสินสาขาตลาดพุเตย มีผลการด าเนินงานในปี
ก่อนหน้าของสาขา มีผลก าไร ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนเพ่ิมจากอัตราค่าเช่าใหม่ ถือว่าผ่านหลักเกณฑ์การ 
ต่อสัญญาเช่าในข้อ 1. ให้ผู้ช่วยผู้อ านวยการธนาคารออมสินสายงานกิจการสาขาที่ธนาคารออมสินสาขาสังกัด 
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อสัญญาเช่า และด าเนินการเช่าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาทุกวงเงิน
การเช่าที่ไม่เกินอ านาจของผู้ช่วยผู้อ านวยการธนาคารออมสิน ตามระเบียบธนาคารออมสินว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง และค าสั่งธนาคารออมสิน เรื่องมอบอ านาจเกี่ยวกับ
การพัสด ุและส่งเรื่องให้ส่วนบริหารอสังหาริมทรัพย์กิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา เพ่ือด าเนินการขออนุมัติ
การเช่าตามระเบียบธนาคารออมสินว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง 
และค าสั่งธนาคารออมสิน เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับการพัสดุต่อไป

ธนาคารออมสินสาขาตลาดพุเตย เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556 โดยมียอดเงินฝาก
คงเหลือ 573.28 ล้านบาท สินเชื่อคงเหลือ 371.89 ล้านบาท และมีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 5.75 ล้านบาท 
มีฐานลูกค้า 21,946 บัญชี และจากการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน พบว่า สาขาผ่านเกณฑ์การต่อสัญญาเช่าฯ 
จึงเห็นควรน าเสนอต่อสัญญาเช่าธนาคารออมสินสาขาตลาดพุเตย เพ่ือรองรับการให้บริการลูกค้าของธนาคาร
ต่อไป 
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จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดน าเสนอ ชธส.กส.2 พิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อสัญญาเช่าและด าเนินการเช่าอาคาร เพ่ือใช้เป็นที่ตั้งส านักงานธนาคารออมสินสาขาตลาดพุเตย 
ต่อไป 

(นายปิยะวัฒน์ สุขกุล) 
  พนักงานบริหารงานสาขา 7 

 เรียน   รฝบงส.บริหารช่องทางสาขา 
  เพื่อโปรดพิจารณา 

 (นางสาวเพียงจิต กาญจนพานิช) 
 ชฝบงส.บริหารช่องทางสาขา 3 

   สิงหาคม 2564 

เรียน  ฝบงส. 
        เพื่อโปรดน าเสนอ ชธส.กส.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบ      
ต่อสัญญาเช่าและด าเนินการเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งส านักงาน
ธนาคารออมสินสาขาตลาดพุเตย ตามที่ ชฝบงส.บริหารช่องทาง
สาขา 3 น าเสนอ 

 (นางสาวพัณณ์ชิตา อ่วงอารีย์) 
  รฝบงส.บริหารช่องทางสาขา 

      สิงหาคม 2564 

เรียน  ชธส.กส.2   
        เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อสัญญาเช่าและ
ด าเนินการเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งส านักงานธนาคารออมสิน 
สาขาตลาดพุเตย ตามผลการวิเคราะห์ของส่วนบริหารช่องทางสาขา          
ในเบื้องต้น ท่ีน าเสนอในครั้งนี้ 

  (นางสาวนริศรา เผ่าวณชิ)   
  รฝบงส. Help Desk สาขา 

  ปฏิบัติงานแทน ฝบงส. 
       สิงหาคม 2564 
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- เ ็นชอบ การต่อ ัญญาเช่าและดําเนินการเช่าอาคาร

เพื่อใช้เป็นที่ตั้ง ํานักงานธนาคารออม ิน าขาตลาดพุเตย

ตามผลการวิเคราะ ์ของ ่วนบริ ารช่องทาง าขาในเบื้องต้น

ตามที่ ฝบง . เ นอ

- เรียน   ฝบง .
   เพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป 

ชธ .ก .2 
13 .ค. 2564

เ"ยน  รฝบงส.ท./บ.
           เ+อโปรด0เ1นการใน5วน7เ8ยว9อง:อไป

รฝบงส.ส.
ป<=>งานแทน ฝบงส.

13 ส.ค. 2564

นมรา

เรียน ชฝบงส.นิติกรรมฯ 1

        เพื่อพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป

           รฝบงส.บริหารอสังหาริมทรัพยกิจการสาขา

                   13 ส.ค. 64



 
 
                         

บันทึกข้อความ 
ธนาคารออมสิน ฝ่ายบริหารงานสาขา ส่วนบริหารอสังหาริมทรัพย์กิจการสาขา โทร. 170502,149917 
ที่      บงส.ท.              /2564                        วันที่            สิงหาคม 2564    
เรื่อง  น าส่งเอกสารขอความเห็นชอบให้ด าเนินการเช่าอาคารของสาขาตลาดพุเตย สัญญาครบก าหนดปี 2564 

เรียน   รฝบงส.บริหารอสังหาริมทรัพย์กิจการสาขา   

  ตามท่ีธนาคารได้เช่าอาคาร เพื่อเป็นส านักงานธนาคารออมสินสาขาตลาดพุเตย ระยะเวลาเช่า 3 ปี 

นับตั้งแต่วันท่ี 3 กันยายน 2561 ส้ินสุดวันท่ี 2 กันยายน 2564 นั้น 

 ตามหนังสือท่ี อภ.6ธ-637/2564 ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2564 ผอภ.6 ขออนุมัติต่อสัญญาเช่า

อาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาตลาดพุเตย จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันท่ี 3 กันยายน 2564 

ส้ินสุดวันท่ี 2 กันยายน 2567 และชธส.กส.2 เห็นชอบการต่อสัญญาเช่าและด าเนินการเช่าอาคารส านักงาน  
เมื่อวันท่ี 13 กรกฎาคม 2564 จึงขอน าส่งใบเสนอราคาและเอกสารขอความเห็นชอบให้ด าเนินการเช่าอาคาร  
เพื่อเป็นส านักงานธนาคารออมสินสาขาตลาดพุเตย ตามเอกสารท่ีแนบมาพร้อมนี้เพื่อให้ ส่วนบริหารช่องทางสาขา 

วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและความคุ้มค่าการลงทุนและโปรดน าเสนอ ชธส.กส.2 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ให้ด าเนินการเช่าอาคารเพื่อเป็นส านักงานธนาคารออมสินสาขาตลาดพุเตย และเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ  
ขอได้โปรดจัดส่งให้ส่วนบริหารอสังหาริมทรัพย์กิจการสาขา เพื่อด าเนินการต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

 
                                                                        (นายณัฐพล อารีรักษ์) 
                                                                         นิติกร 4                                                                                                                             
                                                                              
 
         
 
   
 
   
                        
 
 

เรียน รฝบงส.บริหารอสังหาริมทรัพย์กิจการสาขา 

       เพ่ือโปรดพิจารณา  
 
 

 
ชฝบงส.นิติกรรมและบัญชีอสังหาริมทรัพย์กิจการสาขา 1 

ส.ค. 64 
 

เรียน รฝบงส.บริหารช่องทางสาขา 

       เพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
 

รฝบงส.บริหารอสังหาริมทรัพย์กิจการสาขา 
ส.ค. 64 

 



 
  

อาคาร 
 

                                                       
 
เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ด าเนินการเช่าอาคาร เพื่อเป็นที่ต้ังส านักงานสาขาตลาดพุเตย 

1. เหตุผลและความจ าเป็นที่เช่า  (รายละเอียดตามรายงานการวิเคราะห์) 
  � เพื่อเปิดเป็นธนาคารออมสินสาขา……………………………………………….. 
  5 เพื่อต่อสัญญาเช่าธนาคารออมสินสาขาตลาดพุเตย 

 2. ราคาค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าเสนอ 
 2.1 ผู้ให้เช่าเสนอรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเช่าอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น 3 คูหา เลขท่ี 199 199/1 และ

199/2 หมู่ท่ี 3 ต าบลพุเตย อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ซ่ึงตั้งอยู่บนโฉนดท่ีดิน 32711 เลขท่ีดิน 138 และ

โฉนดท่ีดินเลขท่ี 12091 เลขท่ีดิน 1 ต าบลพุเตย อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะเวลาการเช่า 3 ปี 

นับตั้งแต่วันท่ี 3 กันยายน 2564 ส้ินสุดวันท่ี 2 กันยายน 2567 ตามใบเสนอราคาของ นายพีรภาค จันทร์เพ็ญ 

ผู้ให้เช่า ฉบับลงวันท่ี 17 มิถุนายน 2564 โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้ 
 

ระยะเวลา ค่าเช่า/เดือน รวมค่าใช้จ่าย/ปี 

ปีท่ี 1 28,300.- 339,600.- 
ปีท่ี 2 28,300.- 339,600.- 
ปีท่ี 3 28,300.- 339,600.- 

รวมค่าใช้จ่ายในการเช่า 3 ปี เป็นเงินทั้งสิ้น 1,018,800.- 
 

 2.2 เงินประกันค่าเช่า เป็นเงิน 40,000.- บาท และเงินประกันค่าน้ าประปา ไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์  
เป็นเงิน 10,000.- บาท โดยผู้ให้เช่าจะโอนเงินประกันดังกล่าว ตามสัญญาเช่าอาคารฉบับเดิม สัญญาเลขท่ี  
1-0025/2561 ฉบับลงวันท่ี 13 มีนาคม 2561 มาเป็นเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญาเช่าฉบับใหม ่
 2.3 ค่าภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ตามท่ีจ่ายจริง ปีท่ี 1-3 เป็นเงินปีละ 58,218.- บาท ตลอดสัญญา 3 ปี 
ภายในวงเงินไม่เกิน 174,654.- บาท (คิดจากอัตราค่าเช่ารายปี 339,600 x 12.50% x 8  ÷ 7 x 20% ปัดเศษขึ้น) 
  หมายเหตุ กรณีธนาคารเป็นผู้ช าระค่าภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างแทนผู้ให้เช่า ค่าภาษีท่ีดินและ 
ส่ิงปลูกสร้างดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลง เนื่องจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
พ.ศ. 2562 หมวด 5 ฐานภาษี อัตราภาษี และการค านวณภาษี ค านวณจากการประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและ  
ส่ิงปลูกสร้างซ่ึงจะมีการจัดเก็บตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป หน่วยงานจึงประมาณการปรับเพิ่มขึ้นจาก

เดิม 20% 
 2.4 ค่าเบ้ียประกันภัย ไม่มี 
 2.5 ค่าอากรแสตมป์ส าหรับติดสัญญาเช่า ตลอดอายุสัญญา 3 ปี เป็นเงิน 1,024.- บาท (โดยค านวณจาก 
อัตราค่าเช่าตลอดอายุสัญญา 1,018,800 x 0.10% คู่ฉบับ 5.- บาท) 
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  2.6 ราคาค่าเช่าเปรียบเทียบ ไม่ม ี  
3. รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ที่เช่า 

 อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น 3 คูหา เลขท่ี 199 199/1 และ 199/2 หมู่ ท่ี 3 ต าบลพุเตย อ าเภอวิเชียรบุรี 

จังหวัดเพชรบูรณ์ ซ่ึงตั้งอยู่บนโฉนดท่ีดิน 32711 เลขที่ดิน 138 และโฉนดที่ดินเลขที่ 12091 เลขที่ดิน 1 

ต าบลพุเตย อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นกรรมสิทธิ์ของ นายพีรภาค จันทร์เพ็ญ 

ราคากลางตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่ กรมบัญชีกลาง ก าหนด 
3.1 ราคามาตรฐานท่ีธนาคารก าหนด ไม่มี 

 4.2 ราคาค่าเช่าคร้ังหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสัญญาเช่าเลขท่ี 1-0025/2561 
ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2563 ค่าเช่า ไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตลอดอายุสัญญา 3 ปี ไว้ในการต่อสัญญาเช่าคร้ังก่อน 

เป็นเงินเดือนละ 24,000.- บาท รวมเป็นเงิน 864,000.- บาท และวงเงินท่ีขอเห็นชอบค่าเช่าไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

ตลอดอายุสัญญา 3 ปี ในการต่อสัญญาเช่าคร้ังนี้ เป็นเงินเดือนละ 28,300.- บาท รวมเป็นเงิน 1,018,800.- บาท 

เพิ่มจากวงเงินในการต่อสัญญาเช่าคร้ังก่อน เป็นเงิน 154,800.- บาท คิดเป็นร้อยละ 17.91% 
4.3 ราคาตลาดโดยสืบราคา มี  
ในการก าหนดราคากลางคร้ังนี้ เป็นไปตามใบเสนอราคาของผู้ให้เช่า ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 

แจ้งอัตราค่าเช่า ตลอดอายุสัญญา 3 ปี เป็นเงิน 1,018,800.- บาท เงินประกันการเช่า เป็นเงิน 40,000.- บาท และ

เงินประกันค่าน้ าประปา ไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์ เป็นเงิน 10,000.- บาท ค่าภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ตามท่ีจ่ายจริง  
ปีท่ี 1-3 เป็นเงินปีละ 58,218.- บาท ตลอดสัญญา 3 ปี ภายในวงเงินไม่เกิน 174,654.- บาท ค่าอากรแสตมป์

ส าหรับติดสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญา 3 ปี เป็นเงิน 1,024.- บาท  
ฝ่ายบริหารงานสาขา พิจารณาแล้วเห็นว่าการเปิดให้บริการสาขาตลาดพุเตย เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

ในพื้นท่ีและการด าเนินธุรกิจของธนาคาร เห็นสมควรก าหนดอัตราค่าเช่า ที่ผู้ให้เช่าเสนอตามใบเสนอราคา 
เป็นราคากลาง ตามข้อ 4.3 เพื่อด าเนินการประกาศเปิดเผยราคากลางในเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ประกาศจัดซ้ือ-จัดจ้าง ของธนาคารออมสิน (ตามแนวทาง กรมบัญชีกลางก าหนด) 

 5. อ านาจด าเนินการและอ านาจอนุมัติ 
5.1 อนุมัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ค่าเช่า ตลอดอายุสัญญา 3 ปี เป็นเงิน 1,018,800.- บาท เงินประกัน

ค่าเช่า 2 เดือน เป็นเงิน 40,000.- บาท และเงินประกันค่าน้ าประปา ไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์ เป็นเงิน 10,000.- บาท  
ค่าภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ตามท่ีจ่ายจริง ปีท่ี 1-3 เป็นเงินปีละ 58,218.- บาท ตลอดสัญญา 3 ปี ภายในวงเงิน 
ไม่เกิน174,654.- บาท ค่าอากรแสตมป์ส าหรับติดสัญญาเช่า ตลอดอายุสัญญา 3 ปี เป็นเงิน 1,024.- บาท  
รวมค่าใช้จ่ายตลอดสัญญาเป็นเงินท้ังส้ิน 1,244,478.- บาท อยู่ในอ านาจอนุมัติ ฝบงส. ตามค าส่ังธนาคารออมสิน

ท่ี 110/2561 เร่ือง มอบอ านาจเก่ียวกับการพัสดุ ข้อ 3.4 และ ข้อ 5.7 
5.2 อนุมัติยกเว้นไม่ต้องมีการวางหลักประกันสัญญาและเป็นการปฏิบัติตามปกติประเพณีทางธุรกิจ 

ของการเช่าอสังหาริมทรัพย์จากผู้ให้เช่าท่ีประกอบธุรกิจนั้น  กรณีธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่าการเช่า 
อสังหาริมทรัพย์ในคร้ังนั้นมีความจ าเป็นท่ีจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีการวางหลักประกันสัญญา  ตามระเบียบ 
ธนาคารออมสินฉบับท่ี 628 ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุท่ีเก่ียวกับการพาณิชย์โดยตรง ข้อ 58. 
วรรคสอง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อ านวยการหรือผู้ท่ีได้รับมอบอ านาจอยู่ในอ านาจอนุมัติ ฝบงส. ตามค าส่ัง  
ธนาคารออมสินท่ี 110/2561 เร่ือง มอบอ านาจเก่ียวกับการพัสดุ ข้อ 3.4 และ ข้อ 5.7 
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 6. เง่ือนไขการเช่า 

รายละเอียดเงือ่นไข เหตผุล อ้างอิง หมายเหตุ

ช าระค่าเช่า 5จา่ยประจ าทุกเดือน/ปี

5รายเดือน �จา่ยล่วงหน้า

����เช่าช่วงเอกชนเกินกวา่ร้อยละ 25
����เช่าหน่วยงานของรัฐเกินกวา่ร้อยละ 50

3 � ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

� ค่าธรรมเนียมรายปี

� ค่าธรรมเนียมสิทธกิารเช่า

�  อื่นๆ

� ค่าธรรมเนียมการต่ออายุต่อสัญญา เป็นระเบียบของกรมธนารักษ์

4 5 เงินประกันการเช่า
เป็นเง่ือนไขการเช่าและปฏิบัติตามประเพณีทาง

ธรุกิจ การเช่าอสังหาริมทรัพย์

ค่าภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

�ผู้ให้เช่าเป็นผู้ช าระ

5ผู้เช่าเป็นผู้ช าระ �จ านวน.……….บาท

ค่าใช้จา่ยอื่นเกี่ยวกับการเช่า   

เช่น ค่าอากรแสตมป์ เป็นต้น
�ค่าเบี้ยประกันภยั ตามที่จา่ยจริง

 ตามสัญญาเช่าเดิม

�ผู้ให้เช่าเป็นผู้ช าระ

5ผู้เช่าเป็นผู้ช าระ

7 5 ค่าไฟฟา้/น้ าประปา ผู้เช่าช าระ ผู้เช่าเป็นผู้ใช้งาน

8 5
ยกเวน้การวางหลักประกัน

สัญญาของผู้ให้เช่า

ตามปกติประเพณีการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ผู้เช่า   

      เป็นผู้วางเงินประกัน

5อ านาจ อธส. ตามระเบยีบธนาคาร 

628 ข้อ 58.วรรคสองหรือผู้ทีไ่ด้รับมอบ

อ านาจ

ล าดบั

คู่สัญญาตกลงกัน5 5

2 5

1 �
ท านิติกรรมตามวธิกีารและแบบ

สัญญาของผู้ให้เช่า

เน่ืองจากผู้ให้เช่าซ่ึงเป็นเอกชนท่ีประกอบธรุกิจ

ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือธรุกิจท่ีมี

รูปแบบท านองเดียวกัน

�รายปี

เป็นค่าใช้จา่ยท่ีเกี่ยวกับการเช่าอสังหาริมทรัพย์   

 เพือ่ให้ได้มาซ่ึงสิทธกิารเช่า

;ค่าอากรแสตมป ์ตามทีจ่า่ยจริง ค่า

เช่า ตลอดอายุสัญญา คูณ0.10%

9 � อื่นๆ

5ตามที่จ่ายจริงค่าเช่ารายปี 

คูณ12.5% คูณ8 หาร7บวก 

20%

6 5 คู่สัญญาตกลงกัน

�อ านาจ อธส. ตามระเบยีบธนาคาร 628
 ข้อ 58. วรรคหน่ึงหรือผู้ท่ีได้รับมอบ

อ านาจ

�อ านาจ อธส. ตามระเบยีบธนาคาร 

628 ข้อ 60. หรือผู้ท่ีได้รับมอบอ านาจ

�อ านาจ อธส. ตามระเบียบธนาคาร 628 ขอ้ 

59. หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ

งบประมาณ 
5 ค่าบริการพื้นท่ีส านักงาน (52100030) ส่วนบริหารอสังหาริมทรัพย์กิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา 

รหัสศูนย์เงินทุน 9300 (ค่าเช่า ค่าบริการ ค่าภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ค่าเบ้ียประกันภัย) 
F สิทธิตัดจ่ายสิทธิการเช่า (52100031) ส่วนบริหารอสังหาริมทรัพย์กิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา 

รหัสศูนย์เงินทุน 9300 (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียม เพื่อสิทธิการเช่า ฯลฯ) 
5 บันทึกบัญชีรอโอนลูกหนี้ค่าใช้จ่ายรอเรียกคืน (19600080) ส่วนบริหารอสังหาริมทรัพย์กิจการสาขา 

ฝ่ายบริหารงานสาขา รหัสศูนย์เงินทุน 9300 (เงินประกันการเช่า) 
5 ค่าธรรมเนียมอ่ืน (52150030) ส่วนบริหารอสังหาริมทรัพย์กิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา รหัสศูนย์เงินทุน 

9300 (อากรแสตมป์ส าหรับติดสัญญาเช่า) 
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7. วิธีการด าเนินการ 
          โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์  ตามระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับท่ี 628 ว่าด้วยการจัดซ้ือ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุท่ีเก่ียวกับการพาณิชย์โดยตรง ข้อ 56. ข้อ 24. ข้อ 30. และตามค าส่ังธนาคารออมสิน 
ท่ี 110/2561 เร่ือง มอบอ านาจเก่ียวกับการพัสดุ รายละเอียดดังนี้ 
  7.1 มอบหมายให้ ผจส.ตลาดพุเตย เป็นเจ้าหน้าท่ีเจรจาตกลงราคาติดต่อกับผู้ให้เช่าโดยตรง 

  7.2 มอบหมายให้ ชจส.ตลาดพุเตย เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ โดยให้ปฏิบัติหน้าท่ีเช่นเดียวกับคณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุ  

 

8. อ านาจพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาสถานที่ตั ้งช่องทางการให้บริการ ครั้ง ที่ 2/2563   

เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2563 เห็นชอบหลักเกณฑ์การต่อสัญญาเช่าอาคารหรือพื้นท่ีส านักงานออมสินสาขา ดังนี้ 
8.1  สาขาท่ีมีผลการพิจารณาผ่านหลักเกณฑ์ท่ีธนาคารก าหนด 

        - ผลการด าเนินงานในปีก่อนหน้าของสาขา มีผลก าไร ท่ีครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนเพ่ิมจากอัตรา         
  ค่าเช่าใหม่ ถือว่า ผ่านหลักเกณฑ์ 

8.2 ผลการด าเนินงานในปีก่อนหน้าของสาขา มีผลก าไร แต่ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มจากอัตรา   
 ค่าเช่าใหม่หรือผลการด าเนินงานในปีก่อนหน้าของสาขา มีผลขาดทุน ให้พิจารณาจากคะแนนรวม        

ท่ีค านวณได้จากการเทียบผลการด าเนินงานของสาขากับค่าเกณฑ์ของแต่ละปัจจัย 
� สาขาท่ีมีคะแนนรวม   ≥ 70 คะแนน   ถือว่า ผ่านหลักเกณฑ์ 
� สาขาท่ีมีคะแนนรวม   < 70 คะแนน   ถือว่า ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ 

                  ปัจจัย 
ค่าเกณฑ์ 

เงินฝากคงเหลือ 
(ล้านบาท) 

สินเช่ือคงเหลือ 
(ล้านบาท) 

รายได้ค่าธรรมเนียม 
(ล้านบาท) 

น้ าหนัก 30 30 40 
สาขาขนาดเล็ก (S) 517 404 3.40 
สาขาขนาดกลาง (M) 1,461 810 4.43 
สาขาขนาดใหญ่ (L) 2,899 1,732 6.37 
สาขาขนาดใหญ่พิเศษ (XL) 4,674 3,167 9.62 

        8.3 สาขาท่ีมีผลการพิจารณา ผ่านหลักเกณฑ์ ให้น าเสนอผู้ช่วยผู้อ านวยการธนาคารออมสินสายงาน 
กิจการสาขาท่ีธนาคารออมสินสาขาสังกัด พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อสัญญาเช่า และด าเนินการเช่าอาคารหรือ 
พื้นท่ีส านักงานธนาคารออมสินสาขาทุกวงเงินการเช่า ท่ีไม่เกินอ านาจของผู้ช่วยผู้อ านวยการธนาคารออมสิน  
ตามระเบียบธนาคารออมสินว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุท่ีเก่ียวกับการพาณิชย์โดยตรงและค าส่ัง 
ธนาคารออมสิน เร่ือง มอบอ านาจเก่ียวกับการพัสดุและ ส่งเร่ืองให้ส่วนบริหารอสังหาริมทรัพย์กิจการสาขา 
ฝ่ายบริหารงานสาขา เพื่อด าเนินการขออนุมัติการเช่าตามระเบียบธนาคารออมสินว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและ  
การบริหารพัสดุท่ีเก่ียวกับการพาณิชย์โดยตรง และค าส่ังธนาคารออมสิน เร่ือง มอบอ านาจเก่ียวกับการพัสดุ    

 



 
-5- 
 

ท้ังนี้  สาขาท่ีมีผลการพิจารณา ผ่านหลักเกณฑ์ และมีวงเงินการเช่าเ กินกว่าอ านาจของผู้ช่วย 
ผู้อ านวยการธนาคารออมสินสายงานกิจการสาขา ตามระเบียบธนาคารออมสินว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและ  
การบริหารพัสดุท่ีเก่ียวกับการพาณิชย์โดยตรง และค าส่ังธนาคารออมสิน เร่ือง มอบอ านาจเก่ี ยวกับการพัสดุ 
ให้น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาสถานท่ีตั้งช่องทางการให้บริการ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อสัญญาเช่า  
และด าเนินการเช่าอาคารหรือพื้นท่ีส านักงานธนาคารออมสินสาขาต่อไป 

8.4 สาขาท่ีมีผลการพิจารณา ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ ให้น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาสถานท่ีตั้งช่องทาง 
การให้บริการ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อสัญญาเช่าและด าเนินการเช่าอาคารหรือพื้นท่ีส านักงานธนาคารออมสิน 
สาขา โดยมีข้อมูลประกอบการเสนอขอความเห็นชอบฯ ดังต่อไปนี้ 

x ผลการด าเนินงานด้านเงินฝาก สินเช่ือ และรายได้ท่ีมิใช่ดอกเบ้ีย 
x จ านวนฐานลูกค้า (บัญชีรวม) และจ านวนรายการติดต่อเฉลี่ยต่อวัน 
x แผนธุรกิจของสาขา และประมาณการผลการด าเนินงาน 
x เหตุผลความจ าเป็นในการเปิดให้บริการของธนาคารออมสินสาขา 
x ความเห็นของสายงานกิจการสาขาท่ีธนาคารออมสินสาขาสังกัด ซ่ึงมีการพิจารณาถึง 

ปัญหาหรืออุปสรรค และปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ีส่งผลให้ผลการด าเนินงานของสาขา 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ท้ังนี้ หากมีความจ าเป็นอาจมีการพิจารณาย้ายสาขา/ปิดสาขา 

 
 



ตลาดพุเตย

ปีที่  ค่าเชา่  ค่าบริการ  VAT  เดอืน  ปี ปีที่  ค่าเชา่  ค่าบริการ  VAT  เดอืน  ปี

1 24,000.00     – – 24,000.00        288,000.00            1 28,300.00         – – 28,300.00         339,600.00            
2 24,000.00     – – 24,000.00        288,000.00            2 28,300.00         – – 28,300.00         339,600.00            
3 24,000.00     – – 24,000.00        288,000.00            3 28,300.00         – – 28,300.00         339,600.00            

864,000.00            1,018,800.00         
24,000.00         28,300.00         

หมายเหตุ ตามค ามั่นสัญญาเช่าฉบับเดิม อัตราค่าเช่าเพ่ิมขึ้น 20%

เพ่ิมขึน้ (%)

17.91%

เงื่อนไขการตอ่สัญญาเชา่ ปฏิบัตติาม ไมป่ฏิบัตติาม ตกลงใหมเ่มือ่ตอ่สัญญา

 อาคารพาณชิย์ 2 ชัน้ 3 คูหา เลขที่ 199 199/1 และ 199/2 
หมูท่ี่ 3 ต าบลพุเตย อ าเภอวิเชยีรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

 อาคารพาณชิย์ 2 ชัน้ 3 คูหา เลขที่ 199 199/1 และ 199/2 
หมูท่ี่ 3 ต าบลพุเตย อ าเภอวิเชยีรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

ค่าเช่าเท่าสัญญาเดิม P

รวม 3 ปี (3 ก.ย. 61 - 2 ก.ย. 64) รวม 3 ปี (3 ก.ย. 64 - 2 ก.ย. 67)

154,800.00  

เฉล่ีย/เดือน เฉล่ีย/เดือน

 ค่าใชจ้่ายตลอดสัญญาเชา่เดมิ  ค่าใชจ้่ายตลอดสัญญาเชา่ใหม่

 พ้ืนที่  พ้ืนที่





แบบ บก.06 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 
1. ชื่อโครงการเช่ าอาคาร่เพ่ือเป็นส านักงานธนาคารออมสินสาขาตลาดพุเตย 
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ่ส วนบริหารอสังหาริมทรัพย์กิจการสาขาฝ่ายบริหารงานสาขา 
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,244,478.-่บาท 
4. วันที่ก าหนดราคากลาง่(ราคาอ้างอิง)่ณ่วันที่................................................................................... 
่่่เป็นเงิน่1,244,478.-่บาท่ราคา/หน วย่(ถ้ามี)...-...บาท 
่่่4.1่ค าเช า่ตลอดอายุสัญญา่3่ปี่เป็นเงิน่1,018,800.-่บาท 
   4.2 เงินประกันค าเช า เงินประกันค าน  าประปา่ไฟฟ้า่และค าโทรศัพท์ เป็นเงิน่50,000.- บาท 

4.2 ค าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง่ตลอดสัญญา่3่ปี่ภายในวงเงินไม เกิน่174,654.-่บาท 
่่่4.3่ค าอากรแสตมป์ส าหรับติดสัญญาเช า่ตลอดอายุสัญญา่3่ปี่เป็นเงิน่1,024.-่บาท 
5. แหล่งที่มาของราคากลาง่(ราคาอ้างอิง) 
่่่5.1่ตามใบเสนอราคาของ่นายพีรภาค่จันทร์เพ็ญ่ฉบับลงวันที่่17่มิถุนายน่2564่ผู้ให้เช ารายเดิม 
6. รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
่่่6.1่นางสาวเสาวภาคย์่ยินดี่ลายมือชื่อ........................................................ 
่่่6.2่นายณัฐพล่อารีรักษ์่ลายมือชื่อ………………………………………………………..  
 

 

 




















































































