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ประกาศกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 
เรื่อง  กําหนดแบบการแจ้ง  และหนังสือรับรอง 
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 

 

เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับประชาชน  ผู้ประกอบธุรกิจ  และหน่วยงานต่าง ๆ   
หน่วยราชการที่เก่ียวข้องกับการเริ่มต้นธุรกิจ  ซ่ึงได้แก่  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กรมสรรพากร   
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  และสํานักงานประกันสังคม  จึงได้บูรณาการกระบวนงานในการ
ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวร่วมกัน 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๑  และข้อ  ๑๐  แห่งกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการแจ้งเพื่อขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ซ่ึงออกตามความใน
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๔๒  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ
บางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงตามมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  
และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติของกฎหมาย  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  กําหนดแบบการแจ้ง 
และหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  กําหนดแบบการแจ้ง  และหนังสือ

รับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ลงวันที่  ๑๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
ข้อ ๔ การแจ้งเพื่อขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ  ให้ใช้แบบการแจ้งตามแบบ  ต. 6   

ที่กําหนดไว้ท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๕ หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ  ให้ใช้แบบ  ต. 7  ที่กําหนดไว้ท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๖ การแจ้งเพื่อขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจที่ได้ยื่นไว้ต่ออธิบดีก่อนวันที่ประกาศนี้

มีผลใช้บังคับให้ถือว่าเป็นแบบการแจ้งเพื่อขอหนังสือรบัรองการประกอบธุรกิจที่ได้ยื่นไว้ตามประกาศนี้ 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
บรรยงค์  ล้ิมประยูรวงศ ์

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

แบบการแจงเพ่ือขอหนังสือรับรอง 
ตามมาตรา 11 

แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542

เฉพาะเจาหนาท่ี 
คําขอที่.............................................. 
รับวันท่ี.............................................. 
 
วันท่ีออกใบอนุญาต............................. 

 
 

 
ผูแจง 

 

ช่ือ  (ไทย) 
 
 

 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเลขท่ี 
.............................................................    
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 
............................................................ 
เลขที่บัญชีนายจาง 
............................................................ 

      (อังกฤษ) 

คนตางดาวที่ประกอบธุรกจิที่มิไดกําหนดไวในบัญชีทายพระราชบัญญัติน้ีอยูกอน ตอมามีการปรับปรุงหรือแกไข   
ประเภทธุรกิจทําใหธุรกิจน้ันเปนธุรกิจที่ตองขออนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี (มาตรา 9)  
คนตางดาวซ่ึงไดรับอนุญาตจากรฐับาลแหงราชอาณาจักรไทยใหประกอบธุรกิจเปนการเฉพาะกาล (มาตรา 10) 
คนตางดาวซ่ึงไดรับสิทธิใหประกอบธุรกจิไดตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเปนภาคหีรือมีความผูกพนัตามพันธกรณ ี  
(มาตรา 10) 

 

     

สถานะผูแจง 

 
 บุคคลธรรมดา     อายุ...........ป   สัญชาติ............................................   อาชีพ.......................................... 
 
 นิติบุคคลประเภท …………………………………………..  ทะเบียนเลขที่.................................................. 
         จดทะเบียนที่....................................................................  เม่ือวันที่.......................................................... 

    
ที่อยูเลขที่...………………… ซอย ………..……………………. ถนน……………………….……………………… 

   
ตําบล/แขวง…………………………………………… อําเภอ/เขต…………..………….……………………..…….. 

   
จังหวัด……………………………………………….… ประเทศ ………...………………..………………………… 

   
รหัสไปรษณีย……………………….โทรศัพท……………………………… โทรสาร. ………………………..……. 

การขอมีเลข
ประจําตัวผูเสียภาษี 
/ ขอมีเลขท่ีบัญชี
นายจาง / ขอสง
ขอบังคับเกี่ยวกับ 

การทํางาน 

 ขอมีเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร  ตามประมวลรัษฎากร 

   ขอมีเลขที่บัญชีนายจาง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 

ปจจุบันมีลูกจางรวมทั้งส้ิน.........................คน  คาจางโดยประมาณเดือนละ................................บาท 

สํานักงานแหงใหญ จํานวน........................คน  สํานักงานสาขา.........................จํานวน...............คน 

มีลูกจางทํางานตั้งแต 1 คนขึ้นไป เม่ือวันที่.............. เดือน................... ป................ 

ขอสงขอบังคับเก่ียวกับการทํางาน ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (กรณีมีลูกจางต้ังแต 10 คนขึ้นไป) 

สํานักงาน/สถานท่ี    
  ประกอบธุรกิจ 
ในประเทศไทย 

สํานักงานใหญ เลขรหัสประจําบาน  ........................................ตัง้อยูเลขที.่.….…........ซอย.................................... 

ถนน................................................ตําบล/แขวง.................................................................................................. 
อําเภอ/เขต………………………………จังหวัด................................................................................................... 
  
รหัสไปรษณีย……………………….โทรศัพท……………………………… โทรสาร. ………………………..….. 
 

สาขาที่..... 1 ......เลขรหัสประจําบาน .........................................ตัง้อยูเลขที่..….…...........................ซอย.......................... 

ถนน.....................................................ตําบล/แขวง............................................................................................ 
อําเภอ/เขต……………………………...จังหวัด................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย……………….................โทรศัพท…………………โทรสาร…...................................................... 
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(1) นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………….…………………………...อาย.ุ.…………….…. ป 
   

สัญชาต…ิ…………………………………….………………..อาชีพ……………………………………………...…….. 
    

ที่อยูเลขที่...………………… ซอย ………..……………………. ถนน……………………….………………………… 
    

ตําบล/แขวง…………………………………………… อําเภอ/เขต…………..………….………………………..…….. 
    

จังหวัด…………………………….… ประเทศ ………...…………………………รหัสไปรษณีย………………………. 
   

โทรศัพท…………………………………..……… โทรสาร. …………………………………………………..…..……. 
ผูแทนซ่ึงมีหนาท่ี  

รับผิดชอบ   
(2) นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………….…………………………...อาย.ุ.………….……. ป 

ดําเนินกิจการ   
สัญชาต…ิ…………………………………….………………..อาชีพ……………………………………………...…….. 

ในประเทศไทย   
ที่อยูเลขที่...………………… ซอย ………..……………………. ถนน……………………….………………………… 

   
ตําบล/แขวง…………………………………………… อําเภอ/เขต…………..………….………………………..…….. 

   
จังหวัด…………………………….… ประเทศ ………...…………………………รหัสไปรษณีย………………………. 

   
โทรศัพท…………………………………..……… โทรสาร. …………………………………………………..…..……. 

   

 ลําดับท่ี บัญชี หมวด รายละเอียดของธุรกิจ 

  
  
 
 
 
 
 

ประเภทธุรกิจ  
ท่ีแจงขอหนังสือ

รับรอง 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

(*) ผูขอจะระบุรายละเอียดของธรุกิจเปนภาษาองักฤษกํากับมาดวยก็ได แตทั้งนี้ใหถือภาษาไทยเปนเกณฑ 

ประกอบธุรกิจที่แจงขอหนังสือรับรองตั้งแตวันที่.............................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 



 

 
 รายการหลักฐานและเอกสารประกอบ  

 คนตางดาวตามมาตรา 9 
  บุคคลธรรมดา 

 

 

 สําเนาหนังสือเดินทางหรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว  

 
 
 

สําเนาทะเบียนบาน ใบสําคัญถิน่ที่อยูในราชอาณาจักร หรอืหลักฐานการไดรับอนญุาตใหเขามาใน 
ราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 

  คําช้ีแจงประเภทธุรกิจที่แจงเพื่อขอหนังสือรับรอง 

 
 หลักฐานแสดงวาผูแจงเพื่อขอหนังสือรับรองไดประกอบธุรกิจที่แจงเพื่อขอหนังสือรับรองอยูกอนมีการปรับปรุง  

แกไขบัญชีธุรกิจ 
  แผนที่แสดงที่ตั้งโดยสังเขปของสถานที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
  หนังสือมอบอํานาจในกรณีที่มีการมอบอํานาจใหบุคคลอื่นเปนผูกระทําแทน 
  หลักฐานหรือเอกสารๆ (ถามี)   
 

  
  

 

  

 นิติบุคคลที่ไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย 

 

 
 

สําเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคลซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับช่ือ ทุน วัตถุประสงค ที่ตั้ง สํานักงาน รายชื่อ 
กรรมการและผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 

 
 

หนังสือแตงตัง้ผูแทนโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่แจงขอหนังสือรับรองเปนผูแตงตั้งใหมีหนาที่รับผิดชอบ 
ดําเนินกิจการในประเทศไทยแทนนิติบุคคล 

 สําเนาหนังสือเดินทาง ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนที่ไดรับแตงตั้ง 
 
 

สําเนาทะเบียนบาน ใบสําคัญถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร หรือหลักฐานการไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรเปนการ 
ช่ัวคราวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองของผูแทนที่ไดรับแตงตั้ง 

 คําช้ีแจงประเภทธุรกิจที่แจงเพื่อขอหนังสือรับรอง 

 หลักฐานแสดงวาผูแจงเพื่อขอหนังสือรับรองไดประกอบธุรกิจที่แจงเพื่อขอหนังสือรับรองอยูกอนมีการปรับปรุงแกไขบัญชีธุรกิจ 

 แผนที่แสดงที่ตั้งโดยสังเขปของสถานที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย  

 หนังสือมอบอํานาจในกรณีที่มีการมอบอํานาจใหบุคคลอื่นเปนผูกระทําการแทน  

 หลักฐานหรือเอกสารอื่นๆ (ถามี) 
      

    

 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
   

 
สําเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคลซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับช่ือ ทุน วัตถุประสงค ที่ตั้งสํานักงาน 
รายชื่อกรรมการและผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 

  หนังสือแจงสัดสวนการถือหุนระหวางคนไทยกับคนตางดาว จํานวนหุน ประเภทหรือชนิดของหุนที่คนตางดาวถือ  

  คําช้ีแจงประเภทธุรกิจที่แจงเพื่อขอหนังสือรับรอง 
  หลักฐานแสดงวาผูแจงเพื่อขอหนังสือรับรองไดประกอบธุรกิจที่แจงเพื่อขอหนังสือรับรองอยูกอนมีการปรับปรุง แกไขบัญชีธุรกิจ  
  แผนที่แสดงที่ตั้งโดยสังเขปของสถานที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
  หนังสือมอบอํานาจในกรณีที่มีการมอบอํานาจใหบุคคลอื่นเปนผูกระทําการแทน 
  หลักฐานหรือเอกสารอื่นๆ (ถามี) 
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 รายการหลักฐานและเอกสารประกอบ  

 คนตางดาวตามมาตรา 10 
  บุคคลธรรมดา 

 

 

 สําเนาหนังสือเดินทางหรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว  

 
 
 

สําเนาทะเบียนบาน ใบสําคัญถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร หรือหลักฐานการไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรเปนการ 
ช่ัวคราวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง  

  คําช้ีแจงประเภทธุรกิจที่แจงเพื่อขอหนังสือรับรอง 
  สําเนาหนังสืออนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจจากรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยเปนการเฉพาะกาล 
  หนังสือรับรองสญัชาติของผูแจงเพื่อขอใชสิทธิตามสนธิสัญญาจากสถานทูตของประเทศที่เปนภาคีสนธิสัญญา กับประเทศไทย 

 
 หนังสือรับรองสัญชาติของผูแจงเพื่อขอใชสิทธิตามพันธกรณีจากสถานทูตของประเทศที่มีความผูกพันตามพันธกรณีกับ

ประเทศไทย 
  แผนที่แสดงที่ตั้งโดยสังเขปของสถานที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย  
  หนังสือมอบอํานาจในกรณีที่มีการมอบอํานาจใหบุคคลอื่นเปนผูกระทําแทน  
  หลักฐานหรือเอกสารอื่นๆ (ถามี)     

 
  

  

 

  
  นิติบุคคลที่ไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย 

 

 สําเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคลซ่ึงแสดงรายการเกี่ยวกับช่ือ ทุน วัตถุประสงค ท่ีตั้ง  
สํานักงาน รายชื่อและสัญชาติกรรมการและผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล รายชื่อและสัญชาติของ ผูถือหุน หรือ 
รายละเอียดของผูเปนหุนสวน ในกรณีที่ไมสามารถสงเอกสารแสดงรายชื่อและสัญชาติของผูถือหุนหรือ  รายละเอียด 
ของผูเปนหุนสวนได ใหสงเอกสารแสดงวาคนสัญชาติของประเทศที่เปนภาคี สนธิสัญญาหรือที่มีความผูกพันตาม 
พันธกรณีกับประเทศไทยถือหุนหรือลงหุนขางมากในนิติบุคคล นั้น 

 

 
 

 
 

ในกรณีที่ผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนขางมากของผูแจงเพื่อขอหนงัสือรับรองมีฐานะเปนนิติบุคคล ใหสงสําเนาหนังสือ 

รับรองหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคลของผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนขางมากนั้น จนถึงผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนขาง 
มากรายสุดทาย เพื่อแสดงวานิติบุคคลที่เปนผูถือหุนหรือเปนหุนสวนของผูแจงเพื่อขอหนังสือรับรองนั้น มีคนสัญชาติ 

ของประเทศที่เปนภาคีสนธิสัญญาหรือที่มีความผูกพันตามพันธกรณีกับประเทศไทยถือหุนหรือลงหุนขางมากในนิติ 
บุคคลนั้น 

 
 

หนังสือแตงตั้งผูแทนโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่แจงขอหนังสือรับรองเปนผูแตงตั้งใหมีหนาที่รับผิดชอบ 
ดําเนินกิจการในประเทศไทยแทนนิติบุคคล 

 สําเนาหนังสือเดินทาง ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนที่ไดรับแตงตั้ง 
 
 

สําเนาทะเบียนบาน ใบสําคัญถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร หรือหลักฐานการไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรเปนการ 
ช่ัวคราวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองของผูแทนที่ไดรับแตงตั้ง 

 คําช้ีแจงประเภทธุรกิจที่แจงเพื่อขอหนังสือรับรอง 

 สําเนาหนังสืออนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจจากรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยเปนการเฉพาะกาล 

 หนังสือรับรองสัญชาติของผูแจงเพื่อขอใชสิทธิตามสนธิสัญญาจากสถานทูตของประเทศที่เปนภาคีสนธิสัญญากับประเทศไทย 

 
 

หนังสือรับรองสัญชาติของผูแจงเพื่อขอใชสิทธิตามพันธกรณีจากสถานทูตของประเทศที่มีความผูกพันตามพันธกรณีกับ 
ประเทศไทย 

 แผนที่แสดงที่ตั้งโดยสังเขปของสถานที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย  
 หนังสือมอบอํานาจในกรณีที่มีการมอบอํานาจใหบุคคลอื่นเปนผูกระทําการแทน  

 หลักฐานหรือเอกสารอื่นๆ (ถามี)
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 รายการหลักฐานและเอกสารประกอบ  
  นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

 

 

 สําเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคลซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับช่ือ ทุน วัตถุประสงค ที่ตั้ง 
สํานักงาน รายชื่อกรรมการและผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 

  หนังสือแจงสัดสวนการถือหุนระหวางคนไทยกับคนตางดาว จํานวนหุน ประเภทหรือชนิดของหุนที่คนตางดาวถือ 

 

 ในกรณีที่ผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนขางมากของผูแจงเพื่อขอหนังสือรับรองมีฐานะเปนนิติบุคคลใหสง
หลักฐาน หรือเอกสารดังนี้  
1.  สําเนาหนังสือรับรองหรอืหลักฐานการเปนนิติบุคคลซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับช่ือ ทุน วัตถุประสงค ที่ตั้ง  
    สํานักงาน รายชื่อและสัญชาติกรรมการและผูมีอํานาจลงนามผกูพันนิติบุคคลรายชื่อและสัญชาติของผูถือ  
    หุนหรอืรายละเอยีดของผูเปนหุนสวน ในกรณีที่ไมสามารถสงเอกสารแสดงรายชื่อและสญัชาตขิองผูถือหุน  
    หรือรายละเอยีดของผูเปนหุนสวนได ใหสงเอกสารแสดงวาคนสัญชาติของประเทศทีเ่ปนภาคีสนธิสญัญา  
    หรือที่มีความผูกพันตามพันธกรณีกับประเทศไทยถือหุนหรือลงหุนขางมากในนิติบุคคลนั้น  
2.  ในกรณีที่ผูถือหุนหรือผูเปนหันสวนขางมากของผูแจงเพื่อขอหนังสือรับรองมีฐานะเปนนิติบุคคล ใหสง  
    สําเนาหนงัสือรับรองหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคลของผูถอืหุนหรือผูเปนหุนสวนขางมากนั้น จนถึงผูถือ  
    หุนหรอืผูเปนหุนสวนขางมากรายสุดทาย เพื่อแสดงวานิติบุคคลที่เปนผูถอืหุนหรอืเปนหุนสวนของผูแจง  
    เพื่อขอหนังสือรับรองนั้น มีคนสัญชาติของประเทศที่เปนภาคีสนธิสัญญาหรือที่มีความผูกพันตาม  
    พันธกรณีกับประเทศไทยถือหุนหรือลงหุนขางมากในนิติบุคคลนั้น 

  คําช้ีแจงประเภทธุรกิจที่แจงเพื่อขอหนังสือรับรอง 
  สําเนาหนังสืออนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจจากรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยเปนการเฉพาะกาล

 
 หนังสือรับรองสัญชาติของผูแจงเพื่อขอใชสิทธิตามสนธิสัญญาจากสถานทูตของประเทศที่เปนภาคีสนธิสัญญา  

กับประเทศไทย 

  หนังสือรับรองสัญชาติของผูแจงเพื่อขอใชสิทธิตามพันธกรณีจากสถานทูตของประเทศที่มีความผูกพันตาม 
พันธกรณีกับประเทศไทย 

  แผนที่แสดงที่ตั้งโดยสังเขปของสถานที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย  
  หนังสือมอบอํานาจในกรณีที่มีการมอบอํานาจใหบุคคลอื่นเปนผูกระทําแทน 
  หลักฐานหรือเอกสารอื่นๆ (ถามี)  
 

  
  

   
 

คํารับรองของผูแจงขอหนังสือรับรอง 
ขาพเจา กรรมการ ผูจัดการ หรือผูรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติ 
บุคคล ขอแจงเพื่อขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตอนายทะเบียน และ 
ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตน เปนความจริงทุกประการ 

(ลงช่ือ) (1)    ........................................................................................ 

(..............................................................) 
(2)    ........................................................................................ 

(...............................................................) 
วันที่............................................................................................... 
 
 
 

 
คํารับรองของพนักงานเจาหนาท่ี 

ขอรับรองวาไดรับแจงการขอหนังสือรับรองการประกอบ
ธุรกิจดังกลาวขางตนไวแลว 

 
 
 
 
 
 
วันที่............................................................................... 
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(ลงช่ือ)    ........................................................................... 
            (................................................) 
 
 






