สช. 2.6 โปรดแนบสําเนาใบแจ้งเงินได้รายเดือนล่าสุด

สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด

ต้นฉบับ

หนังสือกู้เงินสามัญหักฉุกเฉินเฉพาะดอกเบี้ย
ที่.........................................
ทําที่..................................................................................................
วันที่..................................................................................................

ข้าพเจ้า.........................................................................บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่......................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่..............................
ทํางานประจําตําแหน่ง.............................................................สังกัด.......................................................ได้รับเงินเดือน................................บาท ขอทําหนังสือกู้เงินดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกู้เงินเป็นจํานวน......................................................บาท (..........................................................................................................) วัตถุประสงค์
เพื่อหักกลบลบหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินหรือเงินกู้สามัญเฉพาะส่วนที่ข้าพเจ้ากู้หักกลบลบหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเดิมกรณีปรับงวดชําระคืนเงินกู้
ต่อปี นับแต่วันที่รับเงินกู้จนกว่าจะชําระเสร็จ หากสหกรณ์เปลี่ยนแปลง
ข้อ 2. ข้าพเจ้ายอมชําระดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ในอัตราร้อยละ
อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากที่กําหนด ข้าพเจ้ายอมชําระดอกเบี้ยในอัตราที่กําหนดขึ้นใหม่
ข้อ 3. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะชําระคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนนับแต่เดือนถัดจากเดือนที่รับเงินกู้ และงวดสุดท้ายชําระต้นเงินทั้งหมดพร้อม
ดอกเบี้ยโดยเลือกวิธีส่งดังนี้
3.1 ชําระคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่า ๆ กัน งวดละไม่ต่ํากว่า ..........................................................บาท รวม.........................................งวด
3.2 ชําระคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนตามอัตราที่สหกรณ์กําหนด ชําระครั้งแรกงวดละ..............................บาท และปรับเพิ่มเงินงวดชําระทุกปี
ในเดือนเมษายน หรือเดือนที่ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินเดือนได้เปลี่ยนแปลงเงินเดือนให้แก่ข้าพเจ้ารวมไม่เกิน....................งวด ตามตารางชําระหนี้เงินกู้ที่แนบท้ายสัญญานี้ และให้
ถือว่าตารางชําระหนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
ข้อ 4. ข้าพเจ้าขอให้นําเงินกู้จํานวนดังกล่าวตามข้อ 1. หักชําระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินหรือเงินกู้สามัญเฉพาะส่วนที่ข้าพเจ้ากู้หักกลบลบหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
เดิมที่มีอยู่กับสหกรณ์ และให้หักค่าธรรมเนียม ค่าบริการจากเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ แล้วให้ถือว่าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ตามหนังสือกู้เงินนี้ถูกต้องแล้ว
ข้อ 5. ข้าพยินยอมให้ ธ.ก.ส. หรือผู้มีหน้าที่จ่ายเงินเดือนหักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดที่ถึงกําหนดจ่ายแก่ข้าพเจ้า เพื่อชําระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มี
ต่อสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ตามจํานวนที่สหกรณ์แจ้งไป จนกว่าหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป
การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึ่งมิอาจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอม
การหักเงินตามวรรคหนึ่ง ต้องหักให้สหกรณ์เป็นลําดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหักเงินเข้ากองทุนที่ข้าพเจ้าต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
ข้อ 6. หากข้าพเจ้าไม่ชําระหนี้เงินกู้ภายในเวลาตามที่กําหนดไว้ในข้อ 3. หรือตามที่กําหนดไว้ในหนังสือเรียกคืนเงินกู้หากมีการเรียกคืนเงินกู้ในภายหน้าก็ดี
ข้าพเจ้ายอมชําระดอกเบี้ยเงินกู้สําหรับต้นเงินส่วนที่มิได้ชําระตามกําหนดนั้นให้แก่สหกรณ์เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดไว้หรือตามที่กําหนดขึ้นใหม่อีกร้อยละ 3 ต่อปี
นับถัดจากวันสิ้นกําหนดชําระคืนหรือในหนังสือเรียกคืนเงินกู้เป็นต้นไปจนกว่าจะชําระคืนเสร็จ แต่เมื่อดอกเบี้ยรวมกันแล้วต้องไม่เกินอัตราตามที่กฎหมายกําหนด
ข้อ 7. หากข้าพเจ้าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ถึงสามคราว หรือเมื่อ
ข้าพเจ้าออกจากงานประจํา หรือออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ให้ถือว่าเงินกู้นี้เป็นอันถึงกําหนดชําระโดยสิ้นเชิงทันที แม้ยังไม่ถึงกําหนดเวลาชําระคืนก็ตาม
ข้อ 8. หากข้าพเจ้าประสงค์จะขอลาออกจากงานประจํา ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจะจัดการชําระหนี้ซึ่งมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นก่อน
ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการชําระหนี้ให้เสร็จสิ้นตามที่กล่าวข้างต้น ยินยอมให้ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินกองทุนบําเหน็จ เงินฝาก หุ้น หรือเงินอื่นใดที่ ธ.ก.ส. หรือสหกรณ์จะพึงจ่ายให้แก่
ข้าพเจ้า หักเงินดังกล่าวชําระหนี้ที่มีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นก่อนได้ หรือหากข้าพเจ้าต้องออกจากงานประจําเนื่องจากเกษียณอายุงานหรือไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ โดยที่ยังไม่
ชําระหนี้ให้เสร็จสิ้น ก็ให้ดําเนินการดังกล่าวได้เช่นกัน โดยถือหนังสือฉบับนี้เป็นหลักฐานในการยื่นต่อ ธ.ก.ส. หรือสหกรณ์เพื่อรับเงินและชําระหนี้แทนข้าพเจ้าได้ ข้าพเจ้า
จะไม่ยกข้ออ้างใด ๆ ที่จะพึงมีมาเป็นข้อต่อสู้กับ ธ.ก.ส. หรือสหกรณ์
ข้าพเจ้าเข้าใจข้อความในหนังสือกู้เงินนี้โดยตลอดแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ หนังสือกู้เงินนี้จัดทําขึ้นสองฉบับ สหกรณ์และผู้กู้ถือคนละหนึ่งฉบับ
ลงชื่อ............................................................................................ผู้กู้
(............................................................................................)
สําหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์
เห็นควร O อนุมัติเงินกู้จํานวน..........................................บาท ชําระคืนเงินกู้ดังนี้
ตามสัญญาข้อ 3.1 งวดละ
บาท รวม
งวด
ตามสัญญาข้อ 3.2 ชําระครั้งแรกงวดละ
บาท รวม..........งวด
O ไม่อนุมัติ เนื่องจาก......................................................................................
ลงชื่อ.....................................................................ผู้ตรวจ
วันที่........../...................../..........................

บันทึกผู้อนุมัติเงินกู้ O อนุมัติเงินกู้จํานวน....................................บาท ชําระคืนเงินกู้ดังนี้
ตามสัญญาข้อ 3.1 งวดละ
บาท รวม
งวด
ตามสัญญาข้อ 3.2 ชําระครั้งแรกงวดละ
บาท รวม...............งวด
O ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.................................................................................................
......................................................................
(....................................................................................)
ตําแหน่ง……...………………….……………………………………………
วันที่................./.............../......................

.......................................................................เจ้าหน้าที่การเงิน
................/...................../...................
หมายเหตุ สหกรณ์ได้รับยกเว้นอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 104 บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ข้อ 7 (4)

สช. 2.6 โปรดแนบสําเนาใบแจ้งเงินได้รายเดือนล่าสุด

สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด

คู่ฉบับ

หนังสือกู้เงินสามัญหักฉุกเฉินเฉพาะดอกเบี้ย
ที่.........................................
ทําที่..................................................................................................
วันที่..................................................................................................

ข้าพเจ้า.........................................................................บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่......................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่..............................
ทํางานประจําตําแหน่ง.............................................................สังกัด.......................................................ได้รับเงินเดือน................................บาท ขอทําหนังสือกู้เงินดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกู้เงินเป็นจํานวน......................................................บาท (..........................................................................................................) วัตถุประสงค์
เพื่อหักกลบลบหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินหรือเงินกู้สามัญเฉพาะส่วนที่ข้าพเจ้ากู้หักกลบลบหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเดิมกรณีปรับงวดชําระคืนเงินกู้
ข้อ 2. ข้าพเจ้ายอมชําระดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ในอัตราร้อยละ
ต่อปี นับแต่วันที่รับเงินกู้จนกว่าจะชําระเสร็จ หากสหกรณ์เปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากที่กําหนด ข้าพเจ้ายอมชําระดอกเบี้ยในอัตราที่กําหนดขึ้นใหม่
ข้อ 3. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะชําระคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนนับแต่เดือนถัดจากเดือนที่รับเงินกู้ และงวดสุดท้ายชําระต้นเงินทั้งหมดพร้อม
ดอกเบี้ยโดยเลือกวิธีส่งดังนี้
3.1 ชําระคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่า ๆ กัน งวดละไม่ต่ํากว่า ..........................................................บาท รวม.........................................งวด
3.2 ชําระคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนตามอัตราที่สหกรณ์กําหนด ชําระครั้งแรกงวดละ..............................บาท และปรับเพิ่มเงินงวดชําระทุกปี
ในเดือนเมษายน หรือเดือนที่ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินเดือนได้เปลี่ยนแปลงเงินเดือนให้แก่ข้าพเจ้ารวมไม่เกิน....................งวด ตามตารางชําระหนี้เงินกู้ที่แนบท้ายสัญญานี้ และให้
ถือว่าตารางชําระหนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
ข้อ 4. ข้าพเจ้าขอให้นําเงินกู้จํานวนดังกล่าวตามข้อ 1. หักชําระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินหรือเงินกู้สามัญเฉพาะส่วนที่ข้าพเจ้ากู้หักกลบลบหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
เดิมที่มีอยู่กับสหกรณ์ และให้หักค่าธรรมเนียม ค่าบริการจากเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ แล้วให้ถือว่าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ตามหนังสือกู้เงินนี้ถูกต้องแล้ว
ข้อ 5. ข้าพยินยอมให้ ธ.ก.ส. หรือผู้มีหน้าที่จ่ายเงินเดือนหักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดที่ถึงกําหนดจ่ายแก่ข้าพเจ้า เพื่อชําระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มี
ต่อสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ตามจํานวนที่สหกรณ์แจ้งไป จนกว่าหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป
การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึ่งมิอาจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอม
การหักเงินตามวรรคหนึ่ง ต้องหักให้สหกรณ์เป็นลําดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหักเงินเข้ากองทุนที่ข้าพเจ้าต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
ข้อ 6. หากข้าพเจ้าไม่ชําระหนี้เงินกู้ภายในเวลาตามที่กําหนดไว้ในข้อ 3. หรือตามที่กําหนดไว้ในหนังสือเรียกคืนเงินกู้หากมีการเรียกคืนเงินกู้ในภายหน้าก็ดี
ข้าพเจ้ายอมชําระดอกเบี้ยเงินกู้สําหรับต้นเงินส่วนที่มิได้ชําระตามกําหนดนั้นให้แก่สหกรณ์เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดไว้หรือตามที่กําหนดขึ้นใหม่อีกร้อยละ 3 ต่อปี
นับถัดจากวันสิ้นกําหนดชําระคืนหรือในหนังสือเรียกคืนเงินกู้เป็นต้นไปจนกว่าจะชําระคืนเสร็จ แต่เมื่อดอกเบี้ยรวมกันแล้วต้องไม่เกินอัตราตามที่กฎหมายกําหนด
ข้อ 7. หากข้าพเจ้าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ถึงสามคราว หรือเมื่อ
ข้าพเจ้าออกจากงานประจํา หรือออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ให้ถือว่าเงินกู้นี้เป็นอันถึงกําหนดชําระโดยสิ้นเชิงทันที แม้ยังไม่ถึงกําหนดเวลาชําระคืนก็ตาม
ข้อ 8. หากข้าพเจ้าประสงค์จะขอลาออกจากงานประจํา ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจะจัดการชําระหนี้ซึ่งมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นก่อน
ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการชําระหนี้ให้เสร็จสิ้นตามที่กล่าวข้างต้น ยินยอมให้ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินกองทุนบําเหน็จ เงินฝาก หุ้น หรือเงินอื่นใดที่ ธ.ก.ส. หรือสหกรณ์จะพึงจ่ายให้แก่
ข้าพเจ้า หักเงินดังกล่าวชําระหนี้ที่มีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นก่อนได้ หรือหากข้าพเจ้าต้องออกจากงานประจําเนื่องจากเกษียณอายุงานหรือไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ โดยที่ยังไม่
ชําระหนี้ให้เสร็จสิ้น ก็ให้ดําเนินการดังกล่าวได้เช่นกัน โดยถือหนังสือฉบับนี้เป็นหลักฐานในการยื่นต่อ ธ.ก.ส. หรือสหกรณ์เพื่อรับเงินและชําระหนี้แทนข้าพเจ้าได้ ข้าพเจ้า
จะไม่ยกข้ออ้างใด ๆ ที่จะพึงมีมาเป็นข้อต่อสู้กับ ธ.ก.ส. หรือสหกรณ์
ข้าพเจ้าเข้าใจข้อความในหนังสือกู้เงินนี้โดยตลอดแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ หนังสือกู้เงินนี้จัดทําขึ้นสองฉบับ สหกรณ์และผู้กู้ถือคนละหนึ่งฉบับ
ลงชื่อ............................................................................................ผู้กู้
(............................................................................................)
สําหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์
เห็นควร O อนุมัติเงินกู้จํานวน..........................................บาท ชําระคืนเงินกู้ดังนี้
ตามสัญญาข้อ 3.1 งวดละ
บาท รวม
งวด
ตามสัญญาข้อ 3.2 ชําระครั้งแรกงวดละ
บาท รวม..........งวด
O ไม่อนุมัติ เนื่องจาก......................................................................................
ลงชื่อ.....................................................................ผู้ตรวจ
วันที่........../...................../..........................

บันทึกผู้อนุมัติเงินกู้ O อนุมัติเงินกู้จํานวน....................................บาท ชําระคืนเงินกู้ดังนี้
ตามสัญญาข้อ 3.1 งวดละ
บาท รวม
งวด
ตามสัญญาข้อ 3.2 ชําระครั้งแรกงวดละ
บาท รวม...............งวด
O ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.................................................................................................
......................................................................
(....................................................................................)
ตําแหน่ง……...………………….……………………………………………
วันที่................./.............../......................

.......................................................................เจ้าหน้าที่การเงิน
................/...................../...................
หมายเหตุ สหกรณ์ได้รับยกเว้นอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 104 บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ข้อ 7 (4)



®¦r°°¤¦´¡¥rµµ¦Á¡ºÉ°µ¦Á¬¦Â¨³®¦rµ¦Á¬¦Îµ´
¦ª¼o°Â¨oª®´º°ÎµÊ ¦³´Á·¼oµ¤´®´»Á·Á¡µ³°เบีย�
/

/

Îµ¸É
ª´¸É
oµ¡Áoµ
´¦¦³Îµ´ª¦³µÁ¨ ¸É
¤µ·Á¨ ³Á¸¥¸É
Îµµ¦³ÎµÄÎµÂ®n
´´
°Îµ®´º°ÊÎµ¦³´Ä®oÅªoÂn®¦r°°¤¦´¡¥rµµ¦Á¡ºÉ°µ¦Á¬¦Â¨³®¦rµ¦Á¬¦Îµ´(®¦r) ´¸Ê
o°1. µ¤¸É…………………………………………………...............¼o¼oÅoÎµ®´º°¼oÁ·…………………¨ª´¸É

ÎµªoÁ·µ  ª´»¦³rÁ¡ºÉ°®´¨¨®¸ ÊÁ·¼o
Á¡ºÉ°Á®»» Á·®¦º °Á·¼oµ¤´Á¡µ³nª¸É o µ¡Áo µ¼o®´ ¨¨®¸ ÊÁ·¼oÁ¡ºÉ°Á®»» Á·Á·¤¦¸¦´ªÎµ¦³ºÁ·¼oÄ®o Åªo °n ®¦r
´Ê
o µ¡Áo µ¥·¥°¤Î Êµ¦³´Á¡ºÉ°®¸ Ê·Á¸É¥ª´Á·¼o¦µ¥¸ ÊÁÈ¤Îµª¦ª¤´°Á¸
Ê
Ê¥nµ¦¦¤Á¸¥¤nµ·Å®¤ÂÄµ¦Å¤nÎµ¦³®¸ Ê
o°2.
o°3.

o°4.
°o 5.
o°6

o° 7.

nµÁ¸¥®µ¥¸ÉÁ·µµ¦·´µÂ¨³nµ°»¦r°ºÉÇÎµ®Îµ¦³Á¦È·Ê£µ¥Äª´¸É
oµ¡Áoµ¦µ o°¼¡´ °¼o¼oÄÁ¦ºÉ°µ¦nÁ·ªÎµ¦³®¸Ê°´¦µ°Á¸Ê¥Â¨³µ¦Á¦¸¥ºÁ·¼on°¹Îµ®µ¤¸É¨nµªÅªoÄ
®´º°¼oÁ·´ÊÃ¥¨°Â¨oª oµ¡Áoµ¥·¥°¤ÊÎµ¦³´µ¦·´·µ¤ o°¼¡´´Ê»¦³µ¦
Á¤ºÉ°¦µªnµ¼o¼oÅ¤nÎµ¦³®¸Ê·¹É oµ¡ÁoµÊÎµ¦³´Åªo¸ÊÄ®oÂn®¦rµ¤ o°¼¡´Å¤nªnµ³Á}Á¡¦µ³Á®»Ä ÇÂ¨³®¦rÅoÂo
ªµ¤´Ê Ä®o oµ¡Áoµ¦µ oµ¡Áoµ¥°¤¦´·Îµ¦³®¸ÊÄ®oÂn®¦r Â ¼o¼oÃ¥¤·¡´ Äo· · °¼oÊÎµ¦³´ µ¤¤µ¦µ 687 Â®n
¦³¤ª¨®¤µ¥Â¡nÂ¨³¡µ·¥r´ÊÂn¦³µ¦Ä
®µ³¤¸µ¦¦³Îµ°¥nµÄ°¥nµ®¹É °®¦rÁ}Á®»Ä®o oµ¡ÁoµÅ¤n°µÁ oµÅ¦´nªÅo´Ê®¤®¦º°ÂnµnªÄ··Ä Ç °´Åo
Ä®oÅªoÂn®¦rÂnn°®¦º°Ä ³®¦º°£µ¥®¨´¸É oµ¡ÁoµÎµ®´º°ÊÎµ¦³´ oµ¡ÁoµÈÅ¤n®¨»¡oµªµ¤¦´·Äµ¦ÊÎµ¦³´
oµ¡Áoµ¦´ªnµµ¦¸É oµ¡Áoµ°°µµ¦Á}¤µ· °®¦r¸ÊÅ¤nªnµÁ¡¦µ³Á®»Ä ÇÅ¤nÁ}Á®»Ä®o oµ¡Áoµ®¨»¡oµµ¦ÊÎµ¦³´¦µ¥¸Ê
Ä¦¸¸É oµ¡Áoµo°Îµ¦³®¸ÊÄ®oÂn®¦rÂ¼o¼o oµ¡Áoµ¥·¥°¤Ä®oµµ¦Á¡ºÉ°µ¦Á¬¦Â¨³®¦rµ¦Á¬¦®¦º°¼o¤¸®oµ¸Énµ¥
Á·Áº°®´Á·Áº°®¦º°nµoµ®¦º°Á·°ºÉÄ¸É¹Îµ®nµ¥Ân oµ¡ÁoµÁ¡ºÉ°Îµ¦³®¸Ê®¦º°£µ¦³¼¡´°ºÉ¸É¤¸n°®¦rÄ®oÂn®¦r
µ¤Îµª¸É®¦rÂoÅªnµ®¸Ê®¦º°£µ¦³¼¡´´Ê³¦³´·ÊÅ
µ¦ÂÁµ¥·¥°¤µ¤ª¦¦®¹É¤·°µ³°ºÅoÁªoÂn®¦rÄ®oªµ¤¥·¥°¤
µ¦®´ Á· µ¤ª¦¦®¹É o°®´ Ä®o ®¦r Á} ¨Îµ´Â¦´µ®¸Ê£ µ¬¸ °µ¦Â¨³µ¦®´ Á· Á oµ°» ¸É oµ¡Áoµo°
¼®´µ¤®¤µ¥ªnµoª¥°»ÎµÁ®ÈÎµµ oµ¦µµ¦®¤µ¥ªnµoª¥°»Îµ¦°Á¨¸Ê¥¸¡®¤µ¥ªnµoª¥µ¦»o¤¦°
Â¦µÂ¨³®¤µ¥ªnµoª¥µ¦¦³´´¤
¦¦µ®´º° ®¤µ¥ Îµ°¨nµªÄ Ç °®¦r¸ÉnÅ¥´µ¸É¸É¦³»ÅªoªnµÁ}¸É°¥¼n ° oµ¡Áoµ ¸É°¥¼n¸É oµ¡ÁoµÂo
Á¨¸É¥Â¨Ã¥nÁ°®¦º°nµÅ¦¬¸¥r¨³Á¸¥ ®¦º°Å¤n¨³Á¸¥Å¤nªnµ³¹´ª®¦º°Å¤n¹´ªÂ¨³Å¤nªnµ¼oÄ¦´®¦º°Å¤nÈµ¤®¦º°
nÅ¤nÅoÁ¡¦µ³ oµ¡Áoµ¥oµ¥µ¸É°¥¼nÃ¥¤·ÅoÂoÄ®o®¦r¦µÄ»¦¸¸É¨nµª¤µ¸Ê oµ¡Áoµ¥·¥°¤¼¡´ªnµ ®´º°®¤µ¥Îµ
°¨nµª´ÊÅonÄ®o oµ¡ÁoµÃ¥°Â¨oª
oµ¡ÁoµÁ oµÄ o°ªµ¤Ä®´º°ÊÎµ¦³´¸Ê¨°Â¨oª¹¨¨µ¥¤º°ÅªoÁ}Îµ´

¼oÊÎµ¦³´
)
¡¥µ*
)

(
(
Îµ¦´¦° °¼o´´´µ**
°¦´¦°ªnµÁ}¨µ¥¤º°ºÉ°¼oÊÎµ¦³´¦·
¨ºÉ°
(
ÎµÂ®n

)

* ¡¥µ o°Á}¤µ·®¦r°°¤¦´¡¥r... Îµ´ / **Îµ¦´¦° °¼o´´´µ o°Á}¼o´´´µ¸ÉÁ°´´Îµ¦ÎµÂ®nÅ¤nÉÎµªnµ¦³´

.3.6
(oµ®¨´)

®o µ2

Á¦ºÉ °
°ÎÊµ¦³´Á·Á¬¸¥°µ¥»
Á¦¸ ¥ ¼o ´ µ¦.
µo ¡Áoµ µ¥µµµª..........................................................................Á¨ ³Á¸¥¤µ·..................
´´........................................... °ÎÊµ¦³´

µ¥µµµª..........................................................Á·°µ¥»Á¬¸¥

¹Á¦¸ ¥¤µÁ¡ºÉ°Ã¦ÎµÁ· µ¦

......................................................¼oÎ Êµ¦³´
(.....................................................)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

