สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด
การให้เงินกู้เพื่ออเนกประสงค์แก่สมาชิก
1. วัตถุประสงค์
1.1 ใช้จ่ายตามประสงค์ของสมาชิก
2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงิน
2.1 สมาชิกกู้เงินเพื่ออเนกประสงค์ได้ไม่เกิน 150,000.- บาท
2.2 สมาชิกผู้กู้ต้องเป็นข้าราชการและลูกจ้างประจา แต่ไม่รวมถึงสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ
2.3 หลักประกันเงินกู้ต้องมีผู้คาประกัน 1 คน เป็นข้าราชการประจา หรือ มีผู้คาประกัน 2 คน
เป็นลูกจ้างประจา
2.4 อัตราดอกเบียร้อยละ 5.75 ต่อปี (ไม่จ่ายเงินเฉลี่ยคืน)
2.5 ผ่อนชาระไม่เกิน 120 งวด
2.6 ต้องมีเงินคงเหลือพอหักชาระหนี ณ ที่จ่าย
2.7 การกู้ครังใหม่ผู้กู้ต้องชาระหนีเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 30 งวด หรือไม่น้อยกว่า 25 % ของ
จานวนเงินกู้เดิม
2.8 สหกรณ์ฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิอนุมัติเงินกู้เป็นราย ๆ ไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายสินเชื่อ โทร.02-6221451-4 ต่อ 123,124,125

หนังสือกู้เลขที่........../...............
วันที่.........................................

เลขที่รับ...................................
วันที่.........................................

คาขอกู้และหนังสือสัญญากู้เงินเพือ่ อเนกประสงค์
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด
เขียนที่....................................................................
วันที่...............เดือน.................................พ.ศ.............................
นาย/นาง/นางสาว......................................................เลขทะเบียนที่..................อายุ........ปี บัตรประจาตัวประชาชน     
อยู่บ้านเลขที่...............หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.............................ถนน.................................ตาบล/ขขวง.............................อาเภอ/เขต.................................
จังหวัด........................................โทรศัพท์มือถือ...................................รับราชการหรืองานประจาในตาขหน่ง...........................................................
กอง/สานักงาน.............................................สังกัด.....................................................จังหวัด......................................โทรศัพท์ที่ทางาน...............................ได้รับ
เงินได้รายเดือน.......................บาทโดยอัตราเงินเดือนตั้งจ่ายที่...................................................... ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้กู้” ขอกู้เงินขละทาสัญญากู้เงินเพื่อ
อเนกประสงค์ ให้ไว้ขก่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้กู้” เพื่อเป็นหลักฐาน ดังต่อไปนี้
1. ผู้กู้ได้กู้เงินจากผู้ให้กู้เป็นเงินจานวน.................................บาท (...........................................................) ขละผู้กู้ ได้รับเงินกู้จานวนดังกล่าวจากผู้ให้
กู้ถูกต้องครบถ้วนขล้วในวันทาสัญญานี้
2. ผู้กู้ขอเสนอผู้ค้าประกัน ดังต่อไปนี้
ชื่อ-สกุล

อายุ

สมาชิกเลข
ทะเบียน

ตาแหน่ง
สังกัด

เงินได้
รายเดือน

จานวนเงินสูงสุด
* ที่ค้าประกัน

1
2
3
รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสัญญาค้าประกันพร้อมหลักฐานการค้าประกันแนบท้ายคาขอกู้

3. ผู้กู้ให้สัญญาว่าจะชาระหนี้เงินกู้ ตามข้อ 1 เป็นงวดรายเดือนภายในวันทาการของทุกสิ้นเดือน จนกว่าจะชาระหนี้เสร็จสิ้น โดยส่งชา ระเงินต้น
เดือนละ.................................บาท (.............................................................) พร้อมดอ กเบี้ย จานวน.............งวด (ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบงวด) เริ่มตั้งขต่เดือนที่
ผู้ให้กู้จ่ายเงินกู้เป็นต้นไป
4. ผู้กู้ยินยอมจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่ผู้ให้กู้กาหนด โดยจะจ่ายดอกเบี้ยจากเงินต้นค้างชาระเป็นรายวัน
5. ผู้กู้ยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของผู้กู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ให้กู้หักเงินได้รายเดือนของผู้ กู้ตามจานวนเงินงวด
ชาระหนี้ตามข้อ 3 เพื่อชาระหนี้ให้ขก่ผู้ให้กู้ก่อนเจ้าหนี้รายอื่น ๆ
6. ในกรณีที่ผู้กู้ถึงขก่กรรมหรือต้องออกจากราชการ หรืองานประจาไปด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้กู้ยินยอมให้เจ้าหน้าที่หักเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ หรือ
เงินอื่นใด ที่พึงมีในกาลต่อไปส่งใช้ได้อีกด้วย
7. ผู้กู้ยินยอมถือ ว่า ในกรณีใ ด ๆ ตามข้อ 14 ของข้ อ บังคับ สหกรณ์ฯ เงินกู้นี้เป็ นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง พร้ อ มทั้ งดอกเบี้ ยในทั นที
โดยมิพักต้องคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้
8. ผู้กู้ยินยอมรับผูกพัน ตามข้อ 43 ของข้อบังคับสหกรณ์ฯ ว่าถ้าผู้กู้ประสงค์จะขอโอน ย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจาตามข้อ 31(3)
ของข้อบังคับดังกล่าว จะต้องขจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้กู้ทราบ ขละจัดการชาระหนี้สินซึ่งผู้กู้มีอยู่ต่อผู้ให้กู้ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน ขล้ วจึงขอโอน ย้าย หรือ ออกจาก
ราชการหรืองานประจานั้น
9. หากผู้กู้ผิดนัดชาระหนี้งวดหนึ่งงวดใด ให้ถือว่าผิดนัดชาระหนี้ทั้งหมด สัญญากู้เป็นอันถึงกาหนดโดยพลัน ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้ฟ้องร้องบังคับคดี
ได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวทวงถาม
ผู้กู้ได้ตรวจอ่านขละเข้าใจข้อความในหนังสือสัญญานี้ตลอดขล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุไว้ข้ างต้น
หมายเหตุ
1. กู้ได้ไม่เกิน 150,000.- บาท
2. เอกสารขนบ
- สลิฟเงินเดือน
- สาเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประชาชน
- สาเนาทะเบียนบ้าน
- สาเนาสมุดบัญชีผู้ฝาก ธ.กรุงไทย
เลขที่ 

อนุมัติให้กู้ได้................................บาท

(นายกฤษฏิ์ สาริกา)
รองผู้จัดการ ทาการขทน
ผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด

ลงชื่อ..........................................เจ้าหน้าที่
(..................................................)สินเชื่อ

ผู้กู้ลงลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือข้างขวาในช่องสี่เหลี่ยม

ลงชื่อ............................................................ผู้กู้
(..........................................................)
ลงชื่อ............................................................คู่สมรส
(..........................................................)
ลงชื่อ............................................................พยาน
(..........................................................)

ลงชื่อ........................................ผู้ก้ ู

ลงชื่อ.......................................ผู้ก้ ู

ที่

หนังสือกู้เลขที่ ........................./....................

หนังสือคา้ ประกันเงิ นกู้เพื่ออเนกประสงค์
เลขที่...............................
เขียนที.่ ....................................................................
วันที.่ ....................................................................
ข้าพเจ้า....................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที.่ ...............................อายุ..........................ปี
อยู่บา้ นเลขที.่ ...................หมู่ท.่ี ................ถนน...................................ตาบล/แขวง..................................อาเภอ/เขต.................................
จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย.์ ......................บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ รับราชการหรืองานประจาในตาแหน่ง........................................แผนก/ฝ่ าย.......................................กอง/จังหวัด......................................
สังกัด.............................................................โทรศัพท์..............................................................โทรศัพท์มอื ถือ........................................
ขอทาหนังสือค้าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด เพื่อเป็ นหลักฐาน ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ตามที่ (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................................ผูก้ ้ ู เลขประจาตัวประชาชน
- เลขทีส่ มาชิก................ได้กเู้ งินเพื่ออเนกประสงค์จากสหกรณ์ จานวน ..................บาท
(...................................................................................) อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชาระ........................งวด
ตามเลขทีส่ ญ
ั ญา.......................................ลงวันที.่ ......................................... และผูก้ ไู้ ด้รบั เงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดย
ข้าพเจ้าประสงค์ค้าประกันหนึ้ดงั กล่าวพร้อมดอกเบีย้ และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนี้นนั ้
ข้อ 2. ข้าพเจ้ายินยอมค้าประกันหนี้ดงั กล่าวตามข้อ 1. จานวนเงินสูงสุดทีค่ ้าประกัน....................................บาท และทราบข้อผูกพันของผูก้ ู้
ในเรื่องการส่งเงินงวดชาระหนี้ อัตราดอกเบีย้ และการเรียกคืนเงินกูก้ ่อนถึงกาหนดตามทีก่ ล่าวไว้ในหนังสือสัญญากูเ้ งินเพื่ออเนกประสงค์ นัน้ โดยตลอด
แล้วข้าพเจ้ายอมปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันนัน้ ๆ ทุกประการจนกว่าหนี้สนิ และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะได้ชาระจนครบถ้วนแล้ว
ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมผูกพันว่า การออกจากการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็ นเหตุให้ขา้ พเจ้าหลุดพ้นจาก
การค้าประกันรายนี้ จนกว่าผูท้ ข่ี า้ พเจ้าค้าประกันไว้น้จี ะได้ให้สมาชิกอื่นซึง่ คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์เห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ ้า
ประกันแทนข้าพเจ้า
ข้อ 4. ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าต้องชาระหนี้สนิ ให้แก่สหกรณ์แทนผูก้ ู้ หลังจากสหกรณ์ได้สง่ หนังสือบอกกล่าวให้แก่ขา้ พเจ้าแล้วภายใน
หกสิบวันนับแต่วนั ทีล่ ูกหนี้ผดิ นัด ข้าพเจ้ายินยอมชาระหนี้โดยให้ผู้บงั คับบัญชาหรือเจ้าหน้าทีผ่ ู้จ่ายเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของ
ข้าพเจ้า หักจานวนเงิน ณ ทีจ่ ่าย ชาระหนี้ซง่ึ ข้าพเจ้าต้องชาระให้สหกรณ์จากเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้าส่งต่อสหกรณ์
ด้วย โดยข้าพเจ้าได้ทาหนังสือยินยอมให้หกั เงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดมอบไว้กบั สหรณ์ และความยินยอมนี้ให้มอี ยู่ตลอดไป ทัง้ นี้
จนกว่าจะได้ชาระหนี้ตามหนังสือสัญญากูเ้ งินเพื่ออเนกประสงค์ทข่ี า้ พเจ้าได้ค้าประกันนัน้ โดยสิน้ เชิงแล้ว
ข้อ 5. หากผูก้ ผู้ ดิ นัดชาระหนี้ตามหนังสือสัญญากูเ้ งินตามข้อ 1. ข้าพเจ้าในฐานะผูค้ ้าประกันยินยอมให้สหกรณ์ดาเนินการตาม
กฎหมายกับข้าพเจ้า
ข้อ 6. ข้าพเจ้าได้ทาหนังสือยินยอมให้ผบู้ งั คับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์เพื่อแสดง
ต่อหน่วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้าให้หกั เงิน ณ ทีจ่ ่ายให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะได้รบั ชาระหนี้จนสิน้ เชิง
ข้อ 7. หากข้าพเจ้าได้ยา้ ยทีอ่ ยู่จากทีไ่ ด้แจ้งไว้ในหนังสือ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็ นหนังสือโดยทันที
หนังสือค้าประกันนี้ทาไว้ ณ วันซึง่ ระบุขา้ งต้น ข้าพเจ้าผูค้ ้าประกันได้เข้าใจข้อความในหนังสือนี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อและ
ลงลายพิมพ์น้วิ หัวแม่มอื ข้างขวาไว้เป็ นสาคัญ โดยมีพยานสองคนลงลายมือชื่อรับรองว่าเป็ นลายมือชื่อและลายพิมพ์น้วิ หัวแม่มอื ข้างขวาของผูค้ ้า
ประกันจริง

ลงชื่อ...............................................ผู้คา้ ประกัน

ลงชื่อ...............................................ผู้คา้ ประกัน

คำเตือน สมาชิกผู้กู้และผู้ค้าประกัน
การปลอมแปลงเอกสารถือเป็นความผิดตาม
กฎหมายอาญา และจะถูกด้าเนินการทางวินัย

ลงชื่อ............................................................ผูค้ ้าประกัน
(............................................................)
ลงชื่อ............................................................คูส่ มรส
(............................................................)
ผู้ค้าประกันลงลายพิมพ์นิวหัวแม่มือข้างขวาในช่องสี่เหลี่ยม

ลงชื่อ............................................................พยาน/เลขทะเบียนที.่ ...............

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

หมายเหตุ : เอกสารประกอบหนังสือค้าประกันเงินกูเ้ พื่ออเนกประสงค์ 1) ส้าเนาบัตรผู้ค้าประกัน
* จ้านวนเงินสูงสุดที่ค้าประกัน ค้านวณโดยน้าวงเงินกู้ยืมหารจ้านวนผู้ค้าประกัน

2) ส้าเนาทะเบียนบ้านผู้ค้าประกัน

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชาระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์
เขียนที่...................................................................
วันที่............เดือน..........................พ.ศ..............
ข้าพเจ้า.....................................................อายุ.................ปี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย..........................
ถนน......................................ตาบล/แขวง.....................................อาเภอ/เขต.........................................จังหวัด......................................................
โทรศัพท์ที่ทางาน................................รับราชการหรือทางานประจาในตาแหน่ง.............................................สังกัด..................................................
และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด เลขทะเบียนที่........................มีความประสงค์ให้ส่วนราชการหักเงิน และส่งเงินให้
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด ที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกจึงมีหนังสือให้ความยินยอมไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด
และหน่วยงาน(1)...............................................................................ซึ่งเป็นต้นสังกัดของข้าพเจ้าไว้แล้ว ดังนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้ายินยอมให้ .......................................................................................ซึ่งเป็นผู้บังคับ บัญชาของข้าพเจ้าหักเงินเดือนหรือ
ค่าจ้างเงิ นบ านาญ เงิน บ าเหน็ จตกทอด หรื อเงิน อื่ นใด ที่ ถึง กาหนดจ่ ายแก่ ข้ าพเจ้า นั้น เพื่ อช าระหนี้แ ละ/หรื อภาระผู กพั นอื่ น ที่มี ต่อ สหกรณ์
ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด (อาทิเช่น ค่าหุ้น หนี้เงินกู้ หนี้ในฐานะผู้ค้าประกัน เงินฝาก และอื่น (ถ้าหากมี) ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงมหาดไทย จากัด ตามจานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด แจ้งไปจนกว่าหนี้และ/หรือภาระผูกพัน นั้นจะระงับสิ้นไป
โดยให้ผู้ บังคับบั ญชาหัก เงินดัง กล่าว และส่ง เงินที่หักไว้นั้น ให้แก่ส หกรณ์อ อมทรัพ ย์กระทรวงมหาดไทย จากัด โดยพลั นและการแสดงเจตนา
ยินยอมของข้าพเจ้านี้มิอาจถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด ให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
ในกรณีที่ข้าพเจ้าย้าย หรือโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น หรือลาออกจากราชการ หรือต้องออกจากราชการไม่ว่าเพราะเหตุใด ข้าพเจ้า
ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากั ด และส่วนราชการที่สังกัดใหม่ทราบภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่รับทราบ
คาสั่งเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการที่ข้าพเจ้าสังกัดใหม่ดาเนินการหักเงินเดือน หรือค่าจ้างเงินบานาญ เงินบาเหน็จตกทอดหรือเงินอื่นใด
ที่ถึงกาหนดจ่ายแก่ข้าพเจ้านั้น เพื่อชาระหนี้และ/หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด ตามรายการที่สหกรณ์
ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด แจ้งไปจนกว่าหนี้ และ/หรือภาระผูกพันนั้น จะระงับสิ้นไป เช่นเดียวกันกับที่ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการ
ที่ข้าพเจ้าสังกัดเดิมดาเนินการได้เช่นเดียวกัน หากข้าพเจ้าย้ายหรือโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่นหรือลาออกจากราชการ หรือต้องออกจากราชการ
ไม่ว่าเพราะเหตุใด โดยมิได้แจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด และส่วนราชการอื่นที่สังกัดใหม่ทราบภายในสิบห้าวัน
นับตั้งแต่วันที่รับทราบคาสั่ง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการใหม่ดาเนินการหักเงิน และส่งเงินเพื่อชาระหนี้และ/หรือ
ภาระผูกพันทีม่ ีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด ได้เช่นเดียวกัน
อนึ่ง ข้าพเจ้าทราบดี แล้วว่าการหักเงินตามความยินยอมดังกล่าว ผู้บังคับบัญชาของข้าพเจ้าต้องหักเงินเดือน หรือค่าจ้าง เงินบานาญ
เงินบาเหน็ จตกทอด หรือเงินอื่นใด ให้สหกรณ์ออมทรัพ ย์กระทรวงมหาดไทย จากัด เป็ นอันดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอากร และการหักเงินเข้ า
กองทุนที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่ าด้วยการประกัน สังคม ซึ่ง เป็นไปตามความในมาตรา 42/1 แห่งพระราชบัญญั ติสหกรณ์ พ.ศ.2542 แก้ไ ข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2553
หนั งสื อ ยิน ยอมฉบั บ นี้ทาขึ้น โดยความสมั ครใจของข้ าพเจ้า เอง ได้ ตรวจสอบข้ อความและถ้อ ยคาในหนัง สื อนี้ ทั้งหมดแล้ว ถู กต้ อ ง
ตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
หนั ง สื อ นี้ ท าขึ้ น สามฉบั บ มี ข้ อ ความตรงกั น ฉบั บ ที่ ห นึ่ ง เก็ บ ไว้ หน่ ว ยงาน(1) ………………………………..……..………ซึ่ ง เป็ น ต้ น สั ง กั ด
ของข้าพเจ้า ฉบับที่สองเก็บไว้กับข้าพเจ้า ฉบับที่สามส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด ไว้เป็นหลักฐาน
หมายเหตุ “(1)” หมายถึงส่วนราชการสังกัด (ระบุให้ชัดเจน)
- สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- กรมโยธาธิการและผังเมือง
- กรมราชทัณฑ์
- สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
- หน่วยงานอื่น

สมาชิกที่ยื่นกู้ ต้องทาหนังสือฉบับนี้ จานวน 3 ฉบับ

ลงชือ่ ..................................................................ผู้ให้คายินยอม
(.................................................................)
ลงชือ่ ..................................................................คู่สมรสให้ความยินยอม
(.................................................................)
ลงชือ่ ..................................................................ผู้บังคับบัญชา
(.................................................................)
ลงชื่อ..................................................................พยาน
(.................................................................)

ตารางผ่อน
เงินกู้อเนกประสงค์ อัตราดอกเบี้ย 5.75 %
เงินกู้

120 งวด 108 งวด 96 งวด

84 งวด

72 งวด

60 งวด

150,000

1,700

1,800

2,000

2,200

2,500

2,900

120,000

1,400

1,500

1,600

1,800

2,000

2,400

100,000

1,100

1,200

1,400

1,500

1,700

2,000

80,000

900

1,000

1,100

1,200

1,400

1,600

