
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
เร่ือง  การรับสมัครคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเปน็พนักงานจ้าง  

         ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
................................... 

 

ด้วยเทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะ
ด าเนินการรับสมัครคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันท่ี 20 
มิถุนายน 2547 เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด 4 การสรรหา และการเลือกสรร  ข้อ 18  
ข้อ 19  และข้อ 20 จึงด าเนินการรับสมัครคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประเภท
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  ดังต่อไปนี้ 
  1. ต าแหน่งที่รับสมัคร จ านวน 2 ต าแหน่ง 2 อัตรา ประกอบด้วย 
      1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 2 อัตรา ได้แก่ 
   1) ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (ทักษะ) สังกัดกองช่าง  
                                   จ านวน  1  อัตรา  
   2) ต าแหน่ง คนงานประจ ารถขยะ (ทักษะ) สังกัดกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  
                                   จ านวน  1  อัตรา  
  2. คุณสมบัติทั่วไป   

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติท่ัวไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2547 เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด 1 ข้อ 4 ว่าด้วยคุณสมบัติ
ของพนักงานจ้าง ดังนี้ 
  (1) มีสัญชาติไทย   
  (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี และไม่เกิน 60 ปี 
  (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือ            
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามเบ้ืองต้น
ส าหรับพนักงานเทศบาล 
  (5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีใน       
พรรคการเมือง 
  (6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
  (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด 
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
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  เทศบาลต าบลบ้านกลาง จะตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนอีกครั้งก็ต่อเมื่อได้เริ่มจ้าง หรือ
วันท่ีมีค าส่ังจ้าง โดยจะถือว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องในวันท่ีเริ่มจ้าง หรือมีค าส่ังจ้าง   
  3. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2547 เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)      
  4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
      4.1 ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานการ
เจ้าหน้าท่ี ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง            
วันท่ี 11 - 21 กุมภาพันธ์ 2562 ในวัน เวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ท่ี หมายเลขโทรศัพท์       
0-5348-1173-5 ต่อ 31 
      4.2 เทศบาลต าบลบ้านกลาง ไม่รับสมัครคัดเลือกและเลือกสรรส าหรับพระภิกษุและ
สามเณร ตามหนังสือท่ี นว. 89/2501 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2501 ออกตามความในมาตราข้อ 5 ของ
มหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 12 กันยายน 2521   
  ส าหรับการสมัครคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างในครั้งนี้ ให้ผู้สมัคร  
ตรวจและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตรงตามท่ีประกาศ     
รับสมัคร หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามท่ีประกาศไว้นั้น เทศบาลต าบล     
บ้านกลาง จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างดังกล่าว 
และไม่มีสิทธิได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลบ้านกลางในต าแหน่งนั้น ถึงแม้ว่าเทศบาลต าบล
บ้านกลางจะรับสมัครและได้ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกไว้แล้ว หรือมีค าส่ังแต่งต้ังไปแล้วก็ตาม 
  5. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ในอัตราต าแหน่งละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน   
  6. เอกสารที่ต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
      6.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนา    จ านวน  1  ฉบับ 
      6.2 ส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองส าเนา     จ านวน  1  ฉบับ 
      6.3 ใบรับรองแพทย์        จ านวน  1  ฉบับ 
      6.4 หลักฐานการศึกษา     จ านวน  1  ฉบับ  
      6.5 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียว 
               ไม่เกิน 6 เดือน        จ านวน  3  ใบ 
      6.6 ส าเนาภาพถ่ายหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส  ใบเปล่ียนช่ือตัวหรือสกุล (ถ้ามี)  
      6.7 เอกสารอื่นๆ ประกอบการพิจารณา เช่น ผลงานการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา (ถ้ามี) 
  - เอกสารเพิ่มเติมเฉพาะต าแหน่ง 
    1. ต าแหน่ง พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง (ทักษะ)  
        1) หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าท่ีขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ไม่น้อยกว่า 5 ปี           
              จ านวน  1  ฉบับ 
    2. ต าแหน่ง คนงานประจ ารถขยะ (ทักษะ)  
        1) หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าท่ีคนงานประจ ารถขยะ ไม่น้อยกว่า 5 ปี           
              จ านวน  1  ฉบับ 
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  7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและเลือกสรร 
  เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ     
เข้ารับการคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ในวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
  8. วัน เวลา และสถานที่ด าเนินการคัดเลือกและเลือกสรร                                                                      
  เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จะด าเนินกา รคัดเลือก           
และเลือกสรร ในวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมช้ัน 3 และทดสอบภาคปฏิบัติ  
ณ ลานหน้าส านักงานเทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่   
  9. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและเลือกสรร  
  หลักเกณฑ์การคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ยึดหลักสมรรถนะท่ี
จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ใช้วิธีการคัดเลือกและประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ หรือทดสอบความรู้
ความสามารถ หรือทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน และคุณลักษณะอื่นๆ ของ
บุคคลซึ่งจ าเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน เช่น ความรู้ความสามารถท่ีอาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติ
หน้าท่ี ความเหมาะสมกับต าแหน่ง ประสบการณ์ ไหวพริบปฏิภาณ ทัศนคติ บุคลิกภาพ กิริยา ท่วงทีวาจา 
เป็นต้น หรือตามวิธีการอื่นท่ีคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกและเลือกสรรก าหนด (คะแนนเต็ม 100 
คะแนน) 
  10. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกได้จะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของ
คะแนนท้ังหมด โดยเรียงตามอันดับท่ีผ่านการคัดเลือกได้ 
          11. ประกาศผลการคัดเลือกและเลือกสรร 
  เทศบาลต าบลบ้านกลางจะประกาศผลการคัดเลือกและเลือกสรร ในวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 
2562 ณ ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่   
  12. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก และเลือกสรร 
        12.1 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกและเลือกสรรจะเรียงล าดับท่ีผู้ได้คะแนนรวม
สูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีผู้ผ่านการคัดเลือกและเลือกสรรได้มีคะแนนเท่ากันให้ผู้ท่ีได้ล าดับเลขประจ าตัว
สอบล าดับต้นเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า 
        12.2 บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกและเลือกสรรจะขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุเป็นระยะเวลาไม่เกิน    
1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
และเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกและเลือกสรรในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
        12.3 ผู้ผ่านการคัดเลือกและเลือกสรรได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็น
อันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกและเลือกสรร คือ 
       1) ผู้นั้นสละสิทธิในการเข้ารับการจ้าง 
       2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างภายในเวลาท่ีเทศบาลต าบลบ้านกลาง
ก าหนด 
       3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าท่ีได้ตามก าหนดเวลาในการจ้าง 
  13. การจ้างเป็นพนักงานจ้าง 
        ผู้ผ่านคัดเลือกและเลือกสรรจะได้รับการจ้างและท าสัญญาตามท่ีเทศบาลต าบล      
บ้านกลางก าหนด 
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  14. ค าเตือน 
        14.1 เทศบาลต าบลบ้านกลางจะด าเนินการคัดเลือกและเลือกสรรด้วยวิธีการประเมิน
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง จากการสัมภาษณ์และทดสอบโดยวิธีอื่นตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการสรรหา
และเลือกสรรพนักงานจ้างก าหนด ในรูปของคณะกรรมการ โดยยึดหลักสมรรถนะตามความรู้ ความสามารถ 
และความเป็นธรรม ไม่ได้เป็นอ านาจของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ฉะนั้นอย่าได้หลงเช่ือผู้แอบอ้าง ท่ีเรียกรับ
ผลประโยชน์ใดๆ ท้ังนั้น 
        14.2 เทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้แจ้งประกาศรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการรับสมัคร
และวิธีการคัดเลือกทุกขั้นตอนไว้ท่ีส านักงานเทศบาลต าบลบ้านกลาง จึงเป็นหน้าท่ีของผู้สมัครท่ีจะ ต้อง
ติดตาม และปฏิบัติตามประกาศทุกขั้นตอนจะอ้างว่าไม่ทราบประกาศ หรือเรียกร้องสิทธิใดๆ ภายหลังไม่ได้ 
   

  จึงประกาศมาให้ทราบ โดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี    4    เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 
 
 
 

(นายสมบูรณ์  กุยด้วง) 
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านกลาง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข 1 
 

บัญชีแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลบ้านกลาง ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 
เร่ือง การรับสมัครคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเปน็พนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  
       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

***************************** 
 
- ด าเนินการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 11 - 20 กุมภาพันธ์ 2562 (ในวันและเวลาราชการ) 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อต าแหน่ง รหัส 

ต าแหน่ง 
จ านวน หมายเหตุ 

 ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ    
1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (ทักษะ) 01 1  อัตรา สังกัดกองช่าง 
2. คนงานประจ ารถขยะ (ทักษะ) 02 1 อัตรา สังกัดกองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 2 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลบ้านกลาง ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 
เร่ือง การรับสมัครคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเปน็พนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  
       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. ต าแหน่ง พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง (ทักษะ)  จ านวน 1 อัตรา (รหัสต าแหน่ง 01)  
    ปฏิบัติงานประจ ากองช่าง เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
             ๑. ก) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ีและเคยขับเครื่องจักรกล
ขนาดกลางมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตรงตามท่ีกฎหมายก าหนด และ 
          ข) เป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ    

     2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และเคยขับเครื่องจักรกล
มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี และได้รับอนุญาตขับรถตรงตามกฎหมาย หรือ 

     3. หากเป็นหรือเคยเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง มีความรู้
ความสามารถ และทักษะในการขับเครื่องจักรกล ไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปีท่ีผ่านมาในระดับดีขึ้นไป 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
        1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ตลอดจนบ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้อง
เล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักรกลขนาดกลางชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
             1) รถแทรคเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ ขนาดต่ ากว่า 150 บี.เอช.พี.ลงมา 
            2) รถตักทุกแบบ (LOADER ALL TYPES) ต่ ากว่า 150 บี.เอช.พี. 
             3) รถกระบะเท ความจุต้ังแต่ ๕ - ๑๐ ลูกบาศก์หลา 
             4) รถพ่นยาง (BITUMINOUS DISTRIBUTER) 
             5) รถลากพ่วงขนาดต้ังแต่ ๒๐ ตันลงมา 
             6) รถตีเส้น (ROAD MARKER) 
            7) รถบดไอน้ า ขนาดต้ังแต่ ๘ ตันขึ้นไป 
             8) รถบดส่ันสะเทือน ต้ังแต่ ๘ ตันขึ้นไป 
             9) รถบดล้อเหล็ก ๒ ล้อ ต้ังแต่ ๘ ตันขึ้นไป 
             10) รถบดล้อเหล็ก ๓ ล้อ ขนาดต้ังแต่ ๘ ตันขึ้นไป 
             11) รถกล้ิงตีนแกะชนิดขับเคล่ือนด้วยตนเอง ต้ังแต่ ๘ ตันขึ้นไป 
             12) รถบดล้อยางชนิดขับเครื่องด้วยตัวเอง ต้ังแต่ 8 ตันขึ้นไป 
             13) รถยกชนิดงาแซะ (FORK LIFT) เกินกว่า ๕ ตัน 
             14) รถยกชนิดแครีเครน (KARRY CRANE) เกินกว่า ๕ ตัน 



    2. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

ระยะเวลาการจ้าง  ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 3 ปี 
 

อัตราค่าตอบแทน  อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 15,000.- บาท 
 

/2. ต าแหน่ง คนงาน...  
-2- 

 

2. ต าแหน่ง คนงานประจ ารถขยะ (ทักษะ)  จ านวน 1 อัตรา (รหัสต าแหน่ง 02)  
    ปฏิบัติงานประจ ากองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
    1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ีตามต าแหน่งคนงานประจ ารถขยะ หรือ 
    3. หากเป็นหรือเคยเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีความรู้ความสามารถ 

และทักษะการปฏิบัติงานในต าแหน่งคนงานประจ ารถขยะ ไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปีท่ีผ่านมาในระดับดีขึ้นไป 

  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
      ๑. ปฏิบัติหน้าท่ีจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือน และท่ีรองรับขยะมูลฝอย การน าขยะ 
มูลฝอยไปท าลาย และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
           ๒. ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ เทศบาลอาจมีค าส่ังมอบหมายให้ปฏิบัติอื่นเป็น
พิเศษนอกเหนือจากขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ โดยไม่ต้องแก้ไขสัญญาจ้างและยินยอมปฏิบัติตามค าส่ัง
ของเทศบาล โดยถือเป็นการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามสัญญาจ้าง 

     3. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

ระยะเวลาการจ้าง  ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 3 ปี 
 

อัตราค่าตอบแทน  อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,400.- บาท และค่าครองชีพช่ัวคราว เดือนละ 2,000.- 
บาท  
 
 
 

……………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 


