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ค าน า 
 

คู่มือกำรปฏิบัติงำนของกองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง   ฉบับนี้จัดท ำเพื่อให้ได้
คู่มือท่ีดี และสมบูรณ์แบบท่ีสุดเป็นบรรทัดฐำนท่ีเจ้ำหน้ำท่ีกองช่ำง  สำมำรถปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตำม
แนวทำงกำร บริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองตำมหลักธรรมำภิบำลขององค์กำรบริหำรต ำบลรอบเวียง  อ ำเภอเมือง
เชียงรำย จังหวัดเชียงรำย   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน รวมท้ังกำร
ก ำหนดเวลำมำตรฐำน กำรปฏิบัติงำน ของกองช่ำงเป็นแนวทำงเดียวกัน เนื้อหำในคู่มือฉบับนี้ได้ก ำหนด
แนวทำง, ระยะเวลำ และวิธีกำรปฏิบัติงำนใน สภำพปัจจุบันของงำนด้ำนต่ำงๆประกอบด้วยงำนด้ำนกำร
ควบคุมอำคำร งำนด้ำนโครงกำรก่อสร้ำงและบูรณะงำน ด้ำนกำรรักษำท่ีสำธำรณะ งำนด้ำนกำรระบำยน้ ำ 
และงำนด้ำนธุรกำร รวมท้ังบทบำทหน้ำท่ีของเจ้ำหน้ำท่ีในกำร ปฏิบัติงำนในกำรท ำงำนสำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรของประชำชนผู้รับบริกำรให้ได้รับกำรบริกำรท่ีดีสะดวก รวดเร็วมีประสิทธิภำพและโปร่งใส  ตำม
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง   หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือฉบับ
ท่ีจะเป็นคู่มือท่ีเจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติสำมำรถใช้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นท่ียอมรับของประชำชน 
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      ก่อสร้ำงอำคำรจะส้ินอำยุ ท่ำนจะต้องยื่นขอใบอนุญำตก่อนหมดอำยุ ณ ท่ีท่ำนได้ขอ 
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ภาคผนวก 
 
 -  แบบฟอร์มท่ีใช้ในกำรขออนุญำตก่อสร้ำง รื้อถอน ดัดแปลงอำคำรตำม พ.ร.บ.ควบคุมอำคำร 
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คู่มือการขออนญุาตก่อสร้าง รื้อถอน ดดัแปลง อาคาร 

ตาม พ.ร.บ.ควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
ของกองช่าง  องค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียง 

1. การสร้างบ้าน การขอเลขประจ าบ้าน และการร้ือถอนบ้าน 

           บ้ำนเป็นหนึ่งในปัจจัยส่ีท่ีจ ำเป็นแก่กำรด ำรงชีวิตของเรำ กำรมีบ้ำนเป็นสัญลักษณ์แห่งกำรเริ่มต้น
ชีวิตใหม ่ท่ีจะเจริญก้ำวหน้ำต่อไป 
           ดังนั้น กำรปลูกบ้ำนท่ีได้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยระเบียบจึงเป็นกำรส่งเสริมควำมมั่นคงของชีวิต
ในฐำนะเป็นพลเมืองดีและเสริมสร้ำงควำมดีงำมแก่จิตใจ  

2. ข้ันตอนในการปลูกสร้างบ้าน  

           1. ในเขตท่ีประกำศใช้กฎหมำยควบคุมกำรก่อสร้ำงอำคำร หรือกฎหมำยผังเมืองบ้ำนหรืออำคำร 
ท่ีจะปลูกสร้ำง ต้องได้รับอนุญำตแบบแปลนเสียก่อนและจะสร้ำงเกินกว่ำแบบท่ีได้รับอนุญำตไม่ได้โดยยื่นค ำร้อง  
ได้ท่ีส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ส ำนักงำนเมืองพัทยำ และส ำนักงำนเขตหรือกรุงเทพมหำนคร อ ำเภอ  
แล้วแต่กรณี 
           2. บริเวณนอกเขตควบคุมตำมข้อ 1 บ้ำนหรืออำคำรท่ีปลูกสร้ำงไม่ต้องอนุญำตสำมำรถปลูก
สร้ำงได้เลย  

3. การแจ้งการปลูกสร้างบ้านและผู้มีหน้าที่รับแจ้ง  

           เมื่อปลูกบ้ำนหรืออำคำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เจ้ำบ้ำนไปแจ้งต่อนำยทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องท่ี
นั้น ๆ คือนำยทะเบียนท้องถิ่น หรือก ำนัน หรือ ผู้ใหญ่บ้ำน หรือปลัดอ ำเภอ หรือผู้ช่วยนำยทะเบียน ณ ส ำนักงำน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ส ำนักงำนเมือง ส ำนักเขต กรุงเทพมหำนคร ท่ีว่ำกำรอ ำเภอ หรือกิ่งอ ำเภอ แล้วแต่กรณี
เพื่อขอเลขประจ ำบ้ำนภำยใน 15 วัน นับแต่วันปลูกสร้ำงบ้ำนเสร็จ หำกไม่ไปแจ้งตำมก ำหนดมีควำมผิดตำม
กฎหมำยมีโทษปรับ ไม่เกิน 1,000 บำท  

4. หลักฐานที่จะต้องน าไปแจ้งเพื่อขอเลขประจ าบ้าน 

          1. หนังสือหรือเอกสำรได้รับอนุญำตกำรปลูกสร้ำงบ้ำน หรืออำคำร (เฉพำะในเขตพื้นท่ีท่ีประกำศ 
ใช้กฎหมำยควบคุมอำคำร หรือกฎหมำยผังเมือง) 

  2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนหรือบัตรประจ ำตัวของผู้แจ้ง กรณีผู้ท่ีได้รับมอบหมำยให้น ำบัตรประจ ำตัว 
ของผู้มอบและหนังสือมอบหมำย (ถ้ำมี) ไปแสดงด้วย 

3. หลักฐำนแสดงกรรมสิทธิ์ ใน ท่ีดินท่ีปลูกสร้ำงบ้ำน สัญญำซื้อขำย สัญญำเช่ำ  (ถ้ำมี)  
  4. ผู้แจ้งให้ยื่นค ำร้องตำมแบบท่ีก ำหนดต่อนำยทะเบียนผู้รับแจ้งพร้อมหลักฐำนท่ีน ำไปแสดง  

5. วิธีการรับแจ้ง 

          เมื่อนำยทะเบียนผู้รับแจ้งได้รับแจ้งกำรสร้ำงบ้ำนใหม่แล้ว ให้ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำร
หลักฐำนท่ีน ำไปแสดง เมื่อเห็นว่ำถูกต้อง ก็ให้ก ำหนดเลขหมำยประจ ำบ้ำนให้พร้อมกับจัดท ำทะเบียนบ้ำนและ
ส ำเนำทะเบียนบ้ำนต่อไป โดยจะมอบส ำเนำทะเบียนบ้ำนให้แก่ผู้แจ้งไว้เป็นหลักฐำน เพื่อด ำเนินกรในเรื่องกำร  
ย้ำยบุคคลเข้ำมำอยู่ในทะเบียนบ้ำนในโอกำสต่อไป หรือจะด ำเนินกำรในครำวเดียวกันก็ได้ ส่วนเลขประจ ำบ้ำน ท่ี
นำยทะเบียน ก ำหนดให้นั้น ให้เจ้ำบ้ำนไปจัดท ำเลขประจ ำบ้ำนติดไว้ที่หน้ำบ้ำนหรือท่ีรั้วบ้ำน ซึ่งเห็นได้ชัดแจ้ง  
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6. การร้ือถอนบ้านซ่ึงมีเลขประจ าบ้าน 

           เมื่อได้มีกำรรื้อถอนบ้ำนหรืออำคำรโดยไม่ประสงค์จะปลูกสร้ำงใหม่ในท่ีดินนั้นอีก หรือรื้อเพื่อไป 
ปลูกสร้ำงท่ีอื่น ให้เจ้ำบ้ำนแจ้งต่อนำยทะเบียน ผู้รับแจ้งภำยใน 1 วัน นับแต่วันรื้อถอนเสร็จพร้อมกับน ำส ำเนำ
ทะเบียนบ้ำนคืนแก่นำยทะเบียนด้วย หำกฝ่ำฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บำท  

7. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

          กำรก่อสร้ำง กำรดัดแปลง กำรรื้อถอน เคล่ือนย้ำย และกำรใช้สอยอำคำร ภำยในเขตองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลต้องได้รับอนุญำตจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสียก่อน จึงจะด ำเนินกำรได้ ท้ังนี้ เพรำะองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลมีหน้ำท่ีควบคุมกำรก่อสร้ำงอำคำร พ.ศ. 2522  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์แห่งควำมมั่นคง 
แข็งแรง ควำมปลอดภัย กำรป้อง กันอัคคีภัย กำรรักษำคุณภำพส่ิงแวดล้อม กำรผังเมือง กำรสถำปัตยกรรม และ
กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจรำจร เพื่อประโยชน์ของผู้อยู่อำศัยในอำคำร  

8. หลักเกณฑ์ 

           1. ให้ยื่นค ำร้องขออนุญำต (ข.1) ท่ีกองช่ององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง  
           2. หลักฐำนอื่นๆ ท่ีต้องมำยื่นประกอบแบบแปลนดังนี้ 
                      - แบบแปลนก่อสร้ำง 2 ชุด 
                     - ภำพถ่ำยเอกสำร, ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ผู้ขออนุญำต จ ำนวน 2 ชุด 
                      - ภำพถ่ำยเอกสำร, บัตรประจ ำตัวประชำชน (หน้ำ-หลัง) ผู้ขออนุญำต จ ำนวน 2 ชุด 
                     - ภำพถ่ำยเอกสำรโฉนดท่ีดิน, นส.3 ถ่ำนต้นฉบับจริงทุกหน้ำ จ ำนวน 2 ชุด 
                     - รับรองเอกสำรถูกต้องในเอกสำรทุกฉบับ 
           3. กรณีสร้ำงในท่ีของบุคคลอื่น มีหลักฐำนดังต่อไปนี้ 
                     - หนังสือยินยอมเจ้ำของท่ีดิน 
                      - ภำพถ่ำยเอกสำร, ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน จ ำนวน 2 ชุด 
                     - รับรองเอกสำรถูกต้องในเอกสำรทุกฉบับ 
           4. กรณีตกลงก่อสร้ำง/ดัดแปลงอำคำรโดยวิธีท ำผนังร่วมกันกับบุคคลอื่น มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
                     - หนังสือตกลงก่อสร้ำง/ดัดแปลงอำคำรโดยวิธีท ำผนังร่วมกัน จ ำนวน 1 ชุด 
                     - ภำพถ่ำยเอกสำร, ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินผู้ขอท ำควำมตกลง   

  จ ำนวน 2 ชุด 
                     - ภำพถ่ำยบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน จ ำนวน 2 ชุด 
                     - รับรองเอกสำรถูกต้องในเอกสำรทุกฉบับ 
           5. ขณะนี้กองช่ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง มีแบบบ้ำนบริกำรประชำชน 14 แบบ 

- แบบบ้ำนสำนฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีควำมสุข จำกกรมโยธำธิกำรและผังเมือง   
  กระทรวงมหำดไทย  

                     - มีอำคำรช้ันเดียวและสองช้ัน ติดต่อสอบถำมรำยละเอียดได้ท่ีกองช่ำงองค์กำรบริหำร 
  ส่วนต ำบลรอบเวียง โทร.053-742687 

 
 
 
 
          / ๙. เอกสารประกอบ... 
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9. เอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร ร้ือถอนอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร  
(ตามมาตรา 21) มีดังนี ้

(1) แบบค ำขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร ดัดแปลงอำคำร หรือรื้อถอนอำคำร (แบบ ข.1) 
(2) ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์และผู้มีอ ำนำจลงช่ือแทน

นิติบุคคลท่ีหน่วยงำนซึ่งมีอ ำนำจรับรองออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญำต) และผู้มีอ ำนำจ
ลงนำมรับรองส ำเนำทุกหน้ำ จ ำนวน 1 ชุด 

(3) ส ำเนำหรือภำพถ่ำยโฉนดท่ีดินขนำดเท่ำกับต้นฉบับจริง  และเจ้ำของท่ีดินลงนำม รับรอง
ส ำเนำถูกต้องทุกหน้ำจ ำนวน 2 ชุด 

(4) หนังสือยินยอมของเจ้ำของท่ีดินให้ก่อสร้ำงอำคำรในท่ีดินหรือส ำเนำสัญญำเช่ำท่ีดิน (กรณี ผู้
ขออนุญำตไม่ใช่เจ้ำของท่ีดิน) จ ำนวน 1 ชุด 

(5) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ขออนุญำต, ผู้รับมอบอ ำนำจ, ผู้
มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล และเจ้ำของท่ีดินพร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกหน้ำ จ ำนวน 1 ชุด 

(6) หนังสือแสดงควำมยินยอมและรับรองของสถำปนิกวิศวกรผู้ออกแบบและค ำนวณพร้อม
ส ำเนำใบอนุญำตผู้ประกอบวิชำชีพฯ (กรณีอำคำรท่ีขออนุญำตอยู่ในประเภทเป็นวิชำชีพ วิศวกรรมควบคุมหรือ
วิชำชีพสถำปัตยกรรม) จ ำนวน 1 ชุด 

(7) แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรำยกำรประกอบแบบแปลน จ ำนวน 2 ชุด 
(8) รำยกำรค ำนวณโครงสร้ำง จ ำนวน 2 ชุด 
(9) โรงงำนอุตสำหกรรม โรงพยำบำล ตลำดสด ภัตตำคำร อำคำรชุด หอพัก  และอำคำรท่ี

เกี่ยวกับกิจกำรค้ำอันเป็นท่ีน่ำรังเกียจต้องแสดงแบบระบบบ ำบัดน้ ำเสีย จ ำนวน 2 ชุด และรำยกำรค ำนวณระบบ
บ ำบัดน้ ำเสีย จ ำนวน 1 ชุด 

10. การแจ้งการเปลี่ยนแปลงแบบ กรณีไม่ขัดกฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติ ฯ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2528) 

เอกสำรประกอบด้วย 

(1) หนังสือขอแจ้งกำรเปล่ียนแปลงแบบพร้อมรำยละเอียด ซึ่งวิศวกรผู้ออกแบบ  แจ้งเจ้ำ
พนักงำน ท้องถิ่น เจ้ำของอำคำร วิศวกรและสถำปนิกผู้ควบคุมงำนทรำบ โดยมีเหตุผลแสดงควำมจ ำเป็น 

(2) แบบแปลน จ ำนวน 2 ชุด พร้อมรำยกำรค ำนวณ ท้ังนี้ต้องแจ้งก่อนใบอนุญำตก่อสร้ำง 
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนย้ำยอำคำรส้ินอำยุ 
11. การต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เม่ือใบอนุญาตก่อสร้างอาคารจะ
สิ้นอายุ ท่านจะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนหมดอายุ ณ ท่ีท่านได้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร โดยมีเอกสาร
ดังนี้ 

(1) แบบค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร ดัดแปลงอำคำร รื้อถอนอำคำร เคล่ือนย้ำย
อำคำร ดัดแปลงหรือใช้ท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทำงเข้ำออกของรถเพื่อกำรอื่น (แบบ ข.5) 

(2) ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์และผู้มีอ ำนำจลงลำยมือ
ช่ือรับรองส ำเนำถูกต้องทุกหน้ำ จ ำนวน 2 ชุด 

(3) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ยื่นค ำขอฯ ผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือแทนนิติ
บุคคล พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้องทุกหน้ำ จ ำนวน 2 ชุด 

       / ๔. หนังสือมอบอ านาจ... 
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(4) หนังสือมอบอ ำนำจของผู้ขออนุญำต ส ำเนำบัตรประจ ำตัวและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้รับ
มอบอ ำนำจ พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้องทุกหน้ำ จ ำนวน 2 ชุด 

(5) ส ำเนำใบอนุญำตเดิม พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำทุกหน้ำ จ ำนวน 1 ชุด 
(6) หนังสือแสดงควำมยินยอมของสถำปนิกและวิศวกรผู้ควบคุมงำนพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็น 

ผู้ประกอบวิชำชีพ จ ำนวน 1 ชุด (กรณีท่ีเป็นอำคำรมีลักษณะ ขนำดอยู่ในประเภทเป็นวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม
หรือวิชำชีพสถำปัตยกรรม และได้แจ้งช่ือผู้ควบคุมงำนแล้ว) 

(7) ปฏิบัติตำมกฎกระทรวง ฉบับท่ี 57 (พ.ศ.2544) ออกตำมควำมใน พ.ร.บ.ควบคุมอำคำร 
พ.ศ. 2522 

(8) หนังสือแสดงควำมยินยอมของสถำปนิกและวิศวกรผู้ควบคุมงำนพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็น 
ผู้ประกอบวิชำชีพ จ ำนวน 1 ชุด (กรณีท่ีเป็นอำคำรมีลักษณะ ขนำดอยู่ในประเภทเป็นวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม
หรือ วิชำชีพสถำปัตยกรรม และได้แจ้งช่ือผู้ควบคุมงำนแล้ว) 

12. การขอโอนใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 

เอกสำรประกอบด้วย 
(1) แบบ ข.8 
(2) ใบอนุญำตก่อสร้ำงหรือดัดแปลงอำคำรต้นฉบับและส ำเนำ จ ำนวน 2 แผ่น  
(3) ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอ ำนำจลงช่ือแทนนิติบุคคลท่ี

หน่วยงำนซึ่งมีอ ำนำจรับรองท่ีออกให้ไม่เกิน 6 เดือน กรณีท่ีผู้โอนหรือผู้รับโอนใบอนุญำตเป็นนิติบุคคล 
(4) ส ำเนำบัตรประชำชนและทะเบียนบ้ำนของผู้โอนและผู้รับโอนใบอนุญำต 
(5) ส ำเนำโฉนดท่ีดินแปลงท่ีระบุในใบอนุญำต พร้อมส ำเนำบัตรประชำชนและทะเบียนบ้ำนของ

เจ้ำของท่ีดินทุกแปลง 
(6) หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้ำงอำคำรในท่ีดิน 
(7) หนังสือแสดงควำมยินยอมเป็นผู้ควบคุมงำนให้กับผู้รับโอนใบอนุญำต (แบบ น.4) ของวิศวกร

และสถำปนิกควบคุมงำนพร้อมใบประกอบวิชำชีพ 
(8) หลักฐำนกำรโอนทรัพย์สินในส่วนท่ีได้ด ำเนินกำรไปแล้วตำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องและผู้รับโอน

จะต้องท ำหนังสือรับรองว่ำตกลงยินยอมรับผิดชอบในกำรแก้ไขอำคำรในส่วนท่ีด ำเนินกำรผิดไปจำก แบบแปลน 
แผนผังบริเวณ (กรณีท่ีอำคำรอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรมีส่วนผิดไปจำกแบบแปลน แผนผังบริเวณ) 

13. การแจ้งชื่อผู้ควบคุมงาน กับวันเร่ิมต้นและวันสิ้นสุดการด าเนินการ 

เอกสำรประกอบด้วย 
(1) หนังสือแจ้งช่ือผู้ควบคุมงำนกับวันเริ่มต้นและวันส้ินสุดกำรด ำเนินกำร 
(2) หนังสือแสดงควำมยินยอมของวิศวกรและสถำปนิกผู้ควบคุมงำน (แบบ น.4) พร้อมใบ

ประกอบวิชำชีพ 
(3) ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอ ำนำจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขอ

อนุญำตท่ีหน่วยงำนซึ่งมีอ ำนำจรับรองออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีผู้ได้รับอนุญำตเป็นนิติบุคคล) พร้อมส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชน และทะเบียนบ้ำนของผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือ 

(4) ส ำเนำบัตรประชำชน และทะเบียนบ้ำนของผู้ได้รับอนุญำต 
(5) ส ำเนำใบอนุญำต 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ใช้ในการขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดดัแปลง 
อาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


