
 

 

ขอบเขตงาน ( Terms of Reference ) 

๑. ขอมูลเกี่ยวกับโครงการ 

     ชื่อโครงการ จางซอมตูสลัด T.N.R. หมายเลข TZ-๕๖๘๒๖ และเครื่องอ่ืนๆ  รวม ๗ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 

     เงินงบประมาณโครงการ ๔,๗๗๐,๖๕๐- บาท ( สี่ลานเจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนหกรอยหาสิบบาทถวน )  

     ราคากลาง  ๔,๗๗๐,๖๕๐- บาท ( สี่ลานเจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนหกรอยหาสิบบาทถวน )  

๒. คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 

    ๒.๑ ผูยื่นขอเสนอตองเปนผูมีอาชีพรับจางซอม ซ่ึงสามารถทําการซอมเครื่องจักรดังกลาว ท่ีไดรับการเชิญชวนจาก

ทาง ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ใหเสนอราคาในครั้งนี้ 

    ๒.๒ ผูยื่นขอเสนอตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 

หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

    ๒.๓  ผูยื่นขอเสนอตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือไมเปนผูกระทําการอันเปน

การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

    ๒.๔  ผูยื่นขอเสนอตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

   ๒.๕  ผูยื่นขอเสนอตองไมเปนผูท่ีถูกประเมินสิทธิผูยื่นขอเสนอในสถานะท่ีหามเขาเสนอราคาและหามทําสัญญา

ตามท่ี กวพ. กําหนด 

   ๒.๖ ผูยื่นขอเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

         ๒.๖.๑ กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ี

กําหนดไวในเอกสารเชิญชวนเสนอราคา และยื่นขอเสนอในนาม “กิจการรวมคา” สวนคุณสมบัติดานผลงาน กิจการรวมคาดังกลาว

สามารถนําผลงานของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานของกิจการรวมคาท่ีเขายื่นขอเสนอได 

         ๒.๖.๒ กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลท่ีเขารวมคาทุก

รายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารเชิญชวนเสนอราคา เวนแตในกรณีท่ีกิจการรวม

คามีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลัก

ในการยื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอกิจการรวมคานั้น 

สามารถใชผลงานของผูรวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาท่ียื่นขอเสนอได 

   ท้ังนี้ “กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียน

เปนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซ่ึงมีหนาท่ีรับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย) 

    ๒.๗  ผูยื่นขอเสนอตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการรับจาง 
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๓. หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 

 ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซองใบเสนอ

ราคาเปน ๒ สวน คือ 

    ๓.๑ สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 

 (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล        

มีกําหนดอายุการรับรองไมเกิน ๖ ( หก ) เดือน นับแตวันท่ีสํานักงานทะเบียน ฯ ออกใหจนถึงวันท่ีเสนอราคา      

บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

   (ข) บริษัทจํากัด หรือ บริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมีกําหนดอายุการ

รับรองไมเกิน ๖ (หก) เดือน นับแตวันท่ีสํานักงานทะเบียนฯ ออกใหจนถึงวันท่ีเสนอราคา หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อ

กรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

  (๒) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปน

หุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

          (๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา เอกสารขอตกลงผูรับผิดชอบหลักในการเขายื่นขอเสนอและในกรณีท่ี

ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปน    

นิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) 

          (๔) เอกสารอ่ืนๆ ( ถามี ) เชน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย, สําเนาเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร หรือสําเนา 

ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม ฯลฯ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  

          (๕) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา  

 ๓.๒ สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

  (๑) รายละเอียดประกอบการจางซอม     

      รายละเอียดประกอบการจางซอมนี้ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ถือวาเปน

เอกสารหลักฐานในสาระสําคัญ หากผูยื่นขอเสนอรายใดยื่นเสนอราคา หลักฐานไมถูกตอง หรือไมครบถวน ศูนย      

อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะไมรับพิจารณาราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตเปน

ขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็น

วาเปนประโยชนตอ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก เทานั้น 

          (๒) หลักฐานแสดงวาเปนผูมีประสบการณในการซอมบํารุง ซอมปรับปรุง ซอมเพ่ิมขีดความสามารถ และ

ซอมคืนสภาพกับเครื่องจักรอุตสาหกรรม     

  (๓) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืน       

ลงนามในใบเสนอราคาแทน 

       (๔) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา 
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๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ  

 ๔.๑ รายละเอียดประกอบการจางซอมตูสลัด T.N.R. หมายเลข TZ-๕๖๘๒๖  และเครื่องอ่ืนๆ  รวม ๗ เครื่อง  

ซ่ึงไดรับการจัดทําจากคณะกรรมการฯ และไดรับอนุมัติจาก กรมสรรพาวุธทหารบก ใหดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง 

 ๔.๒ ราคาท่ีเสนอ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้น ซ่ึงเปนราคารวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน คาวัสดุอุปกรณ 

คาแรงงาน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวงไวดวยแลว จนกระท่ังสงมอบงานจางใหกับ กองโรงงานวัตถุระเบิด        

ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ  กรมสรรพาวุธทหารบก ตําบลบานเกาะ อําเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา   

๕. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ไมเกิน ๑๒๐ (หนึ่งรอยยี่สิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

๖. หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา 

     ๖.๑ ในการเชิญชวนเสนอราคาครั้งนี้ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะพิจารณาตัดสิน

ดวย ราคารวมท้ังสิ้นเปนหลักในการพิจารณา  

     ๖.๒ ในการพิจารณาเสนอราคาในครั้งนี้ จะตัดสินโดยใชเกณฑราคาในการคัดเลือก ผูท่ีเสนอราคาตํ่าสุดท่ีปฏิบัติ

ถูกตองตามเง่ือนไขท่ีทางราชการกําหนด เปนผูชนะในการรับจาง และคณะกรรมการฯ จะพิจารณาผลการเสนอราคา

ใหแลวเสร็จภายใน ๑๐ (สิบ) วันทําการ 

๗. การทําสัญญาจาง 

 ผูชนะการคัดเลือก จะตองทําสัญญากับ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับ

ถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละหา (๕%) ของราคาคาจางท่ี

เสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก ไดใหศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ยึดถือ ไวในขณะทําสัญญาโดยใช

หลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

 ๗.๑ เงินสด 

 ๗.๒ เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจายใหแก กองทัพบก โดย ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก 

ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาท่ี หรือกอนวันนั้น ไมเกิน ๓ (สาม) วันทําการ 

 ๗.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

 ๗.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการ

พาณิชย และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคาร

แหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบาย

กําหนด 

 ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

  หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการเสนอราคาโดย       

วิธีคัดเลือก (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว 
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๘. อัตราคาปรับ คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารเชิญชวนนี้ หรือขอตกลงจางเปนหนังสือจะกําหนดดังนี้ 

    ๘.๑ กรณีท่ีผูรับจางนํางานท่ีรับจางไปจางชวงใหผูอ่ืนทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจาก ศูนยอุตสาหการ

สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละสิบ (๑๐%) ของ

วงเงินของงานจางชวงนั้น 

    ๘.๒ กรณีท่ีผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจาง นอกเหนือจากขอ ๘.๑ จะกําหนดคาปรับเปนรายวันเปนจํานวนเงิน

ตายตัวในอัตรารอยละศูนยจุดหนึ่งศูนย (๐.๑๐%) ของราคาคาจาง แตตองไมต่ํากวาวันละ ๑๐๐.- (หนึ่งรอย) บาท 

๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

 ผูชนะการคัดเลือก ซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญา แลวแตกรณีจะตองรับประกันความชํารุด 

บกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๑ (หนึ่ง) ป นับถัดจากวันท่ี ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ         

กรมสรรพาวุธทหารบก ไดรับมอบงานจาง โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน        

๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

๑๐. การจายเงิน 

      ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะจายเงินใหตามมูลคาของงานจางท่ีทางราชการไดรับ

มอบไว หรือผูรับจางไดสงมอบงานจางครบถวนตามสัญญาจาง หรือขอตกลงเปนหนังสือ และ ศูนยอุตสาหการ

สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ไดตรวจรับมอบงานจางไวเรียบรอยแลว 

๑๑. การจายเงินลวงหนา 

 ๑๑.๑ ผูยื่นขอเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนาในอัตราไมเกินรอยละสิบหา (๑๕ %) ของราคางานจางท่ี

เสนอตามสัญญา แตท้ังนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนาเปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือคํ้าประกัน

ของธนาคารในประเทศ หรือหนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาต         

ใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหง          

ประเทศไทย ซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ใหแก 

ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก กอนการรับชําระเงินลวงหนานั้น 

 ๑๑.๒ ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอตองการใหชําระเงินลวงหนาทางราชการจะชําระใหไมเกินรอยละสิบหา ( ๑๕% ) 

ของวงเงินตามสัญญา โดยผูรับจางจะตองนําหนังสือคํ้าประกันภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันของ

ทางราชการ หรือหนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัท

เงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตาม

ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยซ่ึงไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลวโดยอนุโลมตามแบบหนังสือ

คํ้าประกัน ซ่ึงมีมูลคาเทากับจํานวนเงินท่ีทางราชการจายใหมาเปนหลักประกันกอนการรับเงินดังกลาว และชําระ

เงินสวนท่ีเหลือรอยละแปดสิบหา (๘๕%) จะจายชําระเงินตามขอ ๑๐ 
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 ๑๑.๓ ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตามสัญญา และผูจางบอกเลิกสัญญา ท้ังนี้ผูรับจางจะตองคืนเงินท้ังหมดท่ีผูจางได

ชําระลวงหนาไปแลวพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละสิบหา (๑๕ % ) ตอป นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางไดรับเงินไป หรือวันท่ี

ผูจางไดโอนเงินเขาบัญชีของผูรับจาง จนถึงวันท่ีผูรับจางชําระเงินคืนใหแกผูจางจนครบถวน 

๑๒. ใหผูรับจางจัดทํารายละเอียดแผนงานการเขาทําการซอม เครื่องมือ เครื่องจักร ภายหลังลงในสัญญา หรือ  

      ขอตกลง ภายใน ๑๕  ( สิบหา ) วันทําการ โดยรายงานผานเจาหนาท่ีพัสดุ เพ่ือใชเปนขอมูลในการตรวจสอบ     

      การดําเนินการของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  

๑๓. ใหผูรับจางยินยอมใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สามารถเขาไปตรวจสอบการซอมและแลกเปลี่ยนชิ้นสวนซอม 

      เครื่องมือ เครื่องจักรได  

๑๔. ในการสงมอบงานจางใหกับ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ผูรับจางจะตองแจงให  

      ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ทราบเปนทางการลวงหนาไมนอยกวา ๕ ( หา ) วันทําการ 

      ของทางราชการ ชิ้นสวนและอุปกรณเกาท่ีไดรับการเปลี่ยนแลว จะตองทําบัญชีทุกรายการ พรอมกับดําเนินการ 

      สงคืนใหทางราชการทุกรายการ 

๑๕. ในการสงมอบงานจางใหกับ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือก 

      ใหเปนผูรับจางจะตองทําเครื่องหมาย หรือติดแผนปายระบุชื่อผูรับจางและเลขท่ีสัญญาไวกับงานจางท่ีสงมอบ 

      ใหกับทางราชการ และจะตองแจงให ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ทราบเปนการลวงหนา 

      ไมนอยกวา ๕ (หา) วันทําการของทางราชการ 

๑๖. การตรวจทดสอบคุณภาพของ จางซอมตูสลัด T.N.R. หมายเลข TZ-๕๖๘๒๖ และเครื่องอ่ืนๆ  รวม ๗ เครื่อง     

      ท่ีจางซอมตามสัญญาจาง จะกระทําในประเทศไทย คาใชจายตลอดจนคาเสียหายอาจเกิดข้ึนแกยุทโธปกรณและ 

      หรือสิ่งของของทางราชการและหรือบุคคล ผูรับจางจะตองรับผิดชอบชดใชท้ังสิ้น 

๑๗. การตรวจรับงาน จางซอมตูสลัด T.N.R. หมายเลข TZ-๕๖๘๒๖ และเครื่องอ่ืนๆ  รวม ๗ เครื่อง ตามสัญญา 

     จาง จะกระทําในประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของทางราชการ จํานวนอยางนอย ๓ (สาม) นาย  

     ณ สถานท่ีสงมอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                    - ๖ - 

 

๑๘. การออกหนังสือรับรอง 

   กรณีท่ีผูขายประสงคใหทางราชการออกหนังสือรับรองผูใชปลายทาง (END USER CERTIFICATE) และหรือ

เอกสาร หรือหนังสือรับรองใดๆ ใหยื่นหลักฐานเพ่ือประกอบการขอรับรองดังกลาวมาพรอมกับเอกสารเพ่ือใช               

ลงนามในสัญญา และกรณีผูขายไมสามารถยื่นเอกสารมาพรอมกับเอกสารเพ่ือใชลงนามในสัญญาได หากมายื่น

ภายหลังทางราชการจะออกใหภายใน ๑๕ (สิบหา) วันทําการปกติ ซ่ึงผูขายจะนําระยะเวลาทําการปกติท่ีเสียไปมา

กลาวอางเพ่ือขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือของด หรือลดคาปรับไมได 

 

                                           ( ลงชื่อ )  พ.ท.  สุชาต ิ มีชูแสง                         

                                                              ( สุชาติ  มีชูแสง )     

                                                  ประธานกรรมการรางขอบเขตของงาน                  

                                           ( ลงชื่อ )   ร.อ  กฤษฎา  ตันศิริสุข 

                                                             ( กฤษฎา  ตันศิริสุข )     

                                                         กรรมการรางขอบเขตของงาน                  

                                           ( ลงชื่อ ) ร.อ.หญิง  นภาภรณ   พันธอยู 

                                                                 ( นภาภรณ   พันธอยู )     

                                                             กรรมการรางขอบเขตของงาน                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


