
 
 

 
 
 

เงินกู้พิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ 
 

 
 

o ต้องเป็นสมาชิก สอ.พช. มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี 
o วงเงินกู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 120 งวด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี 
o หลักประกันเงินกู้ เงินค่าหุ้น หรือเงินฝากท่ีมีอยู่ สอ.พช. ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินนั้น ๆ หรือ

อสังหาริมทรัพย์ต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กู้หรือคู่สมรส ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินหลักทรัพย์นั้น ๆ 
 

เอกสารประกอบการยื่นเงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 
 

ผู้กู้ 
 

1. คำขอและสัญญากู้เงินพิเศษเพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพ     จำนวน  2  ฉบับ 
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ   จำนวน  1  ฉบับ                     

ของผู้กู้และคู่สมรส ที่มีรูปถ่าย ซึ่งทางราชการออกให้โดยต้องมีเลข 13 หลัก                                                                
และไม่หมดอายุ ณ วันที่อนุมัติเงินกู้ 

3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้และคู่สมรส       จำนวน  1  ฉบับ 
4. สำเนาใบสำคัญการสมรส/ สำเนาใบสำคัญการหย่า/ สำเนามรณบัตร/   จำนวน  1  ฉบับ 

    สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล  
5. ใบรับรองการจ่ายเงินเดือนและเงินอ่ืน หรือใบแจ้งยอดเงินเดือนหรือค่าจ้าง   จำนวน  1  ฉบับ 
    ของผู้กู้เดือนล่าสุด (กรณีปรับเลื่อนเงินเดือนให้แนบหนังสือการเลื่อนเงินเดือนด้วยทุกครั้ง) 

 6. หนังสือให้คำยินยอมหักเงินเดือนหรือเงินอ่ืน      จำนวน  2  ฉบับ 
7. กรณีสมาชิกสังกัดหน่วยงานอ่ืน ให้แนบบันทึกข้อความยินยอมให้หักเงิน   จำนวน  2  ฉบับ 

              ณ ที่จ่ายให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด  
 8. สำเนาโฉนดที่ดิน, น.ส.3ก., เอกสารสิทธิห้องชุด ฯลฯ     อย่างละ  1  ฉบับ 
 9. หนังสือรับรองราคาประเมินจากสำนักงานที่ดิน      อย่างละ  1  ฉบับ 
 10. บันทึกเพ่ิมเติมแผนธุรกิจเงินเพ่ือประกอบอาชีพเสริม/ 

   สถานที่ตั้งของกิจการ พร้อมรูปถ่าย (ตามแบบฟอร์มหน้าที่ 1 -6)      
   



                                คณะกรรมการเงนิกู้ 
มติครั� งที�............./.................วนัที�......................................... 
 
อนุมติั......................................................................บาท 
 

ลงชื�อ........................................................ปะธานกรรมการ 
 

ลงชื�อ.........................................................กรรมการ 
 

                             สําหรับเจ้าหน้าที�สหกรณ์ 
 
จาํนวนเงินที�เห็นควรอนุมติั............................................บาท 
มีหุน้อยูใ่นสหกรณ์จาํนวน..............................................บาท 
อตัราดอกเบี�ยตามประกาศของสหกรณ์ ปัจจุบนั.........%ต่อปี 
ชาํระคืน................งวด ๆ ละ...............................บาท / เดือน 
เงินไดร้ายเดือนคงเหลือหลงักู.้........................................บาท 
 
ลงชื�อ..........................................................เจา้หนา้ที�สหกรณ์ 
ลงชื�อ..........................................................ผูจ้ดัการ 
        (..........................................................) 

เลขที�รับ........................................ 
ลงชื�อ..............................เจา้หนา้ที� 
วนัที�.............................................. 

สหกรณอ์อมทรพัยก์รมการพฒันาชุมชน  จํากดั 
คําขอและสญัญากูเ้งินพเิศษ 

เพื$อส่งเสริมการประกอบอาชีพ 

                                                                                                                                                                                                

 
                                                                                                                                                                                               
 

 

                                                                                                                                                                                                

                           

    
                                                     

                       เขียนที�..............................................................                                                   
                      วนัที�.................................................................                               
ข้อ �.  ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................................................อายุ......................ปี                
เลขทะเบียนสมาชิก........................เลขประจาํตวัประชาชน  
ออกใหโ้ดย.................................................เมื�อวนัที�...............................................หมดอายุ................................................. 
สถานะ         โสด            สมรส  ที�อยูที่�สามารถติดต่อได.้..................................................................................................... 
............................................................       ขา้ราชการ        พนกังาน/ลูกจา้ง   สงักดั ............................................................                        
ตาํแหน่ง........................................................................................อตัราเงินเดือน / ค่าจา้ง..............................................บาท
โทรศพัทส์าํนกังาน....................................................................โทรศพัทมื์อถือ................................................................... 
ข้อ �.  ขา้พเจา้ขอกูเ้งินจาํนวน.........................................................................................................................................บาท
(...................................................................................................................................)  เพื�อส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
โดยขอชาํระคืน.....................................งวด (ไม่เกิน 120 งวด)  กูไ้ดไ้ม่เกิน 8,:::,::: บาท และขา้พเจา้ไดรั้บเงินจาํนวน
ดงักล่าวนี�โดยถูกตอ้งแลว้ 
ข้อ �.  ขา้พเจา้ตกลงชาํระเงินตน้และดอกเบี�ยแก่สหกรณ์ทุกเดือน รวมจํานวนงวดเดอืนสูงสุด  ตามระเบียบสหกรณ์ 
 เริ�มชาํระงวดแรกภายในเวลาไม่เกิน <: วนันบัจากวนัที�เริ�มสญัญาเงินกูโ้ดยวิธีผอ่นชาํระเงินกู ้ แบบคงที�  เป็นงวดราย
เดือนเท่า ๆกนัทุกเดือน และใชอ้ตัราดอกเบี�ยตามประกาศของสหกรณ์ในการคิดคาํนวณดอกเบี�ยตามประเภทเงินกู ้ ใน
กรณทีี�สหกรณ์ปรับอตัราดอกเบี'ย  ข้าพเจ้ายนิยอมให้ปรับเพิ�มหรือลดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ 
ข้อ ..  ขา้พเจา้ยินยอมใหส้หกรณ์ ผูบ้งัคบับญัชา หรือเจา้หนา้ที�ผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือน หกัเงินไดร้ายเดือน เงินหุน้ เงินฝาก 
เงินบาํเหน็จบาํนาญ หรือเงินไดอื้�นใดที�ทางราชการหรือสหกรณ์พึงจ่ายใหข้า้พเจา้เพื�อชาํระหนี�ดงักล่าวคืนแก่สหกรณ์ โดย

ข้าพเจ้าจะไม่ยกเลกิข้อตกลงนี'จนกว่าจะชําระหนี'ครบถ้วน 

ข้อ 1.  หากขา้พเจา้คา้งส่งเงินงวดชาํระหนี�   ไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบี�ยติดต่อกนัเป็นเวลาถึงสองเดือน  หรือผิดนดัการส่ง
เงินงวดชาํระหนี�ดงัวา่นั�นถึงสามคราวสาํหรับเงินกูร้ายหนึ�ง  ๆ เป็นอนัถึงกาํหนดส่งคืนโดยสิ�นเชิง  พร้อมทั�งดอกเบี�ย
ในทนัที โดยมิพกัตอ้งคาํนึงถึงกาํหนดเวลาที�ใหไ้ว ้  
ข้อ 2.  กรณีขา้พเจา้ผิดสญัญาเงินกู ้ ขา้พเจา้ยินยอมใหส้หกรณ์ถอนเงินค่าหุน้ เงินฝากของขา้พเจา้ที�มีอยูต่่อสหกรณ์ทั�งหมด 
เงินปันผล หรือเงินอื�นใดที�ขา้พเจา้มีอยูห่รือมีสิทธิไดรั้บจากสหกรณ์นาํมาชาํระหนี�ตามสญัญากูเ้งินนี�จนครบถว้น  
ข้อ 3.  กรณีที�ผูกู้ไ้ดกู้เ้งินจากสหกรณ์มากกวา่ร้อยละเกา้สิบของจาํนวนหุน้ที�มีอยูใ่นสหกรณ์ ผูกู้ต้กลงจดัหาผูค้ ํ�าประกนัเพื�อ
เป็นหลกัประกนัการชาํระหนี� เงินกูคื้นตามระเบียบสหกรณ์หรือได้จัดหลกัทาํประกนัตามแบบที�สหกรณ์กาํหนด 
ข้อ 4.  ข้าพเจ้ายนิยอมทาํประกนัชีวิตตามที�สหกรณ์กาํหนดและประกนัชีวติกลุ่มในวงเงนิที�สหกรณ์กาํหนด  โดยมอบให้

สหกรณ์เป็นผู้รับประโยชน์เพื�อชําระหนี'เงนิกู้ตามสัญญาเป็นลาํดบัแรก 

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี'แล้ว   จึงได้ลงลายมอืชื�อไว้เป็นสําคญัต่อหน้าพยาน     

 

 

 

                                  
 
 

ลงชื�อ................................................................................. ผูกู้แ้ละผูรั้บเงิน                           
        (.................................................................................)                          
      
 

ลงชื�อ........................................................................ พยาน         ลงชื�อ.....................................................................พยาน 
       (.........................................................................)                        (........................................................................)     
สมาชิกเลขทะเบียน........................................                               สมาชิกเลขทะเบียน................................... 
 
 
หมายเหตุ= กรณทีี�ผู้กู้หย่าหรือคู่สมรสมรณะ  ต้องแสดงสําเนาเอกสารการหย่าหรือมรณะบัตรด้วย 

               ความเห็นผู้บังคบับัญชา (ยกเวน้บาํนาญและกูหุ้น้) 
    ขอรับรองวา่ ผูกู้ป้ฏิบติัราชการอยูจ่ริงและไม่อยูร่ะหวา่ง 
ถูกสอบสวนทางวินยัอยา่งร้ายแรง 
       ลงชื�อ........................................................................ 
               (.......................................................................) 
ตาํแหน่ง.................................................................................. 
          วนัที�...................................................................... 
ผู้บังคบับัญชา  หมายถึง  ผูด้าํรงตาํแหน่งประเภทอาํนวยการ
ระดบัตน้ขึ�นไปหรือเทียบเท่า หรือผูบ้ริหารองคก์ารปกครอง
ส่วนทอ้งถิ�น (นายก) แลว้แต่กรณี  

เลขที�สญัญา................/................ลงวนัที�................................ 

                                 คาํยนิยอมคู่สมรสของผู้กู้ 
 
ขา้พเจา้  นาย/นาง/นางสาว....................................................... 
เป็นคู่สมรสของ...................................................................ผูกู้ ้   
ยินยอมใหผู้กู้ ้ กูเ้งินจาก  สอ.พช.  ได ้
 
............................................................................คู่สมรสผูกู้ ้
(.........................................................................) 
.............................................................................พยาน 
(.........................................................................) 



                                                                                           
 

 

 

หนังสือให้คํายนิยอมหักเงินเดือนหรือเงินอื�น 

 

                                                                                                    เขียนที�........................................................... 
                                                                                 วนัที�................................................................................. 
 

                 อาศัยอาํนาจตามมาตรา ๔๒/๑ แห่งพระราชบัญญตัิสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ�มเติม โดย พระราชบัญญตัิสหกรณ์ 

(ฉบับที� �) พ.ศ. �11� ขา้พเจา้............................................................................... เลขทะเบียน................สมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพยก์รมการพฒันาชุมชน จาํกดั  ปัจจุบนัเป็นราชการ/ลูกจา้ง/เจา้หนา้ที�สหกรณ์ฯ รับเงินเดือน ค่าจา้ง เงินบาํเหน็จ เงินบาํนาญ 
ในสังกดักรมการพฒันาชุมชนหรือในหน่วยงานอื�นๆ (ระบุ)............................................................................................. 
จึงทาํหนงัสือใหค้าํยนิยอมไวก้บัสหกรณ์ออมทรัพยก์รมการพฒันาชุมชน จาํกดั ดงันี�  
                8.ขา้พเจา้ยนิยอมใหก้องคลงั กรมการพฒันาชุมชน หรือหน่วยงานของรัฐหรือสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื�นๆ 
ตามที�ผูใ้หค้าํยนิยอมปฏิบติัหนา้ที�อยูห่รือผูที้�ไดรั้บมอบหมายหกัเงินเดือน ค่าจา้ง เงินบาํเหน็จ เงินบาํเหน็จตกทอด เงินบาํนาญ 
หรือเงินอื�นใดที�ขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บเพื�อชาํระหนี� เงินกู ้ดอกเบี�ย เงินรับฝาก ค่าหุน้ประจาํเดือน หรือภาระผกูพนัอื�นที�มีต่อสหกรณ์
ออมทรัพยก์รมการพฒันาชุมชน จาํกดั ใหก้บัสหกรณ์ฯ ตามจาํนวนที�สหกรณ์ฯ แจง้ไปจนกว่าหนี'หรือภาระผูกพนันั'นจะระงับ

สิ'นไป 
                D.ขา้พเจา้จะไม่เพิกถอนหนงัสือคาํยนิยอมฉบบันี�  เวน้แต่สหกรณ์ออมทรัพยก์รมการพฒันาชุมชน จาํกดั จะใหค้วาม
ยนิยอม 
                F.ใหส้หกรณ์ออมทรัพยก์รมการพฒันาชุมชน จาํกดั ส่งสาํเนาคู่ฉบบัหนงัสือคาํยนิยอมฉบบันี� ให ้กองคลงักรมการ
พฒันาชุมชน หรือหน่วยงานของรัฐหรือสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื�นๆ ตามที�ผูใ้หค้าํยนิยอมปฏิบติัหนา้ที�อยูห่รือผูที้�
ไดรั้บมอบหมาย ไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 
 

(ลงชื�อ)................................................................ผูใ้หค้าํยนิยอม 
                                                               (...............................................................) 

 

 
                       (ลงชื�อ)...............................................................พยาน เลขทะเบียน................ 

                                                               (..............................................................) 
 

                        (ลงชื�อ)...............................................................พยาน เลขทะเบียน................ 
                                                                (..............................................................) 
 
 
 
หมายเหตุ : พยานตอ้งเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยก์รมการพฒันาชุมชน จาํกดั หรือผูบ้งัคบับญัชา 



    
บันทึกเพิ�มเตมิแผนธุรกจิเงนิกู้เพื�อประกอบอาชีพเสริม        

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพฒันาชุมชน  จํากดั    
    

              1.   ผูเ้สนอโครงการ ชื�อ / สกลุ.........................................................................................สมาชิกเลขที�................................... 
              2.   ที�อยูปั่จจุบนั  2.1 (ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น) ......................................................................................................................... 
                    ...........................................................................................................หมายเลขโทรศพัท.์................................................ 
                    2.2  (ที�อยูใ่นการจดัส่งเอกสาร) ........................................................................................................................................    
                    หมายเลขโทรศพัท.์............................................... 
               3.   ชื�อโครงการ / กิจการ........................................................................................................................................................... 
               4.   ประเภทกิจการ �  ผลิต �  คา้ส่ง �  คา้ปลีก �  บริการ �  อื�นๆ………………………………………………….                  
               5.   สถานที�ประกอบกิจการ………………………………………………………………………………………………… 

       �  เป็นของตนเอง   ( แนบเอกสารสิทธิK  ) �  เช่า เดือนละ .................................... บาท 
              6. รายละเอียดสินคา้และบริการ   (ระบุลกัษณะสินคา้ และบริการ โดยละเอียด ) 
                 .................................................................................................................................................................................................. 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
              7. กลุ่มลูกคา้เป้าหมายและจาํนวนลูกคา้ 
                 .................................................................................................................................................................................................. 
                 .................................................................................................................................................................................................. 
              8. ระบุจุดเด่นหรือขอ้ไดเ้ปรียบของกิจการ 
                  .................................................................................................................................................................................................. 
                  .................................................................................................................................................................................................. 
               9. ระบุจุดดอ้ยของกิจการ และวธีิการป้องกนั 
                   .................................................................................................................................................................................................. 
                   ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
            10. นโยบายการตลาด หรือการโฆษณาประชาสมัพนัธ์สินคา้ 
                  .................................................................................................................................................................................................. 
                  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
              11. วธีิการหรือกระบวนการในการขายสินคา้ และบริการ ( เช่น  วธีิการขาย ,บุคคลที�ขาย ,เวลาที�ขาย ) 
                    ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                    ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                   ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                   ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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               12.   การบริหาร และการใช้เงนิกู้ ที�ได้เบิกจ่ายไปจากสหกรณ์ฯ แล้ว 

                � เพื�อใชล้งทุนในกิจการ(เช่น อุปกรณ์ ,ค่าเช่าร้าน )      �  เพื�อใชล้งทุนขยายกิจการเดิม 
        1. .........................................................................................จาํนวน..............................................บาท 
        2. .........................................................................................จาํนวน..............................................บาท 
        3. .........................................................................................จาํนวน..............................................บาท 
        4. .........................................................................................จาํนวน..............................................บาท 
        5. .........................................................................................จาํนวน..............................................บาท 
        6. .........................................................................................จาํนวน..............................................บาท 
        7. .........................................................................................จาํนวน..............................................บาท 
        8 ..........................................................................................จาํนวน..............................................บาท 
        9. .........................................................................................จาํนวน..............................................บาท 

รวมเงินทั�งสิ�น .........................................................บาท 
               คาํอธิบาย ................................................................................................................................................................................. 
                ................................................................................................................................................................................................. 
                .................................................................................................................................................................................................. 
              13. ประมาณการรายได้-รายจ่ายของกจิการประจาํเดอืน ............................................. 

 

 เดือนที� 1 เดือนที� 2 เดือนที� 3 เดือนที� 4 เดือนที� 5 เดือนที� 6 
รายได้       

1.       
2.       
3.       
S.       
T.       
รวมรายได้       

ค่าใช้จ่าย       
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
รวมรายจ่าย       

กําไร       
 
               คาดว่าจะคนืทุนภายในระยะเวลา ......................................... ปี ..................................เดอืน 
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14. การชําระเงนิคนืสหกรณ์ในเดอืนปัจจุบัน 

        จํานวนเงนิกู้…....................................บาท ชําระ…...............................งวด 

        ชําระเงนิต้น…....................................บาท จาํนวนดอกเบี'ย…..............บาท 

        รวมเป็นเงนิต้องชําระ/เดอืน….................................. บาท 

 

         15. แผนที�แสดงที�ตั'งของกจิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           16. ภาพถ่ายสถานที�ตั'งของกจิการ   (ภาพถ่ายภายใน ,ภายนอก ,และสถานที�ใกล้เคยีง ) 

 

 

 

 

 

ภาพถ่าย ภายในสถานประกอบการ 
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ภาพถ่าย ภายนอกสถานประกอบการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่าย สถานที�ใกล้เคยีงสถานประกอบการ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

  
                                                                                 ชื�อ..............................................................ผูกู้ ้

                                                                                (............................................................) 
                                                                                  วนัที�................................................................ 
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รายงานแผนธุรกจิเงินกู้เพื�อประกอบอาชีพเสริม 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพฒันาชุมชน  จํากดั 
 

                   1.   ผู้เสนอโครงการ ชื�อ / สกลุ…..............................................................................................เลขที�สมาชิก…......................... 
                   2.   ชื�อโครงการ / กจิการ…....................................................................................................................................................... 
                         ประเภทกจิการ        ผลิต        คา้ส่ง        คา้ปลีก        บริการ  อื�น ๆ………………………………………  
                   3.    วงเงนิกู้ที�ได้รับอนุมตั…ิ.........................................................บาท และได้รับเงนิกู้เมื�อวนัที�…......................................... 
                   4.    การใช้เงนิกู้ที�เบิกจ่ายไปจากสหกรณ์ฯ  เพื�อใช้ลงทุนในกจิการ (เช่น อุปกรณ์ , ค่าเช่าร้าน) 
                         1…......................................................................................................... จาํนวน…..................................บาท 
                         2…......................................................................................................... จาํนวน…..................................บาท 
                         3…......................................................................................................... จาํนวน…..................................บาท 
                         4…......................................................................................................... จาํนวน…..................................บาท 
                         5…......................................................................................................... จาํนวน…..................................บาท 
                         6…......................................................................................................... จาํนวน…..................................บาท 
                         7…......................................................................................................... จาํนวน…..................................บาท 
                         8…......................................................................................................... จาํนวน…..................................บาท 
                           เพื�อใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีน                 จาํนวน…..................................บาท 
                          เพื�อใช้ลงทุนเพิ�มเตมิ                 จาํนวน…..................................บาท 

                                                                รวมเป็นเงนิทั'งสิ'น…....................................................บาท 

 

                    คาํอธิบาย (ถ้าม)ี  
                    ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                    ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                    ………………………………………………………………………………………………………………………………..                  
                 1.   ปัจจุบันมสิีนค้าและบริการ (ระบุลกัษณะสินค้าและบริการ โดยละเอยีด) 
                     ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                     ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                     ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                 6. ปัจจุบันมลูีกค้าจาํนวนเท่าไร 
                     ………………………………………………………………………………………………………………………………... 
                     ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                     ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                     ………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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                    7. หลงัจากเริ�มประกอบกจิการมปัีญหา และอุปสรรคอย่างไร 
                        ................................................................................................................................................................................................. 
                        ................................................................................................................................................................................................. 
                        ................................................................................................................................................................................................. 
                    8. วธีิการแก้ปัญหา และอุปสรรค 
                         ................................................................................................................................................................................................ 
                         ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
                         ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
                    9. ภาพถ่ายสถานที�ตั'งของกจิการ (ภาพถ่ายภายใน ภายนอก และสถานที�ใกล้เคยีง) 

 

 

 

 

 

 

 

ตดิภาพถ่ายของกจิการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                       ลงชื�อ.........................................................................ผูกู้ ้
                                                                                                           (...............................................................................) 

                                                                                                วนัที�...................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


