
คูมือประชาชน
ประเภทกระบวนการงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จภายในหนวยงานเดียว
งานท่ีใหบริการ ขอใชน้ําประปาถาวร
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักการประปา เทศบาลนครนครราชสีมา
ขอบเขตการใหบริการ

สถานท่ี / ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ
สํานักการประปา เทศบาลนครนครราชสีมา
ถนนโพธิ์กลาง ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา
โทรศัพท๐ – ๔๔๒๔-๑๕๐๐ ตอ ๑๗๐๘

วันจันทร ถึงวันศุกร
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา ๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

หลักเกณฑ วิธกีาร และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
ผูขอใชน้ําประปาท่ีเปนเจาของหรือผูครอบครองอาคารท่ีมีทะเบียนบานถูกตอง หรือมีชื่ออยูในทะเบียนบาน เม่ือมีความ
ประสงคจะใชน้ําประปาของเทศบาลนครนครราชสีมา ตองยื่นคํารองขอใชน้ําประปาใหมท่ีสํานักการประปา เทศบาลนคร
นครราชสีมา ตามวันและเวลาราชการ
ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการการขอใชน้ําประปาถาวร

ข้ันตอน ระยะเวลา หนวยงานผูรับผิดชอบ
๑. ผูขอใชน้ําประปาย่ืนคํารองตามแบบฟอรมคํารองท่ีกําหนดและ ๑๐ นาที ๑.งานธุรการ สํานักการประปา
เขียนแผนท่ีบริเวณท่ีขอใชน้ําพอสังเขป
๒. เจาหนาท่ีจะตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสารหลักฐาน ๕ นาที ๒.งานธุรการ สํานักการประปา
และแจงผูย่ืนคํารองทราบ
๓. งานติดตั้ง ๒ ออกสํารวจ จัดทําแบบแปลนและประมาณราคา ๗ วัน ๓.งานติดตั้ง ๒ สํานักการประปา
คาใชจายและเสนอผูบังคับบัญชาอนุญาตตามลําดับ
๔. เม่ือไดรับการอนุญาตแลวจะแจงใหผูขอใชน้ํามาชําระคาธรรมเนียม ๕ นาที ๔.งานธุรการ สํานักการประปา
๕. ผูขอใชน้ําชําระคาธรรมเนียมท่ีสํานักการประปา เทศบาลนคร ๑๐ นาที ๕.งานการเงินและบัญชี
นครราชสีมา สํานักการประปา
๖. สํานักการประปา จะดําเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ําและลงทะเบียน ๓ วัน ๖.งานติดตั้ง ๑ และงานธุรการ
เปนผูใชน้ํา สํานักการประปา

ใชระยะเวลาทั้งสิ้น ไมเกิน ๑๑ วันทําการ
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการขอใชน้ําประปาถาวร
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอใชน้ํา จํานวน ๑ ฉบับ
๒. สําเนาทะเบียนบานหรือสําเนาหนังสือสัญญาซื้อขายท่ีระบุบานเลขท่ี หรือสําเนาหนังสือ

สัญญาเชาซื้ออาคารเพ่ือแสดงวามีกรรมสิทธิ์ครอบครองอาคาร หรือสําเนาหนังสือสัญญา
ซื้อขายอาคารของบานหรืออาคารท่ีจะขอใชน้ําประปา จํานวน ๑ ฉบับ

เอกสารเพ่ิมเติมในกรณีตาง ๆ
๑. กรณีผูขอใชน้ําไมมีชื่ออยูในทะเบียนบานท่ีจะขอใชน้ําประปา จะตองนําสําเนาทะเบียนบาน

ท่ีอยูปจจุบันของผูขอใชน้ํามาดวย
๒. กรณีผูขอใชน้ําเปนหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรอ่ืน ๆ ท่ีไดจดทะเบียนสามัญ

ธนาคารพาณิชย โรงเรียนเอกชน และนิติบุคคลอ่ืน ๆ ใหผูจัดการหรือเจาของผูมีอํานาจตาม
กฎหมายเปนผูลงนามในแบบคํารองเรื่องขอใชน้ําประปาและสัญญาการใชน้ําประปากับ
การประปา ผูขอใชน้ําอาจทําหนังสือมอบอํานาจใหผูอ่ืนทําการแทนได โดยตองมีผูลงนาม
เปนพยาน ๒ คน และปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ซึ่งผูรับมอบอํานาจจะตองนําหลักฐาน
สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานไปดวย



-๒-

อัตราคาธรรมเนียมขอใชน้ําประปาถาวร
(๑) คาประกันการใชน้ํา การประปาจะเรียกเก็บตามขนาดมาตรวัดน้ํา เพื่อเปนหลักประกันในการชําระคา

น้ําประปาแตละเดือน  ผูใชน้ําจะไดรับคาประกันการใชน้ําคืนเต็มจํานวนเม่ือยกเลิกการใชน้ํากรณีไมมีหนี้คางชําระคา
น้ําประปา กรณีเปนหนวยราชการจะไดรับการยกเวนคาประกันการใชน้ํา

(๒) คาแรงงาน คาวัสดุอุปกรณ อันไดแก คาแรงงาน มาตรวัดน้ํา ทอประปาและอุปกรณ   อ่ืนๆ ท่ีใชในการ
ติดตั้งนับถัดจากมาตรวัดน้ําถึงจุดประสานทอ  ผูย่ืนคํารองจะตองเสียตามราคาเหมาจายตามอัตราคาบริการการขอใช
น้ําประปาและการประปาจะดําเนินการให  เวนแตทอและอุปกรณหลังมาตรวัดน้ําท่ีผูขอใชน้ําตองดําเนินการเอง การ
ติดตั้งมาตรวัดน้ํา ขนาดไมเกิน ๑" ใหใชอุปกรณทอท่ีมีขนาดใหญกวามาตรวัดน้ําอยางนอย ๑ ขนาด  เพื่อประสานกับ
ทอประธานทําการติดตั้งมาตรวัดน้ําและระยะหางจากทอเมนประธานไมเกิน ๑๐ เมตร จะใชราคาเหมาจายไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม

อัตราคาเหมาจายการขอใชน้ําประปาถาวร

ขนาดมาตรวัดนํ้า
(น้ิว)

รายละเอียดราคาเหมาจาย(บาท) สรุป
รวมคาเหมาจาย

(บาท) หมายเหตุวัสดุอุปกรณ คามาตรวัดนํ้า คาประกัน
การใชนํ้า

คาแรงติดตั้งและ
ประสานทอ

๑/๒” ๒,๕๐๐ ๙๖๐ ๕๐๐ ๖๕๐ ๔,๖๑๐

ไมรวมภาษี
มูลคาเพ่ิม

๓/๔" ๒,๕๐๐ ๑,๑๘๐ ๘๐๐ ๖๕๐ ๕,๑๓๐
๑" ๒,๕๐๐ ๒,๐๕๐ ๑,๕๐๐ ๗๕๐ ๖,๘๐๐

๑ ๑/๒" คิดคาใชจายตาม
ประมาณการ ๕,๖๕๐ ๓,๐๐๐ คิดคาใชจายจริง

ตามทอท่ีวางใหม
คิดคาใชจายตาม

ประมาณการ

๒" คิดคาใชจายตาม
ประมาณการ ๑๑,๐๐๐ ๔,๐๐๐ คิดคาใชจายจริง

ตามทอท่ีวางใหม
คิดคาใชจายตาม

ประมาณการ

๒ ๑/๒" คิดคาใชจายตาม
ประมาณการ ๑๕,๙๐๐ ๕,๐๐๐ คิดคาใชจายจริง

ตามทอท่ีวางใหม
คิดคาใชจายตาม

ประมาณการ

๓" คิดคาใชจายตาม
ประมาณการ ๒๑,๒๘๐ ๑๐,๐๐๐ คิดคาใชจายจริง

ตามทอท่ีวางใหม
คิดคาใชจายตาม

ประมาณการ

๔" คิดคาใชจายตาม
ประมาณการ ๒๕,๒๐๐ ๑๕,๐๐๐ คิดคาใชจายจริง

ตามทอท่ีวางใหม
คิดคาใชจายตาม

ประมาณการ

๖" คิดคาใชจายตาม
ประมาณการ ๔๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ คิดคาใชจายจริง

ตามทอท่ีวางใหม
คิดคาใชจายตาม

ประมาณการ
การรับเร่ืองรองเรียน
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี
- สํานักการประปา เทศบาลนครนครราชสีมา
- โทรศัพท : ๐๔๔-๒๔๑๕๐๐
- โทรศัพท :สายดวน ๑132 เทศบาลนครนครราชสีมา
- เว็บไซด : http://www.koratcity.go.th/



ตัวอยางแบบฟอรมการขออนุญาตขอใชน้ําประปาถาวร

คํารองฉบับท่ี....................../ ๕๘ เลขท่ีรับคํารองลําดับท่ี......................../ ๕๘
คํารองเรื่อง ขอตอน้ําประปาถาวร

ทําท่ี  สํานักการประปา เทศบาลนครนครราชสีมา
วันท่ี.......๒๓ เมษายน ๒๕๕๘...................

ขาพเจา  นาย / นาง / นางสาว ........นายแสนดี  จริงใจ.........................อายุ...๓๐......ป  เชื้อชาติ...ไทย..............
อยูบานเลขท่ี....๑๑๑..........หมูท่ี.........ถนน...เดชอุดม.................ตําบล....ในเมือง........................อําเภอ.....เมือง..................
จังหวัด...นครราชสีมา.................ขอทําคํารองยื่นตอสํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา  ดังน้ี

ดวยขาพเจามีความประสงคตอนํ้าประปาเขาบานเลขท่ี.........๑๑๑.........ถนน...เดชอุดม...........................
ตําบล ......ในเมือง.....................อําเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา

ลงชื่อ ...นายแสนดี  จริงใจ................ผูยื่นคํารอง
(....นายแสนดี  จริงใจ................)

ตรวจ.................................ผูรับคํารอง
ตรวจถูกตอง................................................หัวหนางานธุรการ

สํารวจแลว  ผูใชนํ้าจะตองชําระเงินคาธรรมเนียมใหกับ  สํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมาดังน้ี
ลําดับท่ี รายการ เปนเงิน (บาท)

๑ คามาตรวัดนํ้าขนาด ǿ..............จํานวน...............เครื่อง พรอมอุปกรณติดต้ังระยะไมเกิน ๑๐ เมตร
๒ คามาตรวัดนํ้าขนาด ǿ..............จํานวน...............เครื่อง (ประมาณการตามจริง)
๓ คาเชามาตรวัดนํ้าขนาด ǿ.............จํานวน..............เดือน พรอมอุปกรณติดต้ังระยะไมเกิน ๑๐ เมตร
๔ คาเชามาตรวัดนํ้าขนาด ǿ..............จํานวน..............เดือน (ประมาณการตามจริง)
๕ คาธรรมเนียมประสานทอและติดต้ังมาตรวัดนํ้า
๖ คาตรวจ
๗ คาวัสดุอุปกรณ
๘ คาแรงขุดดิน
๙ คาซอมถนนยาง/คอนกรีต

รวมเปนเงิน
๑๐ คาภาษีมูลคาเพ่ิม ๗%
๑๑ คาประกันการใชนํ้า
๑๒ คาภาษีมูลคาเพ่ิม ๗%
๑๓ เงินอุทิศเปนคาจัดหาเครื่องมือเครื่องใช,ทอ-อุปกรณประปา การใชนํ้านอกเขตเทศบาล

รวมเปนเงินท้ังส้ิน

รวม...........รายการ เปนเงินท้ังส้ิน...........................บาท (.........................................................................................................)
ลงชื่อ.....................................................ผูประมาณการ      ลงชื่อ..........................................................หัวหนางานติดต้ัง2

(......................................................) (.........................................................)
ลงชื่อ...............................................หัวหนาฝายติดต้ัง ลงชื่อ..............................................ผอ.สวนบริการและซอมบํารุง

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

เรียน  ปลัดเทศบาล
.............................................................
..............................................................
ลงชื่อ.....................................................
(...................................................)

ผูอํานวยการสํานักการประปา

เรียน  นายกเทศมนตรี
..............................................................
..............................................................
ลงชื่อ.....................................................
(...................................................)

ปลัดเทศบาล

คําส่ัง
.............................................................
.............................................................
ลงชื่อ...................................................

(.................................................)
นายกเทศมนตรี

เอกสารประกอบการยืนขอ
□1.บตัรประจําตวั
□ 2. สําเนาทะเบียนบ้าน
□ 3................................
.............................



บานเลขท่ี...๑๑๑.................................. ผูใชน้ําเขต...........................................

ถนน....เดชอุดม.................................... เลขท่ีผูใชน้ํา..........................................

ผูใหสัญญาชื่อ..นายแสนดี  จริงใจ.......... วันท่ีติดตั้ง.............................................

หนังสือสัญญาการใชน้ําประปา

วันท่ี....๒๓....เดือน...เมษายน..........พ.ศ..๒๕๕๘.............

ขาพเจานาย / นาง / นางสาว....นายแสนดี  จริงใจ.......................................ขอใหสํานักการประปา

เทศบาลนครนครราชสีมา  จัดการตอทอสําหรับสงน้ําประปาเขาในบานของขาพเจาและขาพเจายอมรับจะปฏิบัติ

ตามระเบียบ ขอบังคับ และหลักเกณฑของสํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมาดังขอความท่ีแจงตอไปนี้

๑. ขาพเจายอมใหสัญญาวาจะไมซอมแซม  หรือยินยอมใหผูหนึ่งผูใดทําการเก่ียวของอยางหนึ่งอยางใดกับทอท่ีตอเขา
ไปกับเครื่องก้ันน้ําหรือมาตรวัดน้ํา  โดยมิไดขออนุญาตตอสํานักการประปาเทศบาลนคร นครราชสีมา  เปนอันขาด
และถาสํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา ตองซอมแซมแกไขเครื่องเหลานี้ดวยเหตุใด ๆ แลว  ขาพเจายอมใช
เงินซอมแซมแกไขนั้นใหแกสํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา

๒. ในระหวางท่ีใชสัญญานี้อยู  ถามีน้ํารั่วเปลืองไป ณ เวลาหนึ่งเวลาใด  น้ําท่ีรั่วเปลืองไปนั้นจะเปนเพราะ
ทอท่ีตอภายนอกมาตรวัดน้ํา  หรือเครื่องก้ันน้ําหรือมาตรวัดน้ําชํารุด  และมิไดซอมก็ตาม  ขาพเจายอมใชเงินใหแก
สํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา  เปนคาเสียหายทดแทนน้ํารั่วไปตามท่ีเจาหนาท่ีประเมิน  แตถาปรากฏวา
น้ํารั่วเปลืองไปนั้นเปนเหตุการณชํารุดเสียหายอยางหนึ่งอยางใด  ซึ่งขาพเจาไดรายงานแจงเหตุเปน         ลายลักษณ
อักษรแกสํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมาไดตรวจพบแลวนั้น  ขาพเจาไมตองชดใชเงินใหแกสํานักการ
ประปาเทศบาลนครนครราชสีมา

๓. หากมีน้ํารั่วภายในมาตรวัดน้ํา  อาจเปนเพราะทอสงน้ําภายในมาตรวัดน้ําชํารุด  หรืออุปกรณภายในบาน
ชํารุดก็ตาม  ถือวาเปนความผิดพลาดของผูใชน้ํา  ผูใชน้ําตองชําระเงินคาน้ําใหแกสํานักการประปาเทศบาลนคร
นครราชสีมา  ตามตัวเลขท่ีปรากฏในมาตรวัดน้ํา

๔. แมวาในเวลาหนึ่งเวลาใดท่ีใชหนังสือสัญญานี้อยู   ถาเจาหนาท่ีคนหนึ่งคนใดของสํานักการประปา
เทศบาลนครนครราชสีมา  ตรวจพบวามาตรวัดน้ําท่ีติดตั้งไวสําหรับการใชน้ําในบาน  มีผูใดเปดโดยมีเหตุอยางหนึ่ง
อยางใดก็ดี  หรือมีผูถูกตองทําใหเสียหายก็ดี  หรือตามท่ีประทับผนึกไวนั้นแตก  ชํารุดหรือมีผูทําลายเสียหายก็ดี   ถา
มีเหตุเชนนี้แลว ขาพเจายอมใชเงินใหแกสํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา  ในการเปลี่ยนมาตรวัดน้ําใหม
และชําระคาชดเชยจํานวนน้ําท่ีสูญหายไปตามท่ีเจาหนาท่ีประเมิน  รวมท้ังคาปรับฐานผิดระเบียบวาดวยการใช
น้ําประปาอีก ๓,๐๐๐ บาท  เปนอยางนอย



-๒-

๕. ขาพเจายอมใหเจาพนักงานของสํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา  ซึ่งมีหนาท่ีเขาใน
บานท่ีกลาวนี้ไดทุกเวลาไมวาจะเปนเวลากลางวันหรือกลางคืนก็ตาม  เพ่ือตรวจมาตรวัดน้ําหรือแนวทอตาง ๆ เม่ือ
จําเปนจะตองตรวจ

๖. ขาพเจายอมชําระเงินคาน้ําประปาตามท่ีตัวเลขท่ีปรากฏในมาตรวัดน้ํา  ซึ่งสํานักการประปา
เทศบาลนครนครราชสีมาจะไดติดตั้งไวสําหรับจํานวนน้ําซึ่งใชในบานท่ีกลาวนี้  และยอมเสียเงินคาบริการประจําเดือน
และอ่ืน ๆ  ซึ่งไดกําหนดไวในขอบังคับหรือในอัตราซึ่งจําไดแกไขกําหนดตอไป

๗. ขาพเจายินยอมชําระเงินคาน้ําประปาใหกับสํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา  ในอัตรา
ข้ันต่ําตามท่ีกําหนด  ในกรณีท่ีขาพเจาใชน้ําไมถึง ๕ ลูกบาศกเมตร / เดือน  หรือมิไดใชน้ําเลยในเดือนนั้น (อัตรานี้
ยังไมรวมคาบริการประจําเดือน) สําหรับผูท่ีไดรับสวนลดคาน้ําหนึ่งในสามจะไดรับสวนลดเฉพาะสวนท่ีเกินจากอัตรา
ข้ันต่ําเทานั้น

๘. ขาพเจายอมเสียเงินคาบริการประจําเดือนตามอัตราท่ีเทศบาลนครนครราชสีมากําหนดไวใน
ขณะนี้หรือในภายภาคหนา  รวมท้ังภาษีมูลคาเพ่ิม  หรืออ่ืน ๆ ท่ีจะไดกําหนดในโอกาสตอไป

๙. ขาพเจาใหสัญญาวา  ทอและเครื่องอุปกรณตาง ๆ ท่ีตอจากทอเมนจนถึงมาตรวัดน้ําขาพเจาขอ
ยกใหเปนสมบัติของสํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา  และสํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมามีสิทธิ
ท่ีจะตัดตอใหผูอ่ืนใช  อันเปนผลประโยชนของสํานักการประปาไดทุกประการ

๑๐. หากขาพเจาละเลยไมปฏิบัติตามขอความตาง ๆ ท่ีไดกลาวไวในหนังสือสัญญานี้แมแตขอหนึ่ง
ขอใด  สํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา  มีอํานาจท่ีจะเลิกสงใชน้ําในบานท่ีกลาวนี้  และยกเลิกหนังสือ
สัญญานี้เสียก็ได  แตจํานวนเงินตาง ๆ ท่ีขาพเจาจะตองชดใชใหแกสํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมาตามท่ี
คางอยูเวลานั้นมากนอยเทาใด  สํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมามีสิทธิท่ีจะฟองเรียกเอาจากขาพเจาได
ขาพเจายอมรับวาขาพเจาไดรับขอบังคับตาง ๆ วาดวยการใชน้ําประปาของสํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา
และหากสํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมาออกขอบังคับหรือระเบียบอันใดเก่ียวกับสํานักการประปาเทศบาล
ข้ึนในภายหนา  ขาพเจายินดีจะปฏิบัติตามขอบังคับนั้นทุกประการ

ลงชื่อ..........นายแสนดี  จรงิใจ................ผูใชน้ํา

(..........นายแสนดี  จริงใจ................)



เขียนท่ี..สํานักการประปาเทศบาลนคร

วันท่ี......๒๓.......เดือน....เมษายน......พ . ศ .....๒๕๕๘..................

ขาพเจา....นายแสนดี  จริงใจ.......อายุ......๓๐.........ป  สัญชาติ.....ไทย........เชื้อชาติ......ไทย........

ตั้งบานเรือนอยูท่ี........๑๑๑.........หมูท่ี............ซอย...............ถนน.....เดชอุดม....ตําบล.....ในเมือง................................

อําเภอ.........เมือง.....................จังหวัด...นครราชสีมา....ขอใหขอตกลงกับสํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา
ในการยื่นคํารองขอใชน้ําประปาดังนี้

๑. แนวเขตท่ีขาพเจาหรือผูแทนขาพเจา  ไดชี้ ให กับเจาหนาท่ีชองสํานักการประปาเทศบาลนคร
นครราชสีมา  สํารวจประมาณการวางทอตอน้ําในบานนี้  เปนกรรมสิทธิ์อันพึงมีของขาพเจา  หากในโอกาสตอไปมีผู
ทักทวงจนเปนเหตุใหขาพเจาพนจากกรรมสิทธิ์นั้นแลว  การประปามีสิทธิท่ีจะรื้อถอนทอประปาและงดการจายน้ําให
ขาพเจาได  โดยขาพเจาไมมีขอโตแยงใด ๆ ท้ังสิ้น

๒. ในการดําเนินการขอตอน้ําประปา  โดยขาพเจาเปนผูออกคาใชจายตาง ๆ ในการวางทอประปาจากจุดแนวเมน
ประปาเดิม  ถึงจุดท่ีติดตั้งมาตรวัดน้ําครั้งนี้  เม่ือสํานักการประปาเทศบาลนครนคราชสีมา  ดําเนินการเสร็จเรียบรอย
แลว  ขาพเจาเขาใจดีวา บรรดาทอและอุปกรณการประปาตองตกเปนสมบัติของสํานักการประปาเทศบาลนคร
นครราชสีมา  หากภายหลังมีผูใดมาตอน้ําจากทอดังกลาวเปนสิทธิ์ของสํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา  ท่ี
จะอนุญาตใหตอทอได  โดยขาพเจาไมเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ ท้ังสิ้น

ลงชื่อ............นายแสนดี  จริงใจ.....................ผูขอใชน้ํา

(..........นายแสนดี  จริงใจ.....................)

ลงชื่อ..............................................................พยาน / เจาหนาท่ี

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

ลงชื่อ.............................................................พยาน

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




