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

สาขาพบพระ 
เรียน ชฝบงส.บริหารช่องทางสาขา 3 

ตามที่ส่วนบริหารอสังหาริมทรัพย์กิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา ได้น าส่งเอกสารขอความ
เห็นชอบให้ด าเนินการต่อสัญญาเช่าอาคารเพ่ือใช้เป็นที่ตั้งส านักงานธนาคารออมสินสาขาพบพระ สังกัด   
ธนาคารออมสินภาค 7 สายงานกิจการสาขา 3 พร้อมใบเสนอราคาค่าเช่าของธนาคารออมสินสาขาพบพระ        
ซึ่งครบก าหนดสัญญาเช่า ในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายละเอียดตามหนังสือที่ บงส.ท.3108/2564 ลงวันที่    
19 พฤศจิกายน 2564 เพ่ือให้ส่วนบริหารช่องทางสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา วิเคราะห์ผลการด าเนินงานก่อน
น าเสนอ ชธส.กส.3 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อสัญญาเช่าและด าเนินการเช่า สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้ 

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  
ข้อมูลสัญญาเช่าธนาคารออมสินสาขาพบพระ 

ธนาคารออมสินสาขาพบพระ เช่าอาคารพาณิชย์ 2.5 ชั้น จ านวน 3 คูหา เลขที่ 99/5 หมู่ที่ 
15 ต าบลช่องแคบ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก สัญญาเช่าใหม่ระยะเวลาเช่า 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามใบเสนอราคาของ นายวิเชียร จังก๋า ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 
ผู้ให้เช่า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

o สัญญาการเช่าเดิม 3 ปี (1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2564) 
 

ระยะเวลาการเช่า อัตราค่าเช่า (บาท/เดือน) ค่าเช่ารวม (บาท/ปี) 
ปีท่ี 1-3 25,000.00  300,000.00 

รวมค่าใช้จ่ายในการเช่า 3 ปี เป็นเงินทั้งสิ้น 900,000.00                 
 

o สัญญาการเช่าใหม่ 3 ปี (1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2567) 
 

ระยะเวลาการเช่า อัตราค่าเช่า (บาท/เดือน) ค่าเช่ารวม (บาท/ปี) 
ปีท่ี 1-3 25,000.00 300,000.00                 

รวมค่าใช้จ่ายในการเช่า 3 ปี เป็นเงินทั้งสิ้น 900,000.00                                
ค่าใช้จ่ายส่วนเพ่ิมจากสัญญาเชา่เดิม - 

หมายเหต ุ - อัตราค่าเชา่เท่าเดิม 

- ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตลอดอายุสัญญาเช่าภายในวงเงินไม่เกิน 128,574 บาท 
- ค่าอากรแสตมป์ ตลอดสัญญาภายในวงเงินไม่เกิน 905 บาท  
ธนาคารออมสินสาขาพบพระ มีค่าเช่า ตลอดอายุสัญญา เป็นเงิน 900,000.- บาท ค่าภาษี

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตลอดอายุสัญญาเช่าภายในวงเงินไม่เกิน 128,574.- บาท ค่าอากรแสตมป์ ตลอดสัญญา
ภายในวงเงินไม่เกิน 905.- บาท รวมค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,029,479 บาท (รายละเอียด
อัตราค่าเช่าและเงื่อนไขการเช่าธนาคารออมสินสาขาพบพระ อ้างอิงตามเอกสารของส่วนบริหารอสังหาริมทรัพย์
กิจการสาขา หนังสือที่ บงส.ท.3108/2564 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เรื่องน าส่งเอกสารขอความเห็นชอบ
ให้ด าเนินการเช่าอาคารเพ่ือใช้เป็นที่ตั้งส านักงานธนาคารออมสินสาขาพบพระ สัญญาครบก าหนดปี 2564) 
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� ผลการวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์การต่อสัญญาเช่าอาคารหรือพื้นที่ฯ  
 ธนาคารออมสินสาขาพบพระ เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2543 ระยะเวลา
ตั้งแต่เปิดให้บริการจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 21 ปี ปัจจุบันมีฐานลูกค้า 21,822 ราย จ านวน 29,358 บัญชี       
มีรายการติดต่อเฉลี่ยต่อวัน 171 รายการ และผลการด าเนินงาน ณ เดือนมกราคม – ธันวาคม 2563 เป็นดังนี้ 
 

 

 

ล้านบาท

1,069.92                
1,043.31                

8.11                      

77.34                    
60.59                     
8.66                      
8.09                      

30.32                    
6.67                      

11.46                     
3.98                      
5.03                      
3.18                      

47.02                    
(4.06)                     

51.08                    ก าไร/ขาดทุนสุทธิ
หัก หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ

ก าไร/ขาดทุนก่อนหักหน้ีสูญฯ

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ

รายได้ท่ีมิใช่ดอกเบ้ียและอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ

ต้นทุนเงินลงทุนและเงินให้สินเช่ือ

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย

ค่าใช้จ่าย

ผลตอบแทนเงินฝาก

รายได้ดอกเบ้ีย

รายได้

ผลการด าเนินงาน

ด้านธุรกิจ

ด้านการเงิน

รายได้ท่ีมิใช่ดอกเบ้ีย

สินเช่ือคงเหลือ

เงินฝากคงเหลือ

 

 จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่า ธนาคารออมสินสาขาพบพระ มีผลการด าเนินงานในปีก่อนหน้า
ของสาขา มีผลก าไร ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนเพ่ิมจากอัตราค่าเช่าใหม่ ถือว่าผ่านหลักเกณฑ์การต่อสัญญาเช่า
ในข้อ 1. ให้ผู้ช่วยผู้อ านวยการธนาคารออมสินสายงานกิจการสาขาที่ธนาคารออมสินสาขา สังกัด พิจารณา
ให้ความเห็นชอบต่อสัญญาเช่า และด าเนินการเช่าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาทุกวงเงินการเช่าที่
ไม่เกินอ านาจของผู้ช่วยผู้อ านวยการธนาคารออมสิน ตามระเบียบธนาคารออมสินว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง และค าสั่งธนาคารออมสิน เรื่องมอบอ านาจเกี่ยวกับการพัสดุ 
และส่งเรื่องให้ส่วนบริหารอสังหาริมทรัพย์กิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา เพ่ือด าเนินการขออนุมัติการเช่า
ตามระเบียบธนาคารออมสินว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง และ
ค าสั่งธนาคารออมสิน เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับการพัสดุต่อไป 

ธนาคารออมสินสาขาพบพระ เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2543 โดยมียอดเงินฝาก
คงเหลือ 1,069.92 ล้านบาท สินเชื่อคงเหลือ 1,043.31 ล้านบาท และมีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 8.11 ล้านบาท         
มีฐานลูกค้า 29,358 บัญชี และจากการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน พบว่า สาขาผ่านเกณฑ์การต่อสัญญาเช่าฯ 
จึงเห็นควรน าเสนอต่อสัญญาเช่าธนาคารออมสินสาขาพบพระ เพ่ือรองรับการให้บริการลูกค้าของธนาคาร ต่อไป 
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จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดน าเสนอ ชธส.กส.3 พิจารณาให้ความ
เห็นชอบตอ่สัญญาเช่าและด าเนินการเช่าอาคาร เพ่ือใช้เป็นที่ตั้งส านักงานธนาคารออมสินสาขาพบพระ ต่อไป 

 
 
 

 (นายปิยะวัฒน์ สุขกุล) 
   พนักงานบริหารงานสาขา 7 

 
 

 
  

เรียน   รฝบงส.บริหารช่องทางสาขา 
         เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
 
            (นางสาวเพียงจิต กาญจนพานิช) 

 ชฝบงส.บริหารช่องทางสาขา 3 
   พฤศจิกายน 2564 

 

เรียน  ฝบงส. 
        เพื่อโปรดน าเสนอ ชธส.กส.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ต่อสัญญาเช่าและด าเนินการเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งส านักงาน
ธนาคารออมสินสาขาพบพระ ตามที่ ชฝบงส.บริหารช่องทางสาขา 3 
น าเสนอ 
 
 
 
                       (นางสาวพัณณ์ชิตา อ่วงอารีย์) 

        รฝบงส.บริหารช่องทางสาขา 
         พฤศจิกายน 2564 

       
                  

เรียน  ชธส.กส.3    
        เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อสัญญาเช่าและ
ด าเนินการเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งส านักงานธนาคารออมสิน
สาขาพบพระ ตามผลการวิเคราะห์ของส่วนบริหารช่องทางสาขา 
ในเบื้องต้น ท่ีน าเสนอในครั้งนี ้
     
 
 

            (นางธันยพัต ศรีโชติวิทย์)           
           รก.ฝบงส. 

              พฤศจิกายน 2564 
 

                                                                            
 
 
 

ยศ"_ร%24

24

24

- เ ็นชอบต่อ ัญญาเช่า และดําเนินการเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็น 
  ที่ต้ัง ํานักงานธนาคารออม ิน าขาพบพระ ตามที่ ฝบง . เ นอ 
- เรียน ฝบง . และ ผอภ.7  
         เพื่อพิจารณาดําเนินการใน ่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
 
 
                        (นาย ุภาวุฒิ ดาระอินทร์) 
                                  ชธ .ก .3 
                          24 พฤศจิกายน 2564 
 

    

0!๊

เ"ยน  รฝบงส.ท./บ.
          เ+อ-เ.นการใน2วน4เ5ยว6อง7อไป

                                 
         
                              รก.ฝบงส.
                             25 พ.ย. 2564

!นานไ_tT










































