
 

 

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า–ออก 
เรือประมง เขต 2 (สงขลา)  

 ครั้งที่ 3/2563 
ในวันที่  10 มิถุนายน  2563 

ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง นครศรีธรรมราช 
............................................................................ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายธีระพงษ์ อภัยภักดี นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ 
2. นายชวนนท์ กัลยา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
3. นางเสาวนีย์ สาลีโท นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
4. นางสาวภัคศรัณย์ ตั้งสมคิด นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
5. นายโรจนรุตม์ รุ่งเรือง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
6. นายอนุชา ศรีทองฉิม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
7. นายยุทธพงษ์ พงษ์อักษร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
8. จ่าเอกประวิทย์ ทองเขียว เจ้าพนักงานสื่อสารช านาญงาน 
9. นายกมลภพ  มณีราช เจ้าพนักงานสื่อสารช านาญงาน 

10. นางเบญญาภา ชนะภัย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
11. นายนฤพล กรุณกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
12. นาวสาวกันต์กนิษฐ์ แสงประสิทธิ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
13. นายมาโนช อัจนากิตติ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
14. นางสาวเสาวนิตย์ กุลประสิทธิ์ นักวิชาการประมง 
15. นายสัญชัย ขวัญสุด นักวิชาการประมง 
16. นางสาวธนิชชา สุขแก้ว เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสัตว์น้ าหน้าท่าเทียบเรือ 
17. นางสาววณิชยา เอียดทอง เจ้าพนักงานแรงงาน 
18. นายณัฐวัฒน์ พละเรือง นักวิชาการแรงงาน 
19. นายธวัชชัย พัดฉิม พนักงานสื่อสาร 
20. นางสาวอภิสสรา สมเขาใหญ่ เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสัตว์น้ าหน้าท่าเทียบเรือ 
21. นายอนุพล หีดเดช เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสัตว์น้ าหน้าท่าเทียบเรือ 

เริ่มประชุมเวลา 08.30  น. 
ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  : เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

นายธีระพงษ์  อภัยภักดี  ประธานในที่ประชุม แจ้งในที่ประชุมทราบในเรื่องดังต่อไปนี้ 
     1.1 การแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ “จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ของกอง
บริหารจัดการเรือประมงและการท าการประมง ผ่านทาง VDO Line เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 โดยได้มีการ
ทบทวนรายงานการประชุมของกอง ฯ และเน้นย้ าในเรื่องดังต่อไปนี้ 1.) งบประมาณในการจ้างเหมาบริการใน
รอบเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2563 จะเป็นการจัดสรรงบจากกรมประมง โดยงบสนับสนุนจากงบกลาง ฯ 
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๒ 

 

อาจจะได้รับในช่วงกรกฎาคม หรือเดือนสิงหาคม 2563   2.) การดูแลความสะอาดของส านักงานให้เรียบร้อย
อยู่เสมอ  3.) การแต่งกายในระหว่างการปฏิบัติงานให้เรียบร้อยเป็นระเบียบสวมใส่เสื้อกั๊ก  3.) เร่งรัดให้ผู้ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนในการปรับต าแหน่งเร่งเขียนงานวิจัยให้แล้วเสร็จและส่งกรรมการภายในเดือนกันยายน 
2563 เพ่ือประโยชน์ในความก้าวหน้าของผู้วิจัย  4.) การขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ิมเติมในหมวด  
ค่าสาธารณูปโภคให้แต่ละที่ท าขอไปยังกอง ฯ ได้โดยตรง  5.) ติดตามเรื่องการส่งสมุดบันทึกการท าการประมง
ของเรือที่ ไม่แจ้งเข้า-ออก ให้ประชาสัมพันธ์ และติดตามให้ส่ง LB เพ่ือบันทึกเข้าระบบให้ได้มากที่สุด          
6.) ประชาสัมพันธ์ชาวประมงเกี่ยวกับกฎหมายที่จะออกมาด้านความคลาดเคลื่อนของน้ าหนักสัตว์น้ า           
ในสมุดบันทึกการท าการประมงกับน้ าหนักชั่งจริง ณ ท่าเทียบเรือ  7.) เมื่อได้รับสมุดบันทึกการท าการประมง
แล้วให้บันทึกในระบบให้แล้วเสร็จภายในเวลา 18 ชั่วโมงนับจากเวลาที่แจ้งเข้าในระบบรวมถึงติดตามส าเนา 
LB ที่ได้รับในแต่ละวันให้ครบถ้วน 
   1.2 ผลการประเมินของชุด FIT ที่แต่งตั้งโดย ศรชล. 
    - ผลการประเมินของชุด FIT ในรอบที่ผ่านมา ผลการประเมินในระดับ A    
มี 1 แห่ง (ศจร.ภูเก็ต) และอีก 29 หน่วย อยู่ในระดับ B  ซึ่งกอง ฯ จะจัดอบรมเจ้าหน้าที่ ที่ได้ผลการประเมิน
ในระดับ B  โดยเน้นให้แต่ละแห่งปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือการปฏิบัติงาน และให้เป็นไปตามเป้าหมายของกรม ฯ 
ส าหรับรอบถัดไปชุด FIT จะเข้าตรวจประเมินประมาณเดือนสิงหาคม 2563 
   1.3 ค าสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการ ของ หน. ศจร. นครศรีธรรมราช 
    - ได้มีค าสั่งกรมประมงที่  437/63 ลงวันที่  19 พฤษภาคม 2563      
เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ โดยนายสิทธิศักดิ์ นุ่นช่วย ต าแหน่งหัวหน้าศูนย์ควบคุมการ   
แจ้งเข้า-ออก เรือประมง นครศรีธรรมราช เลขที่ต าแหน่ง 761 ได้ลาออกจากราชการ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 15 
มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป 

1.4 เรื่องอ่ืน ๆ  
 - ได้แจ้งจ านวนอัตราก าลังพนักงานราชการที่ขอเพ่ิมเติมแทนต าแหน่งจ้างเหมาบริการส าหรับการจัด
จ้างในปีงบประมาณ 2564 เพ่ือแก้ปัญหาเงินงบประมาณในการจัดจ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการที่ไม่แน่นอน 
ซึ่งอัตราต าแหน่งที่ได้ขอเพ่ิมเติมไปได้แก่ 1.) นักวิชาการประมง/นักพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์  2.) เจ้าหน้าที่/      
เจ้าพนักงานสื่อสาร  3.) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี/เจ้าพนักงานธุรการ  4.) เจ้าพนักงานประมง ในภาพรวมเขต 2 
(สงขลา) ได้ขอไปทั้งหมด 38 อัตรา 

     
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

  - การประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์
ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) โดยได้มีการทบทวนวาระการประชุมในครั้งที่ผ่านมา
พร้อมทั้งสอบถามถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนภายหลังจากการประชุมครั้งก่อน 

 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
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๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่องติดตามผลการปฏิบัติงาน 
    3.1 ผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการที่กรมประมงก าหนด และงานกิจกรรม
ตามนโยบายผู้บริหาร เฉพาะประเด็นที่ เป็นปัญหา อุปสรรค ที่คาดว่าไม่สามารถท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้      
    -หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงในสังกัด ศจร. เขต 2 (สงขลา)     
แต่ละศูนย์ฯ ได้น าเสนอปัญหา อุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ไ ด้ 
โดยในการนี้ นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผอ.ศจร.เขต 2 ได้รับฟังปัญหาต่าง ๆ และได้ให้ค าแนะน า แนวทางปฏิบัติ
ในการแก้ปัญหาเพ่ือจะบรรจุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดและเพ่ือประโยชน์ของกรมประมงต่อไป  พร้อมทั้งมีการ
ปรับลดเป้าหมายในการปฏิบัติงานบางหัวข้อเช่น 1.)  ตรวจสอบพิกัดท าการประมงในสมุดบันทึกท าการประมง
เทียบกับข้อมูลระบบติดตามเรือ (VMS) เนื่องจากข้อจ ากัดในเรื่องของเรือที่แจ้งเข้า-ออก มีปริมาณน้อย          
ในพ้ืนที่อ าเภอปากพนัง (ปรับลดลง 80 % ของแผน)  2.) ตรวจสอบเรือประมงที่แจ้งเข้าออก ณ ท่าเทียบ
เรือประมง  ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ปฏิบัติงานในส่วนอ่ืนที่ท าได้มากและไม่มีข้อจ ากัดแทนเนื่องจากผลใน
ภาพรวมมาจากข้อย่อย 7 ข้อ 
    -เรื่องการควบคุม ก ากับ ตรวจสอบเรือประมง ที่ได้รับใบอนุญาตท าการประมง
พาณิชย์ที่ไม่ออกท าการประมงหรือที่แจ้งของดใช้เรือกับกรมเจ้าท่า ให้แต่ละที่ท าให้ครบตามเป้าหมายที่กองฯ 
ส่งมาให้ในภาพรวมทุก 3 เดือน 
    3.2 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

   4.1  คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า -ออก
เรือประมง  

    4.1.1 ได้เน้นย้ าเรื่องการตรวจเรือ ณ ท่าเทียบเรือในสถานการณ์โควิด 
กรณีมีการตรวจคัดกรองลูกเรือ ให้ใส่ผลการวัดอุณหภูมิที่ได้ในระบบ FI เพ่ิมเติม 

    4.1.2 กรณีเจอลูกเรือตกน้ าให้สั่งตรวจ 100 % โดยแบ่งเป็น 2 กรณี     
1.) กรณีไม่เจอลูกเรือที่ตกน้ าให้สั่งตรวจติดต่อกัน 3 ครั้ง  2.) กรณีพบลูกเรืออาจจะสั่ง หรือไม่สั่ง สามารถ
พิจารณาได้ตามความคิดเห็นของชุดตรวจร่วมกัน  

    4.1.3 เอกสารที่ต้องแนบในระบบเมื่อสั่งตรวจ 1.) บันทึกประจ าวัน       
2.) รายละเอียดชื่อ-สกุล และเบอร์โทร ของร้อยเวรที่รับเรื่องในวันนั้นๆ  และท าในระบบให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

   4.2 ทบทวน ระเบียบ ข้อกฎหมาย และกรณีศึกษา ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน 
ได้ฝึกปฏิบัติกระบวนการด าเนินคดีกรณีเรือท าผิดกฎหมายร่วมกันในประเด็นเพ่ือเพ่ิมความช านาญและความ
ถูกต้องในการวิเคราะห์คดีโดยใช้หลักตามข้อหารือที่กองฯ แจ้งมาในเรื่องดังต่อไปนี้  1.) กรณีมีการกระท าการ
ฝ่าฝืน พ.ร.ก.การประมงฯ โดยอ้างว่าไม่มีเจตนากระท าความผิด  (ตามข้อหารือหากรับว่าเข้าไปในเขตจริง ให้
เจ้าหน้าที่ PIPO ด าเนินคดีส่งเอกสารให้พนักงานสอบสวนและศาลเป็นผู้พิสูจน์เจตนา)  2.) กรณีมีการฉีดสมุด
บันทึกการท าการประมง ออกบางแผ่นโดยอ้างว่าท ากาแฟหกใส่ (ตามข้อหารือ การฉีก LB เป็นความผิดตาม 
พรก. ประมง 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ตามมาตรา 81 (2) และประกาศ LB  3.) กรณีมีการฉีดสมุดบันทึก
การท าการประมง จะเป็นความผิดตามมาตรา 188 แห่งประมวลกฎหมายอาญาหรือไม่  (ตามข้อหารือ LB ไม่
เป็นหนังสือราชการแต่เป็นเอกสารส่วนตัวของเจ้าของเรือ) 4.) กรณีมีการเปรียบเทียบปรับส าเร็จแล้ว 



๔ 

 

เจ้าหน้าที่ จะเพิกถอนค าสั่งกักเรือ ยึดเครื่องมือ ท าการประมงได้เมื่อใด  (กรณีนี้แม้การที่คณะกรรมการ
เปรียบเทียบปรับได้ด าเนินการเปรียบเทียบปรับส าเร็จจะท าให้คดีอาญาเลิกกัน ตาม ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 37(4) ก็ตามแต่การจะเพิกถอนค าสั่งกักเรือ ยึดเครื่องมือท าการประมงและสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 105(2) แห่งพระราชก าหนดการประมงฯได้หรือไม่ ต้องพิจารณาดังนี้   1.) 
กรณีเป็นการกระท าความผิดที่มีลักษณะเป็นการท าการประมงฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 114 
ยังคงเพิกถอนค าสั่งไม่ได้จนกว่าการด าเนินมาตรการทางปกครองจะเสร็จสิ้น   2.)  กรณีเป็นการกระท า
ความผิดที่ไม่มีลักษณะเป็นการท าการประมงฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 114 ซึ่งจะต้องไม่มีการ
ด าเนินมาตรการทางปกครอง เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับได้ด าเนินการเปรียบเทียบปรับส าเร็จ 
พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเพิกถอนค าสั่งได้ทันที)  5.) กรณีการแจ้งเข้าออกของเรือประมง ที่ได้รับใบอนุญาต
ประมงพาณิชย์ ประเภทเครื่องมือประสิทธิภาพสูงและประสิทธิภาพต่ า  (ในการแจ้งออก-เข้า กรณีที่เป็น
เครื่องมือประสิทธิภาพต่ าในคราวถัดไปให้แจ้งเข้า-ออก ตามเครื่องมือประสิทธิภาพสูง) 6.) กรณีคณะกรรมการ
เปรียบเทียบปรับเห็นว่าไม่มีความผิดตาม พ.ร.ก.การประมงฯ จึงไม่ท าการเปรียบเทียบปรับ พนักงานเจ้าหน้าที่
จะสามารถเพิกถอนค าสั่งกักเรือประมงได้หรือไม่  7.) กรณีตรวจพบว่า คนประจ าเรือบนเรือประมงไม่ตรง
ตามที่ได้แจ้งไว้ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สัตว์น้ าที่ได้จากการท าการประมงในรอบนั้น จะต้องสั่งยึดด้วยหรือไม่  
(ตามข้อหารือหากจ านวนคนที่เข้ามามากกว่าที่แจ้งออกและรายชื่อไม่ตรงกับ LR ให้ยึดสัตว์น้ า และด าเนินคดี 
กรณีจ านวนคนที่เข้ามาน้อยกว่าหรือเท่ากับกับที่แจ้งออก และรายชื่อไม่ตรงกับ LR ไม่ยึดสัตว์น้ า แต่ยังต้อง
ด าเนินคดีตามกระบวนการ ) 8.) กรณีจับกุมเรือประมงดัดแปลงเพ่ือบรรทุกน้ ามัน จะมีความผิดใด ๆ 
ตามพ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ (ไม่ผิดตาม พรก. การประมง ฯ แต่ต้องเป็นเรือที่
ไม่มีใบอนุญาตประมงพาณิชย์แล้ว) 

4.3 แนวทางการจัดท าตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการรอบการประเมิน 2/63 ได้มี
การชี้แจงการก าหนดตัวชี้วัดในรอบการประเมินที่ 2/2563 (ก าหนดครั้งที่ 1 ) รายละเอียดดังนี้ 

1. ตรวจเรือประมงแจ้งเข้า ออก ณ ท่าเทียบเรือ เริ่ม 1 เม.ย. 63 – 15 ก.ย. 63 
 เงื่อนไข 1.1) ต้องได้ตามเป้าที่กรมประมงก าหนดทุกรอบ 3 เดือน รอบที่ 1 (1 เ.ม.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63) 
รอบท่ี 2 (1 ก.ค. 63- 15 ก.ย. 63) ยกเว้นนราธิวาส ต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 และปัตตานี ต้องได้ ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 75   1.2)  ที่ระบบสั่งตรวจต้องตรวจได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96.00 ยกเว้น นราธิวาส ปัตตานี เรือ
ที่ระบบสั่งตรวจในเวลา 08.00 – 16.00 น. ต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 และภาพรวมต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

2. กิจกรรมสิ่งแวดล้อมตามนโยบาย กบร.  1.1) ขยะคืนฝั่ง ต้องมีเรือลงทะเบียน
ร้อยละ 70 ภายใน 15 ก.ค. 63 และต้องมีการส ารวจปริมาณขยะคืนฝั่งจากเรือประมงบันทึกผ่านระบบ
รายงาน กบร. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของเรือแจ้ งเข้า ในแต่ละเดือน 1.2) ปูไข่นอกกระดองต้องมีเรือ
ลงทะเบียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ภายใน 15 ก.ค. 63 (โดยใช้ตัวเลขเป้าหมายจากเรือที่มีการขอใบอนุญาต
ประมงพาณิชย์ในพื้นที่และตามยอดที่ได้แจ้งในที่ประชุม) 

ศจร. เป้าหมาย 
A 

เป้าหมาย 
B 

สุราษฏร์ธานี 208 168 
ขนอม 200 290 
นครศรีธรรมราช 342 231 
ปากพนัง 212 173 
สงขลา 370 340 
ปัตตานี 470 500 
นราธิวาส 20 7 

รวม  1,822.00   1,709.00  

ตัวชี้วัดรอบการประเมิน%202.docx


๕ 

 

** หมายเหตุ 1.) เป้าหมาย A คือเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจเครื่องมือประมง  
ความก้าวหน้าผลการตรวจสอบ และสอนแนะการใช้พิกัดภูมิศาสตร์เพ่ือก าหนดแนวเขตหวงห้ามท าการประมง
กิจกรรมขยะคืนฝั่ง และกิจกรรมคืนชีวิตสู่ทะเล ปล่อยปูไข่นอดกระดอง 2.) เป้าหมาย B คือเป้าหมายที่ใช้ใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านความก้าวหน้าผลการตรวจสุขภาพ VMS  

3. งานเร่งด่วน กบร.  1.1) สอน แนะน า วีเอ็มเอส จีพีเอส และรายงานตามแบบท่ี  
กบร.ก าหนดให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเรือแจ้งเข้าออก ภายใน 15 ก.ค. 63   1.2)  พาไต๋เยี่ยมศูนย์ 
ท าตามแผนเดิมที่เคยน าเสนอ และภายใน 15 ก.ค. 63 ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ซึ่งบางครั้งข้อ 1.1 และ 
1.2 อาจท าข้อใดข้อหนึ่ง แต่รายงานทั้ง 2 กิจกรรมก็ได้ 

4. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารงานจากผู้ใต้บังคับบัญชา ข้าราชการ
และพนักงานราชการในสังกัดให้คะแนนโดยตรงต่อ ผอ.ศจร เขต 2 (สงขลา) น าหนักคะแนนในข้อนี้ก าหนด
เป็น 5 คะแนน 

5. กิจกรรมการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ผลการปฏิบัติเป็นไปตามแผนรายปี ให้ทุกศจร. 
ควบคุม ก ากับให้ได้ตามเป้าหมายโดยจะติดตามทุกรอบ 3 เดือน 

4.4 เรื่องอ่ืน ๆ  

-ได้แจ้งขั้นตอน วัน และคณะกรรมการในการเปิดสอบพนักงานราชการ ต าแหน่ง   
เจ้าพนักงานสื่อสาร และฝากให้แต่ละที่ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครตามประกาศกรมประมง เรื่องรับสมัคร
สอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ   
   5.1 เรื่องอ่ืน ๆ ถ้าม ี  
  
มติที่ประชุม รับทราบ 
เลิกประชุมเวลา  17.00 น. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

 
ภาพการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า–ออก 

เรือประมง เขต 2 (สงขลา) ครั้งที่ 3/2563 

 
 
 
 

    (นางเสาวนีย์  สาลีโท)              (นายธีระพงษ์ อภัยภักดี)  
  ผู้จดรายงานการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 



๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     


