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ระเบียบกรมทรัพยากรน้าบาดาล
ว่าด้วยการก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอโอนใบอนุญาต
และการขอใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการนา้ บาดาล
พ.ศ. ๒๕๖2
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการขอโอนใบอนุญาต
และการขอใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้าบาดาล เพื่อให้เป็นไปตามค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ้านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งก้าหนดให้หน่วยงานราชการยกเลิกการเรียกเอกสารส้าเนา
บัตรประจ้าตัวประชาชนและส้าเนาทะเบียนบ้านจากประชาชน เพื่อการลดภาระและอ้านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน
อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๒๐ ทวิ วรรคสอง และมาตรา ๒๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
น้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้าบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
อธิบดีกรมทรัพยากรน้าบาดาล จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบกรมทรัพยากรน้าบาดาล ว่าด้วยการก้าหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอโอนใบอนุญาต และการขอใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้าบาดาล
พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บังคับตังแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกรมทรัพยากรน้าบาดาล ว่าด้วยการก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอโอนใบอนุญาตและการขอใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ 4 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ค้าสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติอื่นใดในส่วนที่ก้าหนดไว้แล้ว
ในระเบียบนี หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี ให้ใช้ระเบียบนีแทน
ข้อ 5 ให้อธิบดีกรมทรัพยากรน้าบาดาลรักษาการตามระเบียบนี และให้มีอ้านาจวินิจฉัย
สั่งการเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี
หมวด ๑
ว่าด้วยการด้าเนินการเกี่ยวกับการขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการน้าบาดาล
ข้อ 6 ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตผู้ ใ ดประสงค์ จ ะขอโอนใบอนุ ญ าต ให้ ยื่ น ค้ า ขอโอนใบอนุ ญ าต
พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามแบบ นบ./๑๕ ท้ายระเบียบนี ต่อพนักงานน้าบาดาลประจ้าท้องที่
ในเขตน้าบาดาลจังหวัดนัน
ข้อ 7 ให้ ผู้ ยื่ น ค้ าขอช้า ระค่ าธรรมเนีย มค้ าขอตามอั ต ราที่ ก้า หนดในกฎกระทรวงที่ออก
ตามความในพระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ พร้อมกับการยื่นค้าขอ
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ข้อ 8 ผู้รับใบอนุญาตที่ขอโอนใบอนุญาต จะต้องไม่มีหนีค่าใช้น้าบาดาลหรือค่าอนุรักษ์
น้าบาดาลค้างช้าระ หากปรากฏว่าผู้ขอโอนใบอนุญาตยังไม่ได้ช้าระค่าใช้น้าบาดาลหรือค่าอนุรักษ์น้าบาดาล
ที่ค้างช้าระดังกล่าว ให้พนักงานน้าบาดาลประจ้าท้องที่ด้าเนินการเรียกช้าระให้เสร็จสินเสียก่อน
กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตที่ขอโอนใบอนุญาต ไม่ช้าระค่าใช้น้าบาดาลหรือค่าอนุรักษ์น้าบาดาล
ที่ค้างช้าระตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ออกใบอนุญาตถือเป็นสาเหตุการไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาตก็ได้
กรณีที่มีการขอโอนใบอนุญาตในระหว่างที่ยังไม่ถึงงวดที่ตอ้ งช้าระค่าใช้น้าบาดาลหรือค่าอนุรกั ษ์
น้าบาดาล ให้ถือว่ามีหนีค้างช้าระจนถึงวันยื่นค้าขอโอนใบอนุญาต
ข้อ 9 เมื่อรับค้าขอโอนใบอนุญาตแล้ว ให้พนักงานน้าบาดาลประจ้าท้องที่พิจารณาค้าขอ
และเสนอค้าขอนันให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณาภายใน ๑ วันท้าการ
การนับระยะเวลาดังกล่าวไม่รวมระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่คืนค้าขอ เพื่อให้ผู้ยื่นค้าขอไปด้าเนินการ
ให้ถูกต้องสมบูรณ์ก่อน หรือผู้รับใบอนุญาตยังมิได้ปฏิบัติตามข้อ 7 และข้อ 8
ข้อ 10 การอนุญาตให้โอนใบอนุญาต ให้พิมพ์ หรือประทับข้อความด้วยหมึกสีแดงในด้านหน้า
หรือด้านหลังใบอนุญาต โดยมีข้อความตามแบบท้ายระเบียบนี และให้ผู้ออกใบอนุญาตลงลายมือชื่อ
ผู้อนุญาต พร้อมประทับตราครุฑชื่อกรมทรัพยากรน้าบาดาล หรือประทับตราครุฑชื่อส่วนราชการของ
ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้าบาดาลด้วยหมึกสีแดงไว้เป็นส้าคัญ
เมื่อพนักงานน้าบาดาลประจ้าท้องที่ได้พิจารณาด้าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วเสร็จ ให้แจ้งผู้ยื่น
ค้าขอทราบเพื่อให้ มารับใบอนุ ญาตและช้ าระค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาต ตามอัต ราที่ก้าหนด
ในกฎกระทรวง ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ พร้อมทังส้าเนาใบอนุญาตนัน
ให้กรมทรัพยากรน้าบาดาล ภายใน ๑ วันท้าการ เพื่อหมายเหตุในระบบข้อมูลของกรมทรัพยากร
น้าบาดาลต่อไป
ข้อ ๑1 ในกรณีที่ผู้ออกใบอนุญาตมีค้าสั่งไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาต ให้พนักงานน้าบาดาล
ประจ้าท้องที่แจ้งเหตุผลพร้อมทังสิทธิอุทธรณ์ไปพร้อมกับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอโอนใบอนุญาต
ทราบด้วย
หมวด ๒
ว่าด้วยการด้าเนินการเกี่ยวกับการออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการนา้ บาดาล
ข้อ ๑2 ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย หรือถูกท้าลายในสาระส้าคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้ง
และยื่นค้าขอรับใบแทนต่อพนักงานน้าบาดาลประจ้าท้องที่ในเขตน้าบาดาลจังหวัดนัน ภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ได้ทราบการสูญหายหรือถูกท้าลายดังกล่าว ตามแบบ นบ./16 ท้ายระเบียบนี
ในกรณี ที่ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตผู้ ใ ดไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามวรรคหนึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น การฝ่ า ฝื น มาตรา ๒๕
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ น้ า บาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ แ จ้ ง ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตทราบ
และท้าบันทึกเปรียบเทียบคดี โดยการจัดท้าบันทึกค้าให้การของผู้กล่าวหา และบันทึกค้าให้การของ
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ผู้ ต้ อ งหารวมทั งรวบรวมพยานหลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตามประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเปรียบเทียบคดี การประชุม และวิธีพิจารณา
ของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี และส่งเรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีที่กรมทรัพยากรน้าบาดาล
หรือคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีที่ได้รับมอบหมาย ให้เปรียบเทียบคดีที่เกิดในเขตน้าบาดาลจังหวัดนัน
เพื่อพิจารณาต่อไป
ข้อ ๑3 ให้ พนั กงานน้ าบาดาลประจ้าท้องที่บันทึกถ้อยค้าผู้ยื่นค้าขอรับใบแทนใบอนุญาต
ว่าใบอนุญาตสูญหายหรือถูกท้าลายจริง ตามแบบ นบ./17 ท้ายระเบียบนี และในกรณีใบอนุญาต
ถูกท้าลายในสาระส้าคัญ ให้แสดงใบอนุญาตที่ถูกท้าลายประกอบด้วย
ข้อ ๑4 เมื่อรับค้าขอรับใบแทนใบอนุญาตแล้ว ให้ผู้ขอรับใบแทนช้าระค่าธรรมเนียมค้าขอ
ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต และค่าคัดส้าเนา หรือค่าถ่ายเอกสารตามอัตราที่กา้ หนดในกฎกระทรวง
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และให้พนักงานน้าบาดาลประจ้าท้องที่
ออกใบแทนใบอนุญาตให้เสร็จสินภายใน ๑ วันท้าการ
การนับระยะเวลาดังกล่าว ไม่รวมระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่คืนค้าขอ เพื่อให้ผู้ยื่นค้าขอไปด้าเนินการ
ให้ถูกต้องสมบูรณ์ก่อน
ข้อ ๑5 การออกใบแทนใบอนุญาต ให้ท้าส้าเนาภาพถ่ายหรือคัดส้าเนาจากส้าเนาคู่ฉบับที่เก็บไว้ที่
ที่ท้าการของพนักงานน้าบาดาลประจ้าท้องที่ แล้วพิมพ์หรือประทับข้อความด้วยหมึกสีแดงเหนือครุฑ
ค้าว่า “ใบแทน” และพิมพ์หรือประทับข้อความด้วยหมึกสีแดงไว้ในด้านหน้าหรือด้านหลัง ใบแทนใบอนุญาต
โดยมีข้อความตามแบบท้ายระเบียบนี และให้พนักงานน้าบาดาลประจ้าท้องที่ลงลายมื อชื่อพร้อ ม
ประทับตราครุฑชื่อกรมทรัพยากรนา้ บาดาล หรือประทับตราครุฑชื่อส่วนราชการของผู้ซึ่งได้รับการแต่งตังจาก
อธิบดีกรมทรัพยากรน้าบาดาลด้วยหมึกสีแดงไว้เป็นส้าคัญ
หมวด 3
บทเฉพาะกาล
ข้อ 16 บรรดาค้าขอโอนใบอนุญาต หรือค้าขอรับใบแทน ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ระเบียบนีใช้บังคับ
ให้ถือว่าเป็นค้าขอโอนใบอนุญาต หรือค้าขอรับใบแทนใบอนุญาตตามระเบียบนีโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2
จงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล
อธิบดีกรมทรัพยากรน้าบาดาล

เอกสารแนบท้ายระเบียบกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
ว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอโอนใบอนุญาต
และการขอใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล
พ.ศ. ๒๕๖2

แบบ นบ./15
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เป็นผู้รับใบอนุญาตในนามของ..........................................................................................................................................................................
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่/เลขทะเบียนนิติบุคคล     
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ..................................................หมายเลขโทรสาร............................................e-mail……........……….......................
ผู้รับใบอนุญาต.....................................................................................เลขที่....................................................................................................
ขอยื่นคําขอต่อพนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่เขตน้ําบาดาลจังหวัด………………………………………………………………………………………… ………
เหตุผลในการขอโอนใบอนุญาต........................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
๒) ข้อมูลผู้รับโอนใบอนุญาต............................................... ........................................ ............................................................................
สถานะของผู้รับโอนใบอนุญาต
 บุคคลธรรมดา ข้าพเจ้า…...............................................................................................................สัญชาติ.....................อายุ............ปี
…….

 นิติบุคคล

ข้าพเจ้า.......................................................................................................................................................................
(บริษัทจํากัด/ห้างหุ้นส่วน/อื่นๆ)
โดย...................................................................................................................สัญชาติ....................อายุ............ปี
(ชื่อกรรมการผู้มีอํานาจ)

โดย...................................................................................................................สัญชาติ....................อายุ............ปี
(ชื่อกรรมการผู้มีอํานาจ)

โดย...................................................................................................................สัญชาติ.....................อายุ...........ปี
(ชื่อกรรมการผู้มีอํานาจ)

บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่/เลขทะเบียนนิติบุคคล     
ที่อยู่เลขที่.............................หมู่ที่............ตรอก/ซอย………………….............…ถนน………………..……….....….....ตําบล/แขวง……........…….......…
อําเภอ/เขต…………………...........………จังหวัด……………..……………….........รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์………………………..……
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ..................................................หมายเลขโทรสาร.............................................e-mail……………..............................
ผู้รับโอนใบอนุญาตยินยอมชําระหนี้ค่าใช้น้ําบาดาลหรือค่าอนุรักษ์น้ําบาดาลที่ค้างชําระโดยสิ้นเชิง
หากทางราชการตรวจพบหนี้ที่ค้างชําระดังกล่าวของผู้ขอโอนใบนุญาตที่เกิดขึ้นก่อนการโอน รวมทั้งหนี้ค้างชําระในระหว่างงวดที่มี
การโอนด้วย

3

-๒๓) เอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอโอนใบอนุญาต (สําเนาหลักฐานทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อ “รับรองสําเนาถูกต้อง”)........................
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล
 (1) ใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล (ต้นฉบับ)
 (1) ใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล (ต้นฉบับ)
 (2) ใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล (ต้นฉบับ)
 (2) ใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล (ต้นฉบับ)
 (3) สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองใน  (3) สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน
ที่ดินหรือหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน
หรือหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน
เลขที่ .........................................................
เลขที่ ........................................................
 (4) หนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  (4) หนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผู้มอบอํานาจ (กรณีผู้ขอโอนใบอนุญาตไม่สามารถ
ของผู้มอบอํานาจ (กรณีกรรมการผู้มีอํานาจของนิติบุคคล
มายื่นคําขอด้วยตนเองได้)
ไม่สามารถมายื่นคําขอด้วยตนเองได้)
 (5) สําเนาหลักฐานการโอนการประกอบกิจการน้ําบาดาล  (5) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจาก
กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ ..........................................................
 (6) สําเนาหลักฐานการโอนการประกอบกิจการน้ําบาดาล
สําหรับสําเนาเอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอโอนใบอนุญาตของบุคคลธรรมดา ข้อ (3) หรือของนิติบุคคล ข้อ (3) และ ข้อ (5)
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอเป็นผู้จัดทําสําเนาเอกสารเองโดยให้ผู้ยื่นคําขอเป็นผู้รับรองสําเนาถูกต้องของเอกสารดังกล่าว
ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้รับคําขอเข้าถึงข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นประกอบคําขอโอนใบอนุญาตของข้าพเจ้าได้
ขอรับรองว่าเอกสารหรือหลักฐานและข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
(ลายมือชื่อ).................................................................ผู้ขอโอนใบอนุญาต
(.............................................................)
วันที่............. เดือน.......................... พ.ศ.............
(ลายมือชื่อ)............................................................. ผู้รับโอนใบอนุญาต
(..............................................................)
วันที่............. เดือน.......................... พ.ศ............
เฉพาะเจ้าหน้าที่
บันทึกสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอ
๑. ได้ตรวจสอบคําขอและเอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอแล้ว ถูกต้องครบถ้วน
และรับชําระค่าธรรมเนียมแล้ว
๒. ความเห็นของเจ้าหน้าที่................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
(ลายมือชื่อ)....................................................... เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอ
(.....................................................)
ตําแหน่ง ......................................................
บันทึกสําหรับพนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่
ได้ลงทะเบียนเป็นคําขอที่...................... ลงวันที่......... เดือน.......................... พ.ศ. .................
(ลายมือชื่อ)......................................................
(.....................................................)
พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่เขตน้ําบาดาลจังหวัด.................................
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แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาต
(การโอนใบอนุญาต)
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ ทวิ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
อนุญาตโอนใบอนุญาตฉบับนี้ให้แก่
..................................................................................................
ตั้งแต่วันที่ ............. เดือน ............................ พ.ศ. ...................
ลงชื่อ ...............................................ผู้อนุญาต
(...............................................)
ตําแหน่ง ...............................................
.........../................/................
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แบบ นบ./๑๖
เลขรับที่........................................
วันที่.............................................
(สําหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

คําขอรับใบแทน
เขียนที่ .........................................................
วันที่ ................. เดือน .......................... พ.ศ. ..............
ข้าพเจ้า ............................................................. อยู่บ้านเลขที่ .................. หมู่ที่ .........
ซอย ....................................... ถนน ........................................ แขวง/ตําบล ............................................
เขต/อําเภอ ................................ จังหวัด ........................................................ โทรศัพท์ .........................
ทํางานอยู่ที่ ......................................................................... ตั้งอยู่ที่ ...................................... หมู่ที่ ........
ซอย ....................................... ถนน ......................................... แขวง/ตําบล ...........................................
เขต/อําเภอ ................................. จังหวัด ......................................................... โทรศัพท์ ......................
เป็นผู้รับใบอนุญาต .................................................... เลขที่ใบอนุญาต ....................................................
มีความประสงค์จะขอรับใบแทนใบอนุญาต เนื่องจาก
...................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
และขอรับรองว่า ข้อความทั้งหมดนี้เป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ................................................. ผู้ยื่นคําขอ
(.................................................)
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แบบ นบ./๑๗
บันทึกถ้อยคํา
ทําที่ ทีท่ ําการเขตน้ําบาดาล ...........................................
วันที่ ............ เดือน ............................... พ.ศ. ................
วันนี้ เวลา......................น. (ชื่อผู้รับใบอนุญาต)..........................................................................
อายุ ............. ปี สัญชาติ .................... อาชีพ .................................................... อยู่บ้านเลขที่ ..........................
แขวง/ตําบล..................................เขต/อําเภอ...............................................จังหวัด...........................................
เป็นผู้รับใบอนุญาต ......................................................... เลขที่ .........................................................................
ได้มาแจ้งต่อพนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ว่า (ระบุเหตุการณ์ วัน เวลา เกี่ยวกับเรื่องที่ใบอนุญาตสูญหายหรือ
ถูกทําลาย)
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
เหตุเกิดที่ ...........................................................................................................................................................
แขวง/ตําบล .................................. เขต/อําเภอ .................................... จังหวัด .............................................
จึงแจ้งไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ประกอบการขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อไป
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบันทึกถ้อยคําดังกล่าวข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ และได้อ่าน หรือ
ได้ฟังแล้วถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่
ลงชื่อ .................................................... ผู้แจ้ง
(..................................................)
ลงชื่อ ....................................................
(..................................................)
พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่เขตน้ําบาดาลจังหวัด...........................
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แบบการเขียนหรือประทับข้อความ
(การออกใบแทนใบอนุญาต)

ใบแทนนีใ้ ช้แทนต้นฉบับ
ที่สูญหายหรือถูกทําลาย
ลงชื่อ.....................................................
(.....................................................)
ตําแหน่ง ......................................................
พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่
เขตน้ําบาดาลจังหวัด..........................................
............../................./................

