
ระเบียบกรมประมง 
ว่าดว้ยก้าหนดแบบ  วิธีการยื่นค้าขอรับใบรับรองการจบัสัตว์น ้าหรือ 

ใบรับรองการผลิตผลติภัณฑ์สัตวน์ ้าหรือการแปรรูปสตัวน์ ้า 
พ.ศ.  2562 

 
 

อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา  ๙๓  แห่งพระราชก้าหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
อธิบดีกรมประมงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี  

ข้อ ๑ ระเบียบนี เรียกว่า  “ระเบียบกรมประมง  ว่าด้วยก้าหนดแบบ  วิธีการยื่นค้าขอรับ
ใบรับรองการจับสัตว์น ้าหรือใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าหรือการแปรรูปสัตว์น ้า  พ.ศ.  2562” 

ข้อ 2 ให้ยกเลิก 
(1) ระเบียบกรมประมง  เรื่อง  ก้าหนดแบบ  วิธีการยื่นค้าขอใบรับรองการจับสัตว์น ้าหรือ

ใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าหรือการแปรรูปสัตว์น ้า  พ.ศ.  2558  ลงวันที่  29  ธันวาคม   
พ.ศ.  2558 

(2) ระเบียบกรมประมง  เรื่อง  ก้าหนดแบบ  วิธีการยื่นค้าขอใบรับรองการจับสัตว์น ้าหรือ
ใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าหรือการแปรรูปสัตว์น ้า  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559  ลงวันที่   
4  พฤษภาคม  พ.ศ.  2559 

ข้อ 3 ในระเบียบนี  
“ใบรับรองการจับสัตว์น ้า”  หมายความว่า  เอกสารเพ่ือรับรองว่าสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้านั น

มาจากสัตว์น ้าที่จับโดยเรือประมงไทย  และได้มาจากการท้าการประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย   
“ใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าหรือการแปรรูปสัตว์น ้า”  หมายความว่า  เอกสาร 

เพ่ือรับรองว่าผลิตภัณฑ์นั นแปรรูปในประเทศไทย  โดยใช้วัตถุดิบสัตว์น ้าน้าเข้าที่จับโดยเรือประมง  
ที่มิใช่เรือประมงไทยและได้มาจากการท้าการประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย   

ข้อ 4 ผู้ส่งออกสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าผู้ใดประสงค์จะยื่นค้าขอรับใบรับรองการจับสตัวน์ า้
หรือใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าหรือการแปรรูปสัตว์น ้า  สัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่จะส่งออกนั น
จะต้องมาจากสถานประกอบการที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่กรมประมงรับรอง  หากส่งออกไปสหภาพยุโรป
ต้องเป็นสถานประกอบการในบัญชีรายชื่อที่สหภาพยุโรปประกาศรับรอง 

การยื่นค้าขอตามวรรคหนึ่ง  ให้ยื่นค้าขอพร้อมเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค้าขอ
ก่อนการส่งออกไม่น้อยกว่าสามวันท้าการ  เว้นแต่กรณีมีเหตุจ้าเป็นอื่นใดอันท้าให้ไม่สามารถด้าเนินการ
ภายในระยะเวลาดังกล่าวได้  ให้แจ้งเป็นหนังสือแสดงเหตุผลความจ้าเป็นต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือพิ จารณา 
เป็นรายกรณีไป 

ข้อ 5 การยื่นค้าขอตามข้อ  4  ให้ยื่นค้าขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมง  
ดังต่อไปนี  

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(1) การขอรับใบรับรองการจับสัตว์น ้า  ให้ยื่นผ่านระบบ  Thai  Flagged  Catch  Certification  
System 

(2) การขอรับใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าหรือการแปรรูปสัตว์น ้า  ให้ยื่นผ่านระบบ  
PSM  linked  and  Processing  Statement  System   

ในกรณีที่ไม่สามารถยื่นค้าขอผ่านระบบตามวรรคหนึ่ง  ให้ยื่นค้าขอต่อเจ้าหน้าที่ได้  ณ  สถานที่  
ดังต่อไปนี  

(1) กรุงเทพมหานคร  ให้ยื่น  ณ  กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง  กรมประมง   
(2) จังหวัดอื่น  ให้ยื่น  ณ  ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคณุภาพสินค้าประมงสงขลา  จังหวัดสงขลา  

หรือศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร   
ข้อ 6 เมื่อได้รับค้าขอรับใบรับรองแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับค้าขอออกใบรับค้าขอให้แก่ผู้ขอรับ

ใบรับรองและด้าเนินการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของค้าขอและเอกสารหรือหลักฐาน   
กรณีที่ค้าขอรับใบรับรอง  เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน  ให้แจ้งให้ผู้ขอรับใบรับรอง

แก้ไขเพ่ิมเติมค้าขอรับใบรับรอง  หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลา  
ที่ก้าหนด   

กรณีที่ผู้ขอรับใบรับรองไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค้าขอรับใบรับรอง  หรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน
ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคสอง  ให้ถือว่าค้าขอรับใบรับรองนั นเป็นอันยกเลิกนับแต่
วันที่พ้นก้าหนดระยะเวลาดังกล่าว  และให้เจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือหรือวิธีการอื่นใดให้ผู้ขอรับใบรับรอง
ทราบ   

ข้อ 7 การพิจารณาออกใบรับรอง  ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารและ
หลักฐานดังต่อไปนี   เพ่ือให้แน่ใจว่าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้านั นไม่ได้มาจากการท้าประมง 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

(1) การพิจารณาออกใบรับรองการจับสัตว์น ้า  ให้ตรวจสอบหนังสือก้ากับการซื อขายสัตว์น ้า  
(MCPD)  หนังสือก้ากับการจับและเคลื่อนย้ายสัตว์น ้าจากเรือประมงพื นบ้าน  (กรณีเรือประมงพื นบ้าน)  
เอกสารแสดงการใช้วัตถุดิบสัตว์น ้าภายในประเทศ  ฉลากสินค้าของผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า  และเอกสารหรือ
หลักฐานอื่นใด 

(2) การพิจารณาออกใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าหรือการแปรรูปสัตว์น ้า  ให้ตรวจสอบ
ใบรับรองการจับสัตว์น ้าที่ออกโดยประเทศเจ้าของธงเรือ  (กรณีส่งออกสหภาพยุโรป)  หนังสือก้ากับ  
การจ้าหน่ายสัตว์น ้าน้าเข้า  (IMD)  เอกสารแสดงการใช้วัตถุดิบสัตว์น ้าน้าเข้า  และเอกสารหรือหลักฐานอื่นใด 

ข้อ 8 กรณีที่ค้าขอรับใบรับรองการจับสัตว์น ้า  หรือค้าขอรับใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า
หรือการแปรรูปสัตว์น ้า  และเอกสารและหลักฐานประกอบการยื่นค้าขอถูกต้องครบถ้วน  ให้อธิบดีหรือ  
ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายออกใบรับรอง  ดังต่อไปนี  

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(1) กรณีส่งออกสหภาพยุโรปหรือประเทศที่ต้องการรูปแบบแบบเดียวกันกับใบรับรอง 
ที่ใช้ส่งออกสหภาพยุโรป  ให้ออกใบรับรองการจับสัตวน์ ้าของประเทศไทย  (CATCH  CERTIFICATE  OF  
THAILAND)  หรือใบรับรองการจับสัตว์น ้าแบบง่ายของประเทศไทย  (SIMPLIFIED  CATCH  CERTIFICATE  
OF  THAILAND)  หรือใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าหรือการแปรรูปสัตว์น ้า  (ANNEX  IV)  แล้วแต่กรณี 

(2) กรณีส่งออกประเทศอื่นที่ไม่ต้องการรูปแบบแบบเดียวกันกับใบรับรองที่ใช้ส่งออก 
สหภาพยุโรป  ให้ออกใบรับรองการจับสัตว์น ้าส้าหรับสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่มีแหล่งก้าเนิดจาก
ประเทศไทย  (CATCH  CERTIFICATE  For  fish  and  fishery  products  originated  from  Thailand)  หรือ
ใบรับรองการจับสัตว์น ้าแบบง่ายส้าหรับสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่มีแหล่งก้าเนิดจากประเทศไทย  
( SIMPLIFIED  CATCH  CERTIFICATE  For  fish  and  fishery  products  originated  from  
Thailand)  หรือใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าหรือการแปรรูปสัตว์น า้ในประเทศไทย  (Processing  
Statement  For  fishery  products  processed  in  Thailand)  แล้วแต่กรณี 

กรณีที่มีค้าสั่งไม่ออกใบรับรองการจับสัตว์น ้า  หรือใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าหรือ 
การแปรรูปสัตว์น ้าตามวรรคหนึ่ง  ให้แสดงเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ไว้ในหนังสือแจ้งการพิจารณาด้วย   

ข้อ 9 แบบค้าขอรับใบรับรองการจับสัตว์น า้  หรือแบบค้าขอรับใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์
สัตว์น ้าหรือการแปรรูปสัตว์น ้า  ใบรับรองการจับสัตว์น ้า  หรือใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าหรือ
การแปรรูปสัตว์น ้า  ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายระเบียบนี  

ข้อ 10 ค้าขอรับใบรับรองการจับสัตว์น ้า  หรือค้าขอรับใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า
หรือการแปรรูปสัตว์น ้าที่ได้ยื่นไว้ในวันก่อนวันที่ระเบียบนี ใช้บังคับ  และยังอยู่ระหว่างการพิจารณา   
ให้ถือว่าเป็นค้าขอตามระเบียบนี   และให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ในระเบียบนี  

ในกรณีค้าขอที่ยื่นตามวรรคหนึ่ง  และเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมค้าขอดังกล่าวแตกต่าง  
ไปจากที่ก้าหนดในระเบียบนี   ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับค้าขอมีอ้านาจสั่งให้ด้าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมค้าขอหรือ
จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมได้ตามความจ้าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี  

ข้อ 11 ใบรับรองการจับสัตว์น ้า  หรือค้าขอรับใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าหรือ 
การแปรรูปสัตว์น ้าที่ออกก่อนวันที่ระเบียบนี ใช้บังคับให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ นอายุหรือถูกเพิกถอน   

ข้อ 12 ระเบียบนี ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก้าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  12  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

มีศักดิ์  ภักดีคง 
อธิบดีกรมประมง 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



แบบค ำขอรับใบรับรองกำรจับสัตว์น  ำ  
 

เลขที่หนังสือ                                           
วันที่          เดือน                      ปี          

 

เรื่อง  ขอรับใบรับรองการจับสัตว์น ้า  
 

เรียน        
 

ด้วยบริษัท       มีความประสงค์ขอรับใบรับรองการจับสัตว์น ้า เพ่ือใช้เป็น
เอกสารประกอบการขอส่งออกสินค้า                                 ไปยัง
ประเทศ     ทั งนี  บริษัทฯ ได้กรอกข้อมูลในใบรับรองการจับสัตว์น ้า พร้อมแนบ
หรือแสดงเอกสารหรือหลักฐานประกอบการยื่นค้าขอฯ มาด้วยดังต่อไปนี  

 

1. แสดงใบรับรองสุขอนามัยผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า (Health Certificate) หรือแนบค้าขอใบรับรอง
สุขอนามัยผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า (กรณีส่งออกสหภาพยุโรป) 

2. แนบหนังสือก้ากับการจับและเคลื่อนย้ายสัตว์น ้าจากเรือประมงพื นบ้าน (กรณีเรือประมง
พื นบ้าน) และส้าเนา จ้านวน 1 ฉบับ 

3. แนบส้าเนาหนังสือก้ากับการซื อขายสัตว์น ้า (MCPD) จ้านวน 1 ฉบับ 
4. แนบเอกสารแสดงการใช้วัตถุดิบสัตว์น ้าภายในประเทศ จ้านวน 1 ฉบับ 
5. แนบส้าเนาฉลากสินค้าของผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า จ้านวน 1 ฉบับ  
6. แนบหนังสือมอบอ้านาจ และส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้มอบอ้านาจ จ้านวน 1 ฉบับ 

พร้อมแสดงบัตรประชาชนของผู้รับมอบอ้านาจ (กรณีโรงงานมอบอ้านาจให้บุคคลอ่ืนเป็น
ผู้ท้าการแทน)  

7. แนบหนังสือมอบอ้านาจ และส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้มอบอ้านาจ จ้านวน 1 ฉบับ 
พร้อมแสดงบัตรประชาชนของผู้รับมอบอ้านาจ (กรณีผู้ส่งออกมอบอ้านาจให้โรงงานเป็น 
ผู้ท้าการแทน) 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาออกใบรับรองการจับสัตว์น ้าด้วย จะขอบคุณมาก 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(ชื่อ    )  
ต้าแหน่ง    

ประทับตราบริษัท 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ 1. กรณีสตัว์น ้าได้มาจากเรือประมงที่มีขนาดตั งแต่ ๒๐ ตันกรอสขึ นไป ให้กรอกข้อมูลในใบรับรองการจับสัตว์น ้า 
 2. กรณสีัตว์น ้าไดม้าจากเรือประมงท่ีมีขนาดต่้ากว่า ๒๐ ตันกรอส ให้กรอกข้อมูลในใบรับรองการจับสัตว์น ้าแบบง่าย   

 



แบบค ำขอรับใบรับรองกำรผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น  ำหรือกำรแปรรูปสัตว์น  ำ  
 

เลขที่หนังสือ                                           
วันที่            เดือน                        ป ี            

 

เรื่อง ขอรับใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าหรือการแปรรูปสัตว์น ้า  
 

เรียน        
 

ด้วยบริษัท ……………………………………………………………………………………… มีความประสงค์ขอรับใบรับรอง
การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าหรือการแปรรูปสัตว์น ้า เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบการขอส่งออกสินค้า ................................ 
.........................................................ไปยังประเทศ……………………………………...................................... ทั งนี  บริษัทฯ 
ได้กรอกข้อมูลในใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าหรือการแปรรูปสัตว์น ้า พร้อมแนบหรือแสดงเอกสารหรือ
หลักฐานประกอบการยื่นค้าขอฯ มาด้วยดังต่อไปนี  

 

1. แสดงใบรับรองสุขอนามัยผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า (Health Certificate) หรือแนบค้าขอใบรับรอง
สุขอนามัยผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า (กรณีส่งออกสหภาพยุโรป) 

2. แสดงส้าเนาหนังสือก้ากับการจ้าหน่ายสัตว์น ้าน้าเข้า (IMD)  
3. แนบส้าเนาใบรับรองการจับสัตว์น ้าที่ออกโดยประเทศเจ้าของธงเรือ (กรณีส่งออกสหภาพยุโรป) 

จ้านวน 1 ฉบับ 
4. แนบเอกสารแสดงการใช้วัตถุดิบสัตว์น ้าน้าเข้า จ้านวน 1 ฉบับ 
5. แนบหนังสือมอบอ้านาจ และส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้มอบอ้านาจ จ้านวน 1 ฉบับ 

พร้อมแสดงบัตรประชาชนของผู้รับมอบอ้านาจ (กรณีโรงงานมอบอ้านาจให้บุคคลอ่ืนเป็น 
ผู้ท้าการแทน) 

6. แนบหนังสือมอบอ้านาจ และส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้มอบอ้านาจ จ้านวน 1 ฉบับ 
พร้อมแสดงบัตรประชาชนของผู้รับมอบอ้านาจ (กรณีผู้ส่งออกมอบอ้านาจให้โรงงานเป็น 
ผู้ท้าการแทน) 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาออกใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าหรือการแปรรูปสัตว์น ้า 

ด้วยจะขอบคุณมาก  
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(ชื่อ    )  
ต้าแหน่ง    

ประทับตราบริษัท 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

(ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี) 
ใบรับค ำขอรับใบรับรอง 

เลขท่ี........................................... 
วันท่ี................................... 

หน่วยงานผู้รับค้าขอ.................................................................................................................................. 

ได้รับค้าขอรับใบรับรองจากบริษัท....................................................................................................
ดังต่อไปนี  

 ใบรับรองการจับสตัว์น ้าของประเทศไทย (CATCH CERTIFICATE OF THAILAND)  
 ใบรับรองการจับสตัว์น ้าแบบง่ายของประเทศไทย (SIMPLIFIED CATCH CERTIFICATE OF 

THAILAND)  
 ใบรับรองการผลติผลิตภัณฑ์สตัว์น ้าหรือการแปรรูปสัตว์น ้า (ANNEX IV) 
 ใบรับรองการจับสตัว์น ้าส้าหรบัสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สตัว์น ้าท่ีมแีหล่งก้าเนิดจากประเทศไทย 

(CATCH CERTIFICATE For fish and fishery products originated from Thailand)  
 ใบรับรองการจับสตัว์น ้าแบบง่ายส้าหรับสตัว์น ้าและผลิตภัณฑส์ตัว์น ้าท่ีมีแหล่งก้าเนดิจาก

ประเทศไทย (SIMPLIFIED CATCH CERTIFICATE For fish and fishery products originated 
from Thailand)  

 ใบรับรองการผลติผลิตภัณฑ์สตัว์น ้าหรือการแปรรูปสัตว์น ้าในประเทศไทย (Processing 
Statement For fishery products processed in Thailand) 

เลขท่ีหนังสือค้าขอรับใบรับรอง........................................................................................................ 
วันท่ีหนังสือค้าขอรับใบรับรอง.......................................................................................................... 

 
                        ลายช่ือ...................................................................เจ้าหน้าท่ี 
                               (....................................................................) 
                        ต้าแหน่ง................................................................. 
 

 
(ส ำหรับผู้ขอรับใบรับรอง) 

ใบรับค ำขอรับใบรับรอง 
เลขท่ี........................................... 

วันท่ี................................... 

หน่วยงานผู้รับค้าขอ.................................................................................................................................. 

ได้รับค้าขอรับใบรับรองจากบริษัท....................................................................................................
ดังต่อไปนี  

 ใบรับรองการจับสตัว์น ้าของประเทศไทย (CATCH CERTIFICATE OF THAILAND)  
 ใบรับรองการจับสตัว์น ้าแบบง่ายของประเทศไทย (SIMPLIFIED CATCH CERTIFICATE OF 

THAILAND)  
 ใบรับรองการผลติผลิตภัณฑ์สตัว์น ้าหรือการแปรรูปสัตว์น ้า (ANNEX IV) 
 ใบรับรองการจับสตัว์น ้าส้าหรบัสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สตัว์น ้าท่ีมแีหล่งก้าเนิดจากประเทศไทย 

(CATCH CERTIFICATE For fish and fishery products originated from Thailand)  
 ใบรับรองการจับสตัว์น ้าแบบง่ายส้าหรับสตัว์น ้าและผลิตภัณฑส์ตัว์น ้าท่ีมีแหล่งก้าเนดิจาก

ประเทศไทย (SIMPLIFIED CATCH CERTIFICATE For fish and fishery products originated 
from Thailand)  

 ใบรับรองการผลติผลิตภัณฑ์สตัว์น ้าหรือการแปรรูปสัตว์น ้าในประเทศไทย (Processing 
Statement For fishery products processed in Thailand) 

เลขท่ีหนังสือค้าขอรับใบรับรอง........................................................................................................ 
วันท่ีหนังสือค้าขอรับใบรับรอง.......................................................................................................... 

 
                        ลายช่ือ...................................................................เจ้าหน้าท่ี 
                               (....................................................................) 
                        ต้าแหน่ง................................................................. 
 

 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 



 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 


