
บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง  โทร. ๑๒๖๐, ๐ ๒๕๗๙ ๕๒๑๓                                       

ที ่ {BookID} วันที ่ {BookDate} 

เรื่อง   ขอให้ตรวจสอบและรายงานตรวจนับที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างคงเหลือประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕    

เรียน   ผู้อ านวยการกองคลัง   

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  ๒๕๖๐ และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  ๒๕๖๐ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องมีการบริหารพัสดุ ซึ่งพัสดุดังกล่าวครอบคลุมทั้งในส่วนของ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จึงต้องจัด
ให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสม โดยหมวด ๙ 
การบริหารพัสดุ ส่วนที่  ๓ การบ ารุงรักษา การตรวจสอบพัสดุ ข้อ  ๒๑๓ ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้น
ปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือหัวหน้าหน่วยพัสดุตามข้อ ๒๐๕ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ  
ในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ตามความจ าเป็น เพ่ือตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด ๑ ปีที่ผ่านมา 
และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวด นั้น  

กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง ขอให้ กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน (ศูนย์ฯ ปากช่อง) 
และหน่วยงานส่วนภูมิภาค ตรวจสอบและรายงานตรวจนับที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ตามแบบฟอร์มที่แนบท้ายดังนี้ 

แบบท่ี ๑ รายงานตรวจนับที่ดินคงเหลือประจ าปี  
แบบที่ ๒ รายงานตรวจนับอาคารและสิ่งปลูกสร้างคงเหลือประจ าปี (เฉพาะรายการอาคาร

และสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียดที่ยกยอดเข้าในระบบ GFMIS เท่านั้น) 
แบบที่ ๓ รายงานตรวจนับอาคารและสิ่งปลูกสร้างคงเหลือประจ าปี (ที่มีรหัสสินทรัพย์       

ในระบบ GFMIS เท่านั้น) 
แบบที่ ๔ รายงานตรวจนับอาคารและสิ่งปลูกสร้างคงเหลือประจ าปี(ท่ีมีการใช้งานอยู่ และไม่

เข้าหลักเกณฑ์ ตามแบบที่ ๒ – ๓) ยังไม่ได้บันทึกเข้าในระบบ GFMIS เนื่องจากขาดเอกสารหลักฐาน/ไม่ทราบ
ปีที่ได้มา/ไม่ทราบราคาทุน อยู่ระหว่างรอการตีราคาทรัพย์สินใหม่  

โดยหน่วยงานจะต้องจัดส่งรายงานดังกล่าว พร้อมแนบรายงานงบทดลองประจ าปี         
พ.ศ. ๒๕๖๕ และรูปภาพสีประกอบอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ให้กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง จ านวน ๒ ชุด 
ภายในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพ่ือรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องเสนอกรมฯ เพ่ือทราบต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และเห็นควรแจ้งให้กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน (ศูนย์ฯ 
ปากช่อง) และหน่วยงานส่วนภูมิภาค ทราบและถือปฏิบัติต่อไป 

               

{Rank} {Signature} 

{PersonName}  
{PositionName1}  

 

{XXXXXXXXXXXXX}กษ ๐๘๐๓.๐๘/๗๘๑ {XXXXXXXXXXXXX}๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

{XXXXX} {XXXXXXXXXXXXX}

{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}(นางธนภร ฉิมพัด)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์



ที่ กษ ๐๘๐๓.๐๘/๗๘๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบและรายงานตรวจนับที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างคงเหลือประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเร่งด่วน      ปกติ

การดำเนินการ (เฉพาะทางเดินหนังสือ กลุ่มบริหารสินทรัพย์)

หน้า  ๑  จาก  ๑

ส่งจาก: กลุ่มบริหารสินทรัพย์

ผู้ส่ง: นางธนภร ฉิมพัด

วันเวลาส่ง: ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๕ ๑๑:๐๔

เรียน  ผอ.กค.

  เพื่อโปรดทราบ และเห็นควรแจ้ง กวจ. (ศูนย์ฯ ปากช่อง)

และหน่วยงานส่วนภูมิภาค ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

( นางธนภร ฉิมพัด )

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๕ เวลา ๑๑:๐๓

กองคลัง

เลขรับ   ๑๔๒๘๘

วันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๕

เวลา ๑๓:๐๕

ผู้พิมพ์ สิทธิพล ปุริโสดม (กลุ่มบริหารสินทรัพย์)

 วันเวลา  ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๕ ๑๐:๒๖



แบบที ่1  หนา้ท่ี 1

จ ำนวน เอกสำรสทิธิ์

(แปลง)

รวมทั้งสิ้น 

(ส ำหรบัเจ้ำหน้ำที่จัดท ำรำยงำน    และผู้ควบคุมกำรจัดท ำรำยงำน)   (ส ำหรบัคณะกรรมกำรที่ได้รบักำรแต่งตั้งฯ ให้ด ำเนินกำรตรวจนับพัสดุประจ ำป)ี

ลงชือ่........................................................................เจำ้หน้ำทีร่ำยงำน           ลงชือ่ ........................................................................ประธำนกรรมกำร

      (.......................................................................)                 (.......................................................................)

ต ำแหน่ง...................................................................           ต ำแหน่ง...................................................................

ลงชือ่........................................................................หวัหน้ำผู้ควบคุม           ลงชือ่ ........................................................................กรรมกำร

      (.......................................................................)                 (.......................................................................)

ต ำแหน่ง...................................................................           ต ำแหน่ง...................................................................

          ลงชือ่ ........................................................................กรรมกำร

                (.......................................................................)

          ต ำแหน่ง...................................................................

หมายเหตุ   ประเภททีดิ่น ได้แก ่ทีร่าชพสัดุ ทีส่าธารณประโยชน ์ทีป่า่สงวนแหง่ชาติ ทีป่า่ไม้ถาวร ทีน่คิมสร้างตนเอง ที ่สปก . และทีดิ่นประเภทอืน่ ๆ เชน่ทีเ่อกชน  ท่ีเช่า เปน็ต้น

เอกสารสิทธิ ์  หมายถงึ เอกสารหลักฐานหรือหนงัสือแสดงสิทธิเ์กีย่วกบัทีดิ่นทีท่างราชการออกให ้เชน่ ทะเบยีนทีร่าชพสัดุ (แบบ ทร.01) , หนงัสือส าคัญทีห่ลวง, หนังสืออนุญาตใหใ้ชป้ระโยชนใ์นพืน้ท่ีปา่ไม ้ ,

หนงัสืออนญุาตใหใ้ชป้ระโยชนใ์นทีดิ่น เปน็ต้น

รำยงำนตรวจนับที่ดนิคงเหลือประจ ำป ีพ.ศ. 2565

หน่วยงำน................................................

ขอ้มลู ณ วันที่ 30 กันยำยน 2565

ล ำดบั ประเภททีด่นิ สถำนทีต่ัง้ เน้ือที ่(ไร-่งำน-ตรว.) หมำยเหตุ



แบบท่ี 2  หน้าท่ี 1

ยืนยัน

วัน/เดือน/ปี มูลค่าทุน มูลค่าทุน จ านวน ใช้งาน ช ารุด เส่ือม ร้ือถอน

ท่ีได้มา ในระบบ GFMIS ของส่ิงปลูกสร้าง ได้ปกติ สภาพ

รวมท้ังส้ิน 

รายงานตรวจนับอาคารและส่ิงปลูกสร้างคงเหลือประจ าปี พ.ศ. 2565

หน่วยงาน................................................

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565

(เฉพาะรายการอาคารและส่ิงปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียดท่ียกยอดเข้าในระบบ GFMIS เท่าน้ัน)

ล าดับ รายการอาคารและส่ิงปลูกสร้าง รหัสส่ิงปลูกสร้างออนไลน์

บันทึกคณะกรรมการตรวจนับ

หมายเหตุ



แบบท่ี 2  หน้าท่ี 2

ยืนยัน

วัน/เดือน/ปี มูลค่าทุน มูลค่าทุน จ านวน ใช้งาน ช ารุด เส่ือม ร้ือถอน

ท่ีได้มา ในระบบ GFMIS ของส่ิงปลูกสร้าง ได้ปกติ สภาพ

รายงานตรวจนับอาคารและส่ิงปลูกสร้างคงเหลือประจ าปี พ.ศ. 2565

หน่วยงาน................................................

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565

(เฉพาะรายการอาคารและส่ิงปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียดท่ียกยอดเข้าในระบบ GFMIS เท่าน้ัน)

ล าดับ รายการอาคารและส่ิงปลูกสร้าง รหัสส่ิงปลูกสร้างออนไลน์

บันทึกคณะกรรมการตรวจนับ

หมายเหตุ

(ส าหรับเจ้าหน้าท่ีจัดท ารายงาน    และผู้ควบคุมการจัดท ารายงาน)   (ส าหรับคณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังฯ ให้ด าเนินการตรวจนับพัสดุประจ าปี)

ลงช่ือ........................................................................เจ้าหน้าท่ีรายงาน           ลงช่ือ........................................................................ประธานกรรมการ

      (.......................................................................)                 (.......................................................................)

ต าแหน่ง...................................................................           ต าแหน่ง ...................................................................

ลงช่ือ........................................................................หัวหน้าผู้ควบคุม           ลงช่ือ........................................................................กรรมการ

      (.......................................................................)                 (.......................................................................)

ต าแหน่ง...................................................................           ต าแหน่ง ...................................................................

          ลงช่ือ........................................................................กรรมการ

                (.......................................................................)

          ต าแหน่ง ...................................................................



แบบที ่3  หนา้ที ่1

ยืนยัน

รหัสสินทรัพย์ วัน/เดือน/ปี มูลค่าทุน มูลค่าทุน วัน/เดือน/ปี ใช้งาน ช ารุด เส่ือม ร้ือถอน

ในระบบGFMIS ในระบบGFMIS ในระบบ GFMIS ของส่ิงปลูกสร้าง ท่ีได้มา ได้ปกติ สภาพ

รวมท้ังส้ิน 

รายงานตรวจนับอาคารและส่ิงปลูกสร้างคงเหลือประจ าปี พ.ศ. 2565 

หน่วยงาน …........................................................

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565

(อาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีมีรหัสสินทรัพย์ในระบบ GFMIS เท่าน้ัน)

ล าดับ รายการอาคารและส่ิงปลูกสร้าง รหัสส่ิงปลูกสร้างออนไลน์ จ านวน

บันทึกคณะกรรมการตรวจนับ

หมายเหตุ



แบบที ่3  หนา้ที ่2

ยืนยัน

รหัสสินทรัพย์ วัน/เดือน/ปี มูลค่าทุน มูลค่าทุน วัน/เดือน/ปี ใช้งาน ช ารุด เส่ือม ร้ือถอน

ในระบบGFMIS ในระบบGFMIS ในระบบ GFMIS ของส่ิงปลูกสร้าง ท่ีได้มา ได้ปกติ สภาพ

รายงานตรวจนับอาคารและส่ิงปลูกสร้างคงเหลือประจ าปี พ.ศ. 2565 

หน่วยงาน …........................................................

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565

(อาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีมีรหัสสินทรัพย์ในระบบ GFMIS เท่าน้ัน)

ล าดับ รายการอาคารและส่ิงปลูกสร้าง รหัสส่ิงปลูกสร้างออนไลน์ จ านวน

บันทึกคณะกรรมการตรวจนับ

หมายเหตุ

(ส าหรับเจ้าหน้าท่ีจัดท ารายงาน และผู้ควบคุมการจัดท ารายงาน) (ส าหรับคณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังฯ ให้ด าเนินการตรวจนับพัสดุประจ าปี)

ลงช่ือ........................................................................เจ้าหน้าท่ีรายงาน ลงช่ือ........................................................................ประธานกรรมการ

      (.......................................................................)       (.......................................................................)

ต าแหน่ง................................................................... ต าแหน่ง...................................................................

ลงช่ือ........................................................................หัวหน้าผู้ควบคุม ลงช่ือ........................................................................กรรมการ

      (.......................................................................)       (.......................................................................)

ต าแหน่ง................................................................... ต าแหน่ง...................................................................

ลงช่ือ........................................................................กรรมการ

      (.......................................................................)

ต าแหน่ง...................................................................



แบบที ่4 หนา้ที ่1

ยังไม่ได้บันทึกเข้าในระบบ GFMIS เน่ืองจากขาดเอกสารหลักฐาน/ไม่ทราบปีท่ีได้มา/ไม่ทราบราคาทุน (อยู่ระหว่างรอการตีราคาทรัพย์สินใหม่)

วัน/เดือน/ปี ใช้งาน ช ารุด เส่ือม ร้ือถอน

ท่ีได้มา ได้ปกติ สภาพ

รวมท้ังส้ิน 

จ านวน

บันทึกคณะกรรมการตรวจนับ

หมายเหตุ

รายงานตรวจนับอาคารและส่ิงปลูกสร้างคงเหลือประจ าปี พ.ศ. 2565 

หน่วยงาน ….................................................

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565

(อาคารและส่ิงปลูกสร้าง ท่ีมีการใช้งานอยู่ และไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามแบบท่ี 2 - 3 ) 

ล าดับ รายการอาคารและส่ิงปลูกสร้าง รหัสส่ิงปลูกสร้างออนไลน์ มูลค่าทุน



แบบที ่4 หนา้ที ่2

ยังไม่ได้บันทึกเข้าในระบบ GFMIS เน่ืองจากขาดเอกสารหลักฐาน/ไม่ทราบปีท่ีได้มา/ไม่ทราบราคาทุน (อยู่ระหว่างรอการตีราคาทรัพย์สินใหม่)

วัน/เดือน/ปี ใช้งาน ช ารุด เส่ือม ร้ือถอน

ท่ีได้มา ได้ปกติ สภาพ

จ านวน

บันทึกคณะกรรมการตรวจนับ

หมายเหตุ

รายงานตรวจนับอาคารและส่ิงปลูกสร้างคงเหลือประจ าปี พ.ศ. 2565 

หน่วยงาน ….................................................

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565

(อาคารและส่ิงปลูกสร้าง ท่ีมีการใช้งานอยู่ และไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามแบบท่ี 2 - 3 ) 

ล าดับ รายการอาคารและส่ิงปลูกสร้าง รหัสส่ิงปลูกสร้างออนไลน์ มูลค่าทุน

(ส าหรับเจ้าหน้าท่ีจัดท ารายงาน    และผู้ควบคุมการจัดท ารายงาน) (ส าหรับคณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังฯ ให้ด าเนินการตรวจนับพัสดุประจ าปี)

ลงช่ือ........................................................................เจ้าหน้าท่ีรายงาน           ลงช่ือ........................................................................ประธานกรรมการ

      (.......................................................................)                 (.......................................................................)

ต าแหน่ง...................................................................           ต าแหน่ง ...................................................................

ลงช่ือ........................................................................หัวหน้าผู้ควบคุม           ลงช่ือ........................................................................กรรมการ

      (.......................................................................)                 (.......................................................................)

ต าแหน่ง...................................................................           ต าแหน่ง ...................................................................

          ลงช่ือ........................................................................กรรมการ

                (.......................................................................)

          ต าแหน่ง ...................................................................



ประเภทอาคารและสิง่ปลกูสรา้ง

1 -  บา้นพกัเจา้หนา้ท่ี

2 -  บา้นพกัรับรอง

3 -  อาคารส านกังาน

4 -  อาคารฝึกอบรม

5 -  หอประชุม

6 -  อาคารพิพิธภณัฑ์

7 -  อาคารเอนกประสงค์

8 -  อาคารสโมสร

9 - โรงเก็บพสัดุ

10 - โรงผลิต/เก็บปุ๋ ยหมกั

11 - โรงเรือน/โรงเพาะช า

12 - โรงอาหาร

13 - โรงซ่อม

14 - โรงสูบน ้า/ กรองน ้า

15 - หอถงัน ้า

16 - โรงจอดรถยนต์

17 - ลานจอดรถ

18 - ลานตากเมล็ดพนัธุ์

19 - ถนน

20 - ป้อมยาม

21 - ห้องน ้า/ห้องสว้ม

22 - ศาลา

23 - ศูนยเ์รียนรู้ภายในหน่วยงาน

24 - สนามกีฬา

25 - เสาธง

26 - เสาไฟฟ้า

27 - เสาสญัญาณ

28 - สะพาน

29 - ร้ัว

30 - ป้ายช่ือส านกังาน

อาคารเพ่ือการพักอาศัย ( บ้านพัก )

อาคารส านักงาน

อาคารเพ่ือประโยชน์อ่ืน

ส่ิงปลูกสร้าง 



ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลในการจัดทำรายงานตรวจนับอาคารและสิ่งปลูกสร้างคงเหลือประจำปี พ.ศ.2565 

1. เรียกรายงานงบทดลองประจำปี พ.ศ.2565 จากในระบบ GFMIS 

 

  หมายเหตุ ข้อสังเกต: อาคารและสิ่งปลูกสร้างจะอยู่ระหว่างชื่อบัญชีวัสดุคงคลัง – ครุภัณฑ์สำนักงาน 

2. รายละเอียดประเภทของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 

ลำดับ ประเภท รายการ 
1 อาคารเพ่ือการพักอาศัย 

(อายุการใช้งาน 40 ปี) 
บ้านพักเจ้าหน้าที่ บ้านพักรับรอง 

2 อาคารสำนักงาน 
(อายุการใช้งาน 40 ปี) 

 

3 อาคารเพ่ือประโยชน์อื่น 
(อายุการใช้งาน 15/40ปี) 

อาคารฝึกอบรม หอประชุม อาคารพิพิธภัณฑ์ อาคารเอนกประสงค์ อาคารสโมสร 

4 สิ่งปลูกสร้าง 
(อายุการใช้งาน 15 ปี) 

โรงเก็บพัสดุ โรงผลิต/เก็บปุ๋ยหมัก โรงเรือน/โรงเพาะชำ โรงอาหาร โรงซ่อม     
โรงสูบน้ำ/กรองน้ำ หอถังน้ำ โรงจอดรถยนต์ ลานจอดรถ ลานตากเมล็ดพันธ์ ถนน 
ป้อมยาม ห้องน้ำ/ห้องส้วม ศาลา สนามกีฬา เสาธงศูนย์เรียนรู้ภายในหน่วยงาน  
เสาไฟฟ้า เสาสัญญาณ สะพาน รั้ว ป้ายชื่อสำนักงาน 

 

ขอ้ 1 – 4 อยู่ใน 

รายงานแบบท่ี 3 

ขอ้ 5 อยู่ในรายงานแบบท่ี 2 



3. รูปภาพประกอบของหน่วยงานทีเ่คยส่งมาใหก้ลุ่มบริหารสินทรัพย์ ให้ใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานฯ            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด (รหัสบัญชีแยกประเภท 1205060101)  
เป็นข้อมูลยกยอดที่หน่วยงานบันทึกเข้าในระบบ GFMIS  ซ่ึงหน่วยงานสามารถเรียกข้อมูลไดท้ี่เว็บไซต์   
กองคลัง ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ กรณีเรียกข้อมูลยกยอด จากเว็บไซต์ของกองคลังมาตรวจสอบและไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ให้หน่วยงาน
จัดทำบันทึกแจ้งแก้ไขข้อมูลมาที่กลุ่มบริหารสินทรัพย์ 



5. เรียกรายงานสินทรัพย์คงเหลือ จากในระบบ GFMIS (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565) 

หรือหน่วยงานสามารถเรียกข้อมูลจากเว็บไซต์กองคลัง ดังนี้ 

 

 



6. เรียกข้อมูลอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จากโปรแกรมฐานข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง Online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ให้หน่วยงานกรอกแบบฟอร์มในรายงานตรวจนับอาคารและสิ่งปลูกสร้างคงเหลือประจำปี พ.ศ.2565  
ในแบบที่ 2 – 4 ดังนี้ 
 

แบบที่ 2 อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด 
แบบที่ 3 อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่มีรหัสสินทรัพย์ในระบบ GFMIS 
แบบที่ 4 อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่มีการใช้งานอยู่ และไม่เข้าหลักเกณฑ์แบบที่ 2 – 3 
(ยังไม่ได้บันทึกเข้าในระบบ GFMIS เนื่องจากขาดเอกสารหลักฐาน/ไม่ทราบปีที่ได้มา /ไม่ทราบ

ราคาทุน  /อยู่ระหว่างรอการตีราคาทรัพย์สินใหม่) 

  โดยหน่วยงานต้องแนบเอกสารหลักฐานมาพร้อมกับรายงานตรวจนับอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
คงเหลือประจำปี พ.ศ.2565 ดังนี้ 

1) รายงานงบทดลองประจำปีพ.ศ.2565 จากในระบบ GFMIS 
๒) รูปภาพสีประกอบอาคารและสิ่งปลูกสร้างให้เรียงลำดับตามข้อมูลรายงานฯ  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 




