
                      บันทึกข้อความ 
ธนาคารออม ิน  ฝ่ายบริหารงาน าขา ่วนบริหารช่องทาง าขา โทร. 170506 
ที่ บง .              /2564                           วันที่              กันยายน  2564 
เร่ือง ขอความเห็นชอบต่อ ัญญาเช่าและด าเนินการเช่าอาคาร เพ่ือใช้เป็นที่ต้ัง  านักงานธนาคารออม ิน     

าขาโพธิ ัมพันธ์ 
เรียน ชฝบง .บริหารช่องทาง าขา 3 

ตามที่ ่วนบริหารอ ังหาริมทรัพย์กิจการ าขา ฝ่ายบริหารงาน าขา ได้น า ่งเอก ารขอ  
ความเห็นชอบให้ด าเนินการต่อ ัญญาเช่าอาคารเพ่ือใช้เป็นที่ต้ัง  านักงานธนาคารออม ิน าขาโพธิ ัมพันธ์ 
ังกัดธนาคารออม ินภาค 15 ายงานกิจการ าขา 5 พร้อมใบเ นอราคาค่าเช่าของธนาคารออม ิน าขา

โพธิ ัมพันธ์ ซึ่งครบก าหนด ัญญาเช่า ในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 รายละเอียดตามหนัง ือที่ บง .ท.2518/2564 
ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 เพ่ือให้ ่วนบริหารช่องทาง าขา ฝ่ายบริหารงาน าขา วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
ก่อนน าเ นอ ชธ .ก .5 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อ ัญญาเช่าและด าเนินการเช่า รุปรายละเอียดได้ ดังน้ี 

x หลักเกณฑ์การต่อ ัญญาเช่าอาคารหรือพื้นที่  านักงานธนาคารออม ิน าขา 
ตามมติคณะกรรมการพิจารณา ถานที่ต้ังช่องทางการให้บริการ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 

กุมภาพันธ์ 2563 เห็นชอบหลักเกณฑ์การต่อ ัญญาเช่าอาคารหรือพ้ืนที่  านักงานธนาคารออม ิน าขา และ
ผ่านความเห็นชอบจาก อธ . เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563  ดังน้ี 

1. ผลการด าเนินงานในปีก่อนหน้าของ าขา มีผลก าไร ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ่วนเพ่ิมจาก
อัตราคา่เช่าใหม่ ถือว่า ผ่านหลักเกณฑ์  

2. ผลการด าเนินงานในปีก่อนหน้าของ าขา มีผลก าไร แต่ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ่วนเพ่ิม
จากอัตราค่าเช่าใหม่หรือผลการด าเนินงานในปีก่อนหน้าของ าขา มีผลขาดทุน ให้พิจารณาจากคะแนนรวม
ที่ค านวณได้จากการเทียบผลการด าเนินงานของ าขากับค่าเกณฑ์ของแต่ละปัจจัย 

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

3. าขาที่มีผลการพิจารณา ผ่านหลักเกณฑ์ ให้น าเ นอผู้ช่วยผู้อ านวยการธนาคาร    
ออม ิน ายงานกิจการ าขาที่ธนาคารออม ิน าขา ังกัด พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อ ัญญาเช่า และ
ด าเนินการเช่าอาคารหรือพ้ืนที่  านักงานธนาคารออม ิน าขาทุกวงเงินการเช่า ที่ไม่เกินอ านาจของผู้ช่วย
ผู้อ านวยการธนาคารออม ิน ตามระเบียบธนาคารออม ินว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพั ดุที่
เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง และค า ั่งธนาคารออม ิน เร่ือง มอบอ านาจเกี่ยวกับการพั ดุ และ ่งเร่ืองให้ ่วน
บริหารอ ังหาริมทรัพย์กิจการ าขา ฝ่ายบริหารงาน าขา เพ่ือด าเนินการขออนุมัติการเช่า ตามระเบียบ
ธนาคารออม ินว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพั ดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง และค า ั่ง
ธนาคารออม ิน เร่ือง มอบอ านาจเกี่ยวกับการพั ดุ 

ทั้งนี้ าขาที่มีผลการพิจารณา ผ่านหลักเกณฑ์ และมีวงเงินการเช่าเกินกว่าอ านาจของ
ผู้ช่วยผู้อ านวยการธนาคารออม ิน ายงานกิจการ าขา ตามระเบียบธนาคารออม ินว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพั ดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง และค า ั่งธนาคารออม ิน เร่ือง มอบอ านาจเกี่ยวกับ
การพั ดุ ให้น าเ นอคณะกรรมการพิจารณา ถานที่ต้ังช่องทางการให้บริการ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อ
ัญญาเช่าและด าเนินการเช่าอาคารหรือพ้ืนที่  านักงานธนาคารออม ิน าขาต่อไป 
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4. าขาที่มีผลการพิจารณา ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ ให้น าเ นอคณะกรรมการพิจารณา    
ถานที่ต้ังช่องทางการให้บริการ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อ ัญญาเช่าและด าเนินการเช่าอาคารหรือพ้ืนที่
 านักงานธนาคารออม ิน าขา โดยมีข้อมูลประกอบการเ นอขอความเห็นชอบฯ ดังต่อไปน้ี 

• ผลการด าเนินงานด้านเงินฝาก ินเชื่อ และรายได้ที่มิใช่ดอกเบ้ีย 
• จ านวนฐานลูกค้า (บัญชีรวม) และจ านวนรายการติดต่อเฉลี่ยต่อวัน 
• แผนธุรกิจของ าขา และประมาณการผลการด าเนินงาน 
• เหตุผลความจ าเป็นในการเปิดให้บริการของธนาคารออม ิน าขา 
•   ความเห็นของ ายงานกิจการ าขาที่ธนาคารออม ิน าขา ังกัด ซึ่งมีการพิจารณา

ถึงปัญหาหรืออุป รรค และปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ ่งผลให้ผลการด าเนินงานของ าขาไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นอาจมีการพิจารณาย้าย าขา/ปิด าขา  
ข้อมูล ัญญาเช่าธนาคารออม ิน าขาโพธิ ัมพันธ์ 

ธนาคารออม ิน าขาโพธิ ัมพันธ์ เช่าอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น จ านวน 5 คูหา ต้ังอยู่เลขที่ 
285/200-204 หมู่ที่ 4 ซอยโพธิ ัมพันธ์ ต าบลนาเกลือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ัญญาเช่าใหม่
ระยะเวลาเช่า 3 ป ีนับต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ิ้น ุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567 ตามใบเ นอราคาของ 
นาย ุวัจชัย อัญชลีวิวัฒน์ ฉบับลงวันที่ 1 กันยายน 2564 ผู้ให้เช่า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

o ัญญาการเช่าเดิม 3 ปี (1 พฤศจิกายน 2561 – 31 ตุลาคม 2564) 
 

ระยะเวลาการเช่า อัตราค่าเช่า (บาท/เดือน) ค่าเช่ารวม (บาท/ปี) 
ปีท่ี 1-3 217,500.00  2,610,000.00     

รวมค่าใช้จ่ายในการเช่า 3 ปี เป็นเงินท้ัง ิ้น 7,830,000.00      
 

o ัญญาการเช่าใหม่ 3 ปี (1 พฤศจิกายน 2564 – 31 ตุลาคม 2567) 
 

ระยะเวลาการเช่า อัตราค่าเช่า (บาท/เดือน) ค่าเช่ารวม (บาท/ปี) 
ปีท่ี 1 225,000.00  2,700,000.00     
ปีท่ี 2 228,750.00  2,745,000.00  
ปีท่ี 3 232,500.00  2,790,000.00  

รวมค่าใช้จ่ายในการเช่า 3 ปี เป็นเงินท้ัง ิ้น 8,235,000.00      
ค่าใช้จ่าย ่วนเพ่ิมจาก ัญญาเชา่เดิม 405,000.00 

หมายเหต ุ - เดมิปรบัขึ้นค่าเช่า 10% จาก ญัญาเช่าเดิม หลังการเจรจาต่อรองราคา ผู้ให้เช่าปรับขึ้นค่าเชา่เพียง 5.17%       
จาก ัญญาเชา่เดิม 

- เงินประกันค่าเช่า เป็นเงิน 450,000 บาท โดยผู้ให้เช่าจะโอนเงินประกันดังกล่าว ตาม
ัญญาเช่าอาคารฉบับเดิม ัญญาเลขที่ 1-0050/2561 ฉบับลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 มาเป็นเงินประกัน

การปฏิบัติ ตาม ัญญาเช่าฉบับใหม่ 
- ค่าภาษีที่ดินและ ิ่งปลูก ร้าง ตลอดอายุ ัญญาเช่าภายในวงเงินไม่เกิน 1,176,430 บาท 
- ค่าอากรแ ตมป์ ตลอด ัญญาภายในวงเงินไม่เกิน 8,240 บาท  
ธนาคารออม ิน าขาโพธิ ัมพันธ์ มีค่าเช่า ตลอดอายุ ัญญา เป็นเงิน 8,235,000.- บาท 

เงินประกันค่าเช่า เป็นเงิน 450,000.- บาท ค่าภาษีที่ดินและ ิ่งปลูก ร้าง ตลอดอายุ ัญญาเช่าภายในวงเงิน
ไม่เกิน 1,176,430.- บาท ค่าอากรแ ตมป์ ตลอด ัญญาภายในวงเงินไม่เกิน 8,240.- บาท รวมค่าใช้จ่าย
ตลอดอายุ ัญญา เป็นเงินทั้ง ิ้น 9,869,670.- บาท (รายละเอียดอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขการเช่าธนาคาร
ออม ิน าขาโพธิ ัมพันธ์ อ้างอิงตามเอก ารของ ่วนบริหารอ ังหาริมทรัพย์กิจการ าขา หนัง ือที่ บง .ท.
2518/2564 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 เร่ืองน า ่งเอก ารขอความเห็นชอบให้ด าเนินการเช่าอาคารเพ่ือใช้
เป็นที่ต้ัง  านักงานธนาคารออม ิน าขาโพธิ ัมพันธ์ ัญญาครบก าหนดปี 2564) 
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� ผลการวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์การต่อ ัญญาเช่าอาคารหรือพื้นที่ฯ 
 ธนาคารออม ิน าขาโพธิ ัมพันธ์ เปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553 ระยะเวลา
ต้ังแต่เปิดให้บริการจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 11 ปี ปัจจุบันมีฐานลูกค้า 11,633 ราย จ านวน 21,343 บัญชี         
มีรายการติดต่อเฉลี่ยต่อวัน 71 รายการ และผลการด าเนินงาน ณ เดือนมกราคม – ธันวาคม 2563 เป็นดังน้ี 
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ผลตอบแทนเงินฝาก
รายได้ดอกเบ้ีย

รายได้

ผลการด าเนินงาน
ด้านธุรกิจ

ด้านการเงิน
รายได้ท่ีมิใช่ดอกเบ้ีย
นิเช่ือคงเหลือ

เงินฝากคงเหลือ

ก าไร/ขาดทุน ุทธิ
หัก หน้ี ญูและหน้ี ง ยัจะ ญู

ก าไร/ขาดทุนก่อนหักหน้ี ูญฯ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ

รายได้ท่ีมิใช่ดอกเบ้ียและอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ
ต้นทุนเงินลงทุนและเงินให้ นิเช่ือ
ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย

ค่าใช้จ่าย

 

 จากข้อมูลข้างต้น รุปได้ว่า ธนาคารออม ิน าขาโพธิ ัมพันธ์ มีผลการด าเนินงานในปี
ก่อนหน้าของ าขา มีผลก าไร ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ่วนเพิ่มจากอัตราค่าเช่าใหม่ ถือว่าผ่านหลักเกณฑ์การ  
ต่อ ัญญาเช่าในข้อ 1. ให้ผู้ช่วยผู้อ านวยการธนาคารออม ิน ายงานกิจการ าขาที่ธนาคารออม ิน าขา 
ังกัด พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อ ัญญาเช่า และด าเนินการเช่าอาคาร  านักงานธนาคารออม ิน าขาทุก

วงเงินการเช่าที่ไม่เกินอ านาจของผู้ช่วยผู้อ านวยการธนาคารออม ิน ตามระเบียบธนาคารออม ินว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพั ดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง และค า ั่งธนาคารออม ิน เร่ืองมอบอ านาจ
เกี่ยวกับการพั ดุ และ ่งเร่ืองให้ ่วนบริหารอ ังหาริมทรัพย์กิจการ าขา ฝ่ายบริหารงาน าขา เพ่ือด าเนินการ
ขออนุมัติการเช่าตามระเบียบธนาคารออม ินว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพั ดุ ที่เกี่ยวกับการพาณิชย์
โดยตรง และค า ั่งธนาคารออม ิน เร่ือง มอบอ านาจเกี่ยวกับการพั ดุต่อไป 

ธนาคารออม ิน าขาโพธิ ัมพันธ์ เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553 โดยมียอดเงิน
ฝากคงเหลือ 872.79 ล้านบาท ินเชื่อคงเหลือ 1,056.56 ล้านบาท และมีรายได้ที่มิใช่ดอกเบ้ีย 6.46 ล้านบาท     
มีฐานลูกค้า 21,343 บัญชี และจากการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน พบว่า าขาผ่านเกณฑ์การต่อ ัญญาเช่าฯ 
จึงเห็นควรน าเ นอต่อ ัญญาเช่าธนาคารออม ิน าขาโพธิ ัมพันธ์ เพ่ือรองรับการให้บริการลูกค้าของธนาคาร
ต่อไป 

 
 



เรียน ชฝบงส.นิติกรรมฯ 2

        เพื่อพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป

        ปท.รฝบงส.บริหารอสังหาริมทรัพยกิจการสาขา

              9 ก.ย. 64



 
 
                         

บันทึกข้อความ 
ธนาคารออม ิน ฝ่ายบริหารงาน าขา ่วนบริหารอ ังหาริมทรัพย์กิจการ าขา โทร. 170502, 149917 
ที่      บง .ท.              /2564                        วันที่            กันยายน 2564    
เรื่อง  น า ่งเอก ารขอความเห็นชอบให้ด าเนินการเช่าอาคารของธนาคารออม ิน าขาโพธิ ัมพันธ์ ัญญาครบ

ก าหนดปี 2564 

เรียน   รฝบง .บริหารอ ังหาริมทรัพย์กิจการ าขา   

  ตามท่ีธนาคารได้เช่าอาคาร เพื่อเป็น  านักงานธนาคารออม ิน าขาโพธิ ัมพันธ์ ระยะเวลาเช่า 
3 ปี นับต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ิ้น ุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564 น้ัน 

ตามหนัง ือที่ ชบ.พ .118/2564 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ผอข.ชลบุรี 2 ขออนุมัติต่อ ัญญาเช่า
อาคาร  านักงานธนาคารออม ิน าขาโพธิ ัมพันธ์ จังหวัดชลบุรี ระยะเวลา 3 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 
ิ้น ุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567 และ ชธ .ก .5 เห็น มควรต่อ ัญญาเช่าและด าเนินการเช่าอาคาร  านักงาน  

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 กอปรกับรายงานผลการต่อรองราคากับผู้ให้เช่าถึงที่ ุดแล้ว รายละเอียดตามหนัง ือ 
ที่ บง .บ.37/2564 ลงวันที่ 2 กันยายน 2564 จึงขอน า ่งใบเ นอราคาและเอก าร ขอความเห็นชอบให้
ด าเนินการเช่าอาคาร เพ่ือเป็น  านักงานธนาคารออม ิน าขาโพธิ ัมพันธ์ ตามเอก ารที่แนบมาพร้อมน้ี เพ่ือ 
ให้ ่วนบริหารช่องทาง าขา วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและความคุ้มค่าการลงทุนและโปรดน าเ นอ ชธ .ก .5 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ด าเนินการเช่าอาคารเพ่ือเป็น  านักงานธนาคารออม ิน าขาโพธิ ัมพันธ์ และ
เมื่อด าเนินการแล้วเ ร็จ ขอได้โปรดจัด ่งให้ ่วนบริหารอ ังหาริมทรัพย์กิจการ าขา เพ่ือด าเนินการต่อไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 
                                                                        (นายณัฐพล อารีรักษ์) 
                                                                         นิติกร 5                                                                                                                            
                                                                              
 
         
 
   
 
   
                        
 
 

เรียน รฝบง .บริหารอ ังหาริมทรัพย์กิจการ าขา 

       เพื่อโปรดพิจารณา  
 
 

(นาง าวเ าวภาคย์ ยินดี) 
ชฝบง .นิติกรรมและบัญชีอ ังหาริมทรัพย์กิจการ าขา 1 

ก.ย. 64 
 

เรียน รฝบง .บริหารช่องทาง าขา 

       เพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการ ใน ่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
 

(นางภัควรินทร์ ศักด์ิ ิทธิธรรม) 
ชฝบง .บริหารอ ังหาริมทรัพย์กิจการ าขา 

ปฏิบัติงานแทน รฝบง .บริหารอ ังหาริมทรัพย์กิจการ าขา 
    ก.ย. 64 

 



 
  

อาคารพาณิชย์ 
 

                                                       
 
เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ด าเนินการเช่าอาคาร เพื่อเป็นที่ตั้ง  านักงานธนาคารออม ิน าขาโพธิ ัมพันธ์ 

1. เหตุผลและความจ าเป็นที่เช่า  (รายละเอียดตามรายงานการวิเคราะห์) 
  � เพ่ือเปิดเป็นธนาคารออม ิน าขา……………………………………………….. 
  5 เพ่ือต่อ ัญญาเช่าธนาคารออม ิน าขาโพธิ ัมพันธ์ 

 2. ราคาค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าเ นอ 
 2.1 ผู้ให้เช่าเ นอรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเช่าอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น จ านวน 5 คูหา ต้ังอยู่เลขที่ 
285/200-204 หมู่ที่ 4 ซอยโพธิ ัมพันธ์ ต าบลนาเกลือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะเวลาการเช่า 3 ปี 
นับต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ิ้น ุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567 ตามใบเ นอราคาของ นาย ุวัจชัย อัญชลีวิวัฒน์ 
ฉบับลงวันที่ 1 กันยายน 2564 โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังต่อไปน้ี 
 

ระยะเวลาเช่า ค่าเช่า/เดือน รวมค่าใช้จ่าย/ปี 

1 ปี 225,000 2,700,000 
2 ปี 228,750 2,745,000 
3 ปี 232,500 2,790,000 

รวมค่าใช้จ่ายในการเช่า 3 ปี เป็นเงินทั้ง ิ้น 8,235,000 
 

 2.2 เงินประกันค่าเช่า เป็นเงิน 450,000.- บาท โดยผู้ให้เช่าจะโอนเงินประกันดังกล่าว ตาม ัญญาเช่า
อาคารฉบับเดิม ัญญาเลขที่ 1-0050/2561 ฉบับลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 มาเป็นเงินประกันการปฏิบัติ 
ตาม ัญญาเช่าฉบับใหม ่
 2.3 ค่าภาษีที่ดินและ ิ่งปลูก ร้าง ตามที่จ่ายจริง ปีที่ 1 เป็นเงินปีละ 385,715.- บาท ปีที่ 2 เป็นเงินปีละ 
392,143.- บาท ปีที่ 3 เป็นเงินปีละ 398,572.- บาท ตลอด ัญญา 3 ปี ภายในวงเงินไม่เกิน 1,176,430.- บาท 
(คิดจากอัตราค่าเช่ารายปี x 12.50% x 8  ÷ 7 ปัดเศษข้ึน)  
  หมายเหตุ กรณีธนาคารเป็นผู้ช าระค่าภาษีที่ดินและ ิ่งปลูก ร้างแทนผู้ให้เช่า ค่าภาษีที่ดินและ 
ิ่งปลูก ร้างดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ ิ่งปลูก ร้าง 

พ.ศ. 2562 หมวด 5 ฐานภาษี อัตราภาษี และการค านวณภาษี ค านวณจากการประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและ  
ิ่งปลูก ร้างซึ่งจะมีการจัดเก็บต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป  

 2.4 ค่าเบ้ียประกันภัย ไม่มี 
 2.5 ค่าอากรแ ตมป์  าหรับติด ัญญาเช่า ตลอดอายุ ัญญา 3 ปี เป็นเงิน 8,240.- บาท (โดยค านวณ 
จากอัตราค่าเช่า ตลอดอายุ ัญญา 8,235,000.- บาท x 0.10% ปัดเศษขึ้น คู่ฉบับ 5.- บาท)  

  2.6 ราคาค่าเช่าเปรียบเทียบ ไม่มี  
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3. รายละเอียดของอ ังหาริมทรัพย์ที่เช่า 
 อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น จ านวน 5 คูหา ต้ังอยู่เลขที่ 285/200-204 หมู่ที่ 4 ซอยโพธิ ัมพันธ์ ต าบลนาเกลือ 
อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นกรรม ิทธิ์ของ นาย ุวัจชัย อัญชลีวิวัฒน์ 

4. ราคากลางตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่ กรมบัญชีกลาง ก าหนด 
4.1 ราคามาตรฐานที่ธนาคารก าหนด ไม่มี 

 4.2 ราคาค่าเช่าคร้ังหลัง ุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตาม ัญญาเช่าเลขที่ 1-0050/2561 ลงวันที ่
3 กรกฎาคม 2561 ค่าเช่า ไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตลอดอายุ ัญญา 3 ปี ไว้ในการต่อ ัญญาเช่าคร้ังก่อน เป็นเงิน  
เดือนละ 217,500.- บาท รวมเป็นเงิน 7,830,000.- บาท และวงเงินที่ขอเห็นชอบค่าเช่าไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ตลอดอายุ ัญญา 3 ปี ในการต่อ ัญญาเช่าคร้ังนี้ ปีที่ 1 เป็นเงินเดือนละ 225,000.- บาท ปีที่ 2 เป็นเงินเดือนละ 
228,750.- บาท ปีที่ 3 เป็นเงินเดือนละ 232,500.- บาท รวมเป็นเงิน 8,235,000.- บาท เพิ่มจากวงเงินในการต่อ
ัญญาเช่าคร้ังก่อน เป็นเงิน 405,000.- บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 5.17% 

4.3 ราคาตลาดโดย ืบราคา มี 
      ในการก าหนดราคากลางคร้ังนี้ เป็นไปตามใบเ นอราคาของตามใบเ นอราคาของผู้ให้เช่า ฉบับลงวันที่ 

1 กันยายน 2564 แจ้งอัตราค่าเช่า ตลอดอายุ ัญญา 3 ปี เป็นเงิน 8,235,000.- บาท เงินประกันการเช่า เป็นเงิน 
450,000.- บาท ค่าภาษีท่ีดินและ ิ่งปลูก ร้าง ตามที่จ่ายจริง ปีที่ 1 เป็นเงินปีละ 385,715.- บาท ปีที่ 2 เป็นเงินปีละ 
392,143.- บาท ปีที่ 3 เป็นเงินปีละ 398,572.- บาท ตลอด ัญญา 3 ปี ภายในวงเงินไม่เกิน 1,176,430.- บาท  
ค่าอากรแ ตมป์  าหรับติด ัญญาเช่า ตลอดอายุ ัญญา 3 ปี เป็นเงิน 8,240.- บาท 

 ฝ่ายบริหารงาน าขา พิจารณาแล้วเห็นว่าการเปิดให้บริการธนาคารออม ิน าขาโพธิ ัมพันธ์          
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่และการด าเนินธุรกิจของธนาคาร เห็น มควรก าหนดอัตราค่าเช่าที่ผู้ให้เช่า
เ นอตามใบเ นอราคาเป็นราคากลาง ตามข้อ 4.3 เพ่ือด าเนินการประกาศเปิดเผยราคากลางในเว็บไซต์ระบบ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิก ์ของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ของธนาคารออม ิน (ตามแนวทาง 
กรมบัญชีกลางก าหนด) 

 5. อ านาจด าเนินการและอ านาจอนุมัติ 
5.1 อนุมัติการเช่าอ ังหาริมทรัพย์ ค่าเช่า ตลอดอายุ ัญญา 3 ปี เป็นเงิน 8,235,000.- บาท เงินประกัน

การเช่า เป็นเงิน 450,000.- บาท ค่าภาษีท่ีดินและ ิ่งปลูก ร้าง ตามที่จ่ายจริง ปีปีที่ 1 เป็นเงินปีละ 385,715.- บาท 
ปีที่ 2 เป็นเงินปีละ 392,143.- บาท ปีที่ 3 เป็นเงินปีละ 398,572.- บาท ตลอด ัญญา 3 ปี ภายในวงเงินไม่เกิน 
1,176,430.- บาท ค่าอากรแ ตมป์  าหรับติด ัญญาเช่า ตลอดอายุ ัญญา 3 ปี เป็นเงิน 8,240.- บาท รวมค่าใช้จ่าย
ตลอด ัญญา เป็นเงินทั้ง ิ้น 9,869,670.- บาท อยู่ในอ านาจอนุมัติ อธ .ตามระเบียบธนาคารออม ิน ฉบับที่ 628 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพั ดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ข้อ 5. ข้อ 6. และ ข้อ 54. วรรค อง 
ประกอบกับบันทึกของ อธ . เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เห็นชอบตามหนัง ือที่ บง .886/2562 ลงวันที่ 20 
กุมภาพันธ์ 2562 มอบอ านาจเกี่ยวกับการพั ดุให้ ชธ .ก .5 เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการเช่าหรือต่ออายุ ัญญาเช่า
เฉพาะการเช่าอ ังหาริมทรัพย์ที่มีระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี หรือเป็นเงินไม่เกินกว่าเดือนละ 2.5 ล้านบาท ในวงเงิน
ไม่เกิน 10 ล้านบาท ต่อการเช่าในแต่ละคร้ัง  าหรับพ้ืนที่ใน ายบังคับบัญชา  
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5.2 อนุมัติยกเว้นไม่ต้องมีการวางหลักประกัน ัญญาและเป็นการปฏิบัติตามปกติประเพณีทางธุรกิจของ
การเช่าอ ังหาริมทรัพย์จากผู้ให้เช่าที่ประกอบธุรกิจน้ัน กรณีธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่าการเช่าอ ังหาริมทรัพย์
ในคร้ังนั้นมีความจ าเป็นที่จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีการวางหลักประกัน ัญญา ตามระเบียบธนาคารออม ิน 
ฉบับที่ 628 ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพั ดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ข้อ 58. วรรค อง ให้อยู่
ในดุลพินิจของผู้อ านวยการหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ อยู่ในอ านาจอนุมัติ อธ . ตามระเบียบธนาคารออม ิน ฉบับที่ 
628 ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพั ดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ่วนที่ 2 ข้อ 5. และ ข้อ 6. 
ประกอบกับ ข้อ 54. วรรค อง     

 

 6. เงื่อนไขการเช่า 
 

รายละเอียดเงือ่นไข เหตุผล อ้างอิง หมายเหตุ

ช าระค่าเช่า 5จ่ายประจ าทกุเดือน/ปี
5รายเดือน �จ่ายล่วงหน้า

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

3 � ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

� ค่าธรรมเนียมรายปี

� ค่าธรรมเนียม ิทธกิารเช่า

�  อื่นๆ

�
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุต่อ
ัญญา

เปน็ระเบยีบของกรมธนารักษ์

4 ; เงินประกันการเช่า
เปน็เง่ือนไขการเช่าและปฏบิติัตามประเพณีทาง
ธรุกิจ การเช่าอ ังหาริมทรัพย์

ค่าภาษีที่ดินและ ิ่งปลูก ร้าง

�ผู้ใหเ้ช่าเปน็ผู้ช าระ
5ผู้เช่าเปน็ผู้ช าระ �จ านวน.……….บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกบัการเช่าเช่น
 ค่าอากรแ ตมป ์เปน็ต้น

;ค่าเบี้ยประกันภัย ตามที่จ่าย
จริง ตาม ัญญาเช่าเดิม

�ผู้ใหเ้ช่าเปน็ผู้ช าระ

;ผู้เช่าเปน็ผู้ช าระ

7 5 ค่าไฟฟา้/น้ าประปา ผู้เช่าช าระ ผู้เช่าเปน็ผู้ใช้งาน

8 5
ยกเวน้การวางหลักประกัน
ัญญาของผู้ใหเ้ช่า

ตามปกติประเพณีการเช่าอ ังหาริมทรัพย์ ผู้เช่า
เปน็ผู้วางเงินประกัน

5อ านาจ อธ . ตามระเบียบธนาคาร
 628 ขอ้ 58.วรรค องหรือผู้ทีไ่ด้รับ
มอบอ านาจ

;ค่าอากรแ ตมป์ ตามที่จา่ยจริง 
ค่าเช่า ตลอดอายุ ัญญา คูณ0.10%

9 � อื่นๆ

5ตามทีจ่า่ยจริงค่าเช่ารายปี คูณ
12.5% คูณ 8 หาร 7

6 ; คู่ ัญญาตกลงกัน

�อ านาจ อธ . ตามระเบียบธนาคาร 
628 ขอ้ 58. วรรคหนึง่หรือผู้ท่ีได้รับ
มอบอ านาจ

�อ านาจ อธ . ตามระเบียบธนาคาร 
628 ขอ้ 60. หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบอ านาจ

�อ านาจ อธ . ตามระเบยีบธนาคาร 628 
ข้อ 59. หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ

ล าดับ

คู่ ัญญาตกลงกัน5 5

2 5

1 �
ท านิติกรรมตามวธิกีารและ
แบบ ัญญาของผู้ใหเ้ช่า

เนื่องจากผู้ใหเ้ช่าซ่ึงเปน็เอกชนที่ประกอบธรุกิจ
หา้ง รรพ ินค้า ศูนย์การค้า หรือธรุกิจที่มีรูปแบบ
ท านองเดียวกัน

�รายปี

เปน็ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเช่าอ ังหาริมทรัพย์
เพื่อใหไ้ด้มาซ่ึง ิทธกิารเช่า
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งบประมาณ 
5 ค่าบริการพ้ืนที่  านักงาน (52100030) ่วนบริหารอ ังหาริมทรัพย์กิจการ าขา ฝ่ายบริหารงาน าขา 

รหั ศูนย์เงินทุน 9300 (ค่าเช่า ค่าบริการ ค่าภาษีท่ีดินและ ิ่งปลูก ร้าง ค่าเบ้ียประกันภัย) 
F ิทธิตัดจ่าย ิทธิการเช่า (52100031) ่วนบริหารอ ังหาริมทรัพย์กิจการ าขา ฝ่ายบริหารงาน าขา 

รหั ศูนย์เงินทุน 9300 (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียม เพื่อ ิทธิการเช่า ฯลฯ) 
5 บันทึกบัญชีรอโอนลูกหนี้ค่าใช้จ่ายรอเรียกคืน (19600080) ่วนบริหารอ ังหาริมทรัพย์กิจการ าขา 

ฝ่ายบริหารงาน าขา รหั ศูนย์เงินทุน 9300 (เงินประกันการเช่า) 
5 ค่าธรรมเนียมอ่ืน (52150030) ่วนบริหารอ ังหาริมทรัพย์กิจการ าขา ฝ่ายบริหารงาน าขา รหั ศูนย์เงินทุน 

9300 (อากรแ ตมป์  าหรับติด ัญญาเช่า) 

7. วิธีการด าเนินการ 
          โดยวิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ ตามระเบียบธนาคารออม ิน ฉบับที่  628 ว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพั ดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ข้อ 56. ข้อ 24. ข้อ 30. และตามค า ั่งธนาคารออม ิน 
ที่ 110/2561 เร่ือง มอบอ านาจเกี่ยวกับการพั ดุ รายละเอียดดังน้ี 
  7.1 มอบหมายให้ ผจ .โพธิ ัมพันธ์ เป็นเจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคาติดต่อกับผู้ให้เช่าโดยตรง 
  7.2 มอบหมายให้ ชจ .โพธิ ัมพันธ์ เป็นผู้ตรวจรับพั ดุ โดยให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการ 
ตรวจรับพั ดุ  

 

8. อ านาจพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา ถานที่ต้ังช่องทางการให้บริการ คร้ังที่ 2/2563  เมื่อวันที่ 25 

กุมภาพันธ์ 2563 เห็นชอบหลักเกณฑ์การต่อ ัญญาเช่าอาคารหรือพ้ืนที่  านักงานออม ิน าขา ดังน้ี 
8.1 าขาที่มีผลการพิจารณาผ่านหลักเกณฑ์ท่ีธนาคารก าหนด 

        - ผลการด าเนินงานในปีก่อนหน้าของ าขา มีผลก าไร ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ่วนเพิ่มจากอัตรา         
  ค่าเช่าใหม่ ถือว่า ผ่านหลักเกณฑ์ 

8.2 ผลการด าเนินงานในปีก่อนหน้าของ าขา มีผลก าไร แต่ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ่วนเพ่ิมจากอัตรา    
 ค่าเช่าใหม่หรือผลการด าเนินงานในปีก่อนหน้าของ าขา มีผลขาดทุน ให้พิจารณาจากคะแนนรวม            

     ที่ค านวณได้จากการเทียบผลการด าเนินงานของ าขากับค่าเกณฑ์ของแต่ละปัจจัย 
� าขาที่มีคะแนนรวม   ≥ 70 คะแนน  ถือว่า ผ่านหลักเกณฑ์ 
� าขาที่มีคะแนนรวม   < 70 คะแนน   ถือว่า ไม่ผ่านหลักเกณฑ ์

                  ปัจจัย 
ค่าเกณฑ์ 

เงินฝากคงเหลือ 
(ล้านบาท) 

ินเชื่อคงเหลือ 
(ล้านบาท) 

รายได้ค่าธรรมเนียม 
(ล้านบาท) 

น้ าหนัก 30 30 40 
าขาขนาดเล็ก (S) 517 404 3.40 
าขาขนาดกลาง (M) 1,461 810 4.43 
าขาขนาดใหญ่ (L) 2,899 1,732 6.37 
าขาขนาดใหญ่พิเศษ (XL) 4,674 3,167 9.62 
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        8.3 าขาที่มีผลการพิจารณา ผ่านหลักเกณฑ์ ให้น าเ นอผู้ช่วยผู้อ านวยการธนาคารออม ิน ายงาน 
กิจการ าขาท่ีธนาคารออม ิน าขา ังกัด พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อ ัญญาเช่า และด าเนินการเช่าอาคารหรือ 
พ้ืนที่  านักงานธนาคารออม ิน าขาทุกวงเงินการเช่า ที่ไม่เกินอ านาจของผู้ช่วยผู้อ านวยการธนาคารออม ิน 
ตามระเบียบธนาคารออม ินว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพั ดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงและค า ั่ง 
ธนาคารออม ิน เร่ือง มอบอ านาจเกี่ยวกับการพั ดุและ ่งเร่ืองให้ ่วนบริหารอ ังหาริมทรัพย์กิจการ าขา  
ฝ่ายบริหารงาน าขา เพ่ือด าเนินการขออนุมัติการเช่าตามระเบียบธนาคารออม ินว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ  
การบริหารพั ดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง และค า ั่งธนาคารออม ิน เร่ือง มอบอ านาจเกี่ยวกับการพั ดุ 

ทั้งนี้ าขาที่มีผลการพิจารณา ผ่านหลักเกณฑ์ และมีวงเงินการเช่าเกินกว่าอ านาจของผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ธนาคารออม ิน ายงานกิจการ าขา ตามระเบียบธนาคารออม ินว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพั ดุ   
ที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง และค า ั่งธนาคารออม ิน เร่ือง มอบอ านาจเกี่ยวกับการพั ดุให้น าเ นอ
คณะกรรมการพิจารณา ถานที่ต้ังช่องทางการให้บริการ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อ ัญญาเช่าและด าเนินการเช่า
อาคารหรือพ้ืนที่  านักงานธนาคารออม ิน าขาต่อไป 

8.4 าขาท่ีมีผลการพิจารณา ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ ให้น าเ นอคณะกรรมการพิจารณา ถานที่ต้ังช่องทาง 
การให้บริการ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อ ัญญาเช่าและด าเนินการเช่าอาคารหรือพ้ืนที่  านักงานธนาคารออม ิน 
าขา โดยมีข้อมูลประกอบการเ นอขอความเห็นชอบฯ ดังต่อไปน้ี 

x ผลการด าเนินงานด้านเงินฝาก ินเชื่อ และรายได้ที่มิใช่ดอกเบ้ีย 
x จ านวนฐานลูกค้า (บัญชีรวม) และจ านวนรายการติดต่อเฉลี่ยต่อวัน 
x แผนธุรกิจของ าขา และประมาณการผลการด าเนินงาน 
x เหตุผลความจ าเป็นในการเปิดให้บริการของธนาคารออม ิน าขา 
x ความเห็นของ ายงานกิจการ าขาที่ธนาคารออม ิน าขา ังกัด ซึ่งมีการพิจารณาถึง 

ปัญหาหรืออุป รรค และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ ่งผลให้ผลการด าเนินงานของ าขา 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นอาจมีการพิจารณาย้าย าขา/ปิด าขา 

 
 



โพธิ ัมพันธ์

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

1 217,500.00   – – 217,500.00      2,610,000.00          1 225,000.00       – – 225,000.00       2,700,000.00         
2 217,500.00   – – 217,500.00      2,610,000.00          2 228,750.00       – – 228,750.00       2,745,000.00         
3 217,500.00   – – 217,500.00      2,610,000.00          3 232,500.00       – – 232,500.00       2,790,000.00         

7,830,000.00          8,235,000.00         
217,500.00        228,750.00       

รวม 3 ปี (1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 67)
เฉล่ีย/เดือน

 ค่าใชจ้่ายตลอด ัญญาเชา่เดมิ  ค่าใชจ้่ายตลอด ัญญาเชา่ใหม่

 พ้ืนที่  พ้ืนที่

เฉล่ีย/เดือน
5.17%

หมายเหตุ ตามค าม่ัน ัญญาเช่าฉบับเดิม โดยปรับอัตราค่าเช่าเพิม่ขึ้นไม่เกิน 20% ของค่าเช่าเดิม

เพ่ิมขึน้ (%)

เงื่อนไขการตอ่ ัญญาเชา่ ปฏิบัตติาม ไมป่ฏิบัตติาม ตกลงใหมเ่มือ่ตอ่ ัญญา

อาคารพาณชิย์ 3 ชัน้ จ านวน 5 คูหา ตัง้อยู่เลขที่ 285/200 -
204หมูท่ี่ 4 ซอยโพธิ ัมพันธ ์ต าบลนาเกลือ อ าเภอบางละมงุ 
จังหวัดชลบุรี

อาคารพาณชิย์ 3 ชัน้ จ านวน 5 คูหา ตัง้อยู่เลขที่ 285/200 -
204หมูท่ี่ 4 ซอยโพธิ ัมพันธ ์ต าบลนาเกลือ อ าเภอบางละมงุ 
จังหวัดชลบุรี

ค่าเช่าเท่า ัญญาเดิม 9

405,000.00  

รวม 3 ปี (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 64)



แบบ บก.06 

ตารางแ ดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัด รรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อ ร้าง 

 
1.   ช่ือโครงการ เช่าพ้ืนที่เป็น  านักงานธนาคารออม ิน าขาโพธิ ัมพันธ์ 
2.   หน่วยงานเจ้าของโครงการ ่วนบริหารอ ังหาริมทรัพย์กิจการ าขา ฝ่ายบริหารงาน าขา 
3.   วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัด รร 9,869,670.- บาท 
4.   วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่...................................................................................  
      เป็นเงิน 9,869,670.- บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)...-...บาท 
      4.1 พ้ืนที่  านักงาน 
      - ค่าเช่า ตลอดอายุ ัญญา 3 ปี เป็นเงิน 8,235,000.- บาท 
      - เงินประกันการเช่า เป็นเงิน 450,000.- บาท 
      - ค่าภาษีที่ดินและ ิ่งปลูก ร้าง ตลอดอายุ ัญญา 3 ปี เป็นเงิน 1,176,430.-  บาท 
      - ค่าอากรแ ตมป์  าหรับติด ัญญาเช่า ตลอดอายุ ัญญา 3 ปี เป็นเงิน 8,240.- บาท 
5.   แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

5.1 พื้นที่  านักงาน ตามใบเ นอราคาของ นาย ุวัจชัย อัญชลีวิวัฒน์ ลงวันที่ 1 กันยายน 2564 
6.  รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
      6.1 นาง าวเ าวภาคย์ ยินดี  ลายมือชื่อ........................................................ 
      6.2 นายณัฐพล อารีรักษ์ ลายมือชื่อ............................................................ 
       
 

 



บันทึกขอความ 
ธนาคารออม ิน     วนบริหารชองทาง าขา   ฝายบริหารงาน าขา   โทร. 149921 
ที่ บง .           / 2564                          วันที่             กันยายน 2564 
เร่ือง   แจงผลการตอรองราคาคาเชาพ้ืนท่ี เพ่ือใชเปน ำนักงานธนาคารออม ิน าขาโพธิ ัมพันธ 
เรียน รฝบง .บริหารอ ังหาริมทรัพยกิจการ าขา 

ตามหนัง ือท่ี บง .ท.2490/2564 ลงวันที ่ 30 ิงหาคม 2564 เรื ่องขอความความเห็นชอบให
ดำเนินการเชาอาคารของ าขาโพธิ ัมพันธ ัญญาครบกำหนด ป 2564 ซ่ึง วนบริหารชองทาง าขาไดดำเนินการ
ตอรองราคาคาเชาอีกครั้ง นั้น 

ในการดังกลาว วนบริหารชองทาง าขา ไดดำเนินการตอรองราคาคาเชา และคาใชจายอื่นใดท่ี
เกี่ยวของกับการเชา ของธนาคารออม ิน าขาโพธิ ัมพันธ เรียบรอยแลว ทางพื้นที่ไดมีการปรับลดคาเชาลงจาก
เดิมท่ีเคยนำเ นอมา ตามเอก ารท่ีไดแนบมาพรอมนี้ เพ่ือใชเปนขอมูลในการขอความเห็นชอบดำเนินการเชาพ้ืนท่ี
ธนาคารออม ิน าขาโพธิ ัมพันธ ตอไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดำเนินการใน วนท่ีเก่ียวของตอไป จักขอบคุณยิ่ง 

(นาง าวพัณณชิตา อวงอารีย) 
   รฝบง .บริหารชองทาง าขา 

37 2

เรียน ชฝบง .นิติกรรมฯ 1
       เพื่อพิจารณาดําเนินการใน วนที่เกี่ยวของตอไป

          รฝบง .บริหารอ ังหาริมทรัพยกิจการ าขา
       2 ก.ย. 64

วนบริหารอ ังหาริมทรัพยกิจการ าขา 
รับวันท่ี     2 ก.ย. 2564 
เ ขท่ี        1714






























































