
 
 
 
 
 

 
    ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในต าแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน 
             สังกัด ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ 

------------------------ 
 ด้วยจังหวัดเพชรบูรณ์  มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือ สรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงาน
ราชการประเภททั่วไป   กลุ่มงานบริ การ ในต าแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน เพื่อปฏิบัติงานประจ าส านักงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์   ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบ
สัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒  ลงวันที่  ๑๑  กันยายน  พ .ศ. ๒๕๕๒  และประกา ศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง  การก าหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดท า
กรอบอัตร าก าลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 ๑. ชื่อต าแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 
     กลุ่มงานบริการ 

    ชื่อต าแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน   จ านวน ๑ อัตรา 
    ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
    ๑.๑ รวบรวมข้อมูล และจัดท าทะเบียนต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
    ๑.๒ สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
    ๑.๓ บันทึกผลการปฏิบัติงานในคอมพิวเตอร์ระบบ On line  
    ๑.๔ สรุปผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
    ๑.๕ งานธุรการ และงานสารบรรณ 
    ๑.๖ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
    อัตราว่าง ๑ อัตรา  ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๒,๒๔๐ บาท 
    สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานราชการในสังกัดกรม 
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

    ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙  
 
 

/๒. คุณสมบติั... 
 
 

 
  
 



 ๒ 
 
 ๒. คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
  ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 
   (๑)  สัญชาติไทย 
   (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์   (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
   (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (๔ ) ไม่เป็นผู้มีกาย ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ                 
หรือจิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
   (๕ ) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง                     
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   (๖)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้บกพร่อง
ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รับเกียจของสังคม 
   (๗)  ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐ วิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
  หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง           
ของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น  และ จะต้องน าใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม    
กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค  พ .ศ. ๒๕๕๓  ได้แก่  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ
เป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคติดยาเสพติดให้โทษ  โรคพิษสุราเรื้อรัง  และโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏ
อาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด มายื่นด้วย 
 

 ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
     ผู้สมัครต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัต รวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือเทียบเท่าได้
ในระดับเดียวกันในทุกสาขา  โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามเอกสารแนบท้าย     
กรณีผู้สมัครยืนยันคุณสมบัติตรงตามที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก าหนดไว้  หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่มีคุณสมบัติ
ตามท่ีก าหนด  จังหวัดเพชรบูรณ์จะถือว่าขาดคุณสมบัติ 
   ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร  ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบ             
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้  ทั้งนี้  ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร                        
ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑  ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๐๑  และตามความในข้อ ๕  ของค าสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่               
๑๗  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 
 

/๓. การรับสมัคร... 
 
 
 
 

  
 



 ๓ 
 
 ๓.  การรับสมัคร 
  ๓.๑   วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
   ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  ส านักงาน สวัสดิกา รและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๐๘ หมู่ ๑๐  ถนนสระบุรี – หล่มสัก  ต าบลสะเดียง  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  
จังหวัดเพชรบูรณ์  ตั้งแต่วันที่   ๑-๕  กรกฎาคม   ๒๕๕๖  เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น.  โดยผู้สมัคร
จะต้องกรอกใบสมัครคัดเลือกและลงลายมือชื่อรับรองเอกสารการสมัครคดัเลือกด้วยลายมือตนเองให้ครบถ้วน 
 

  ๓.๒   หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
   (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป 
โดยเป็นการถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  และให้เขียนชื่อ-นามสกุล หลังรูปทุกรูป 
   (๒) ประกาศนียบัตร  และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรง
กับต าแหน่งที่สมัคร พร้อมส าเนา จ านวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มี
อ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 
   (๓)  ในกรณีท่ีไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้น า
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติ
ประกาศนียบัตรซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 
   (๔)  บัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้านพร้อมส าเนาอย่างละ  ๑  ฉบับ 
   (๕)   หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง ) ใบเปลี่ยนชื่อและ
นามสกุล พร้อมส าเนา จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
   (๖)  หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์ทหาร  (สด.๘  หรือ  สด .๔๓  เป็นต้น)  หรือ
ได้รับการยกเว้นพร้อมส าเนา  จ านวน  ๑  ฉบับ  (ถ้ามี) 
   (๖)  หนังสือรับรองการผ่านงานเพื่อใช้ประกอบการสอบสัมภาษณ์  จ านวน ๑ ฉบับ  (ถ้ามี)   
   ทั้งนี้  ให้แสดงเอกสารหลักฐานฉบับจริงและ ส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค า
รับรองว่า  “ส าเนาถูกต้อง”  โดยลงชื่อก ากับไว้ทุกหน้าของส าเนาเอกสารด้วย 
  ๓.๓   ค่าสมัครสอบ 
   ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียม สอบส าหรับต าแหน่งที่สมัครส อบในอัตรา ๑๐๐ บาท
(หนึ่งร้อยบาทถ้วน) เมื่อสมัครสอบแล้ว จังหวัดเพชรบูรณ์จะไม่จ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
  ๓.๔   เงื่อนไขในการสมัคร 
   ผู้สมัคร เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้อง รับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณี ที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ  
อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ
การเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น  และจังหวัดเพชรบูรณ์จะไม่คืนค่าสมัครสอบในการให้แก่ผู้สมัครดังกล่าว 
 

/๔. การประกาศ... 
 
 
 



 ๔ 
 

 ๔. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  และก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ ใน
การประเมินสมรรถนะ 
  ๔.๑ จังหวัดเพชรบูรณ์  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมร รถนะ ในวันที่        
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ และ  ทางเว็บไซต์   
phetchabun.labour.go.th 
  ๔.๒ ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศข้อ ๔.๑ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบ
ข้อเขียน ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖  ณ  อาคาร ๓ ชั้น ๑ (ห้องสมุดเก่า ) วิทยาลัยเทคนิค จังหวัดเพชรบูรณ์   
ถนนสระบุรี – หล่มสัก  ต าบลสะเดียง  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์   
 ๕.  วิธีการประเมินสมรรถนะ 
  ๕.๑  ประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่ ๑ 
   ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  โดยวิธีการสอบข้อเขยีน  คะแนนเต็ม ๑๒๐ คะแนน 
  ๕.๒  ประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่ ๒ 
   ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  คะแนนเต็ม  ๘๐  คะแนน 
 ๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ  โดยจังหวัดเพชรบูรณ์จะด าเนินการประเมินสมรรถนะ  
ครั้งที่ ๑  ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน  และผู้ผ่านการสอบข้อเขียน  จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒  
ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 
 ๗.  เกณฑ์การตัดสิน 
  ๗.๑  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  
จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑  (การสอบข้อเขียน)  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
  ๗.๒  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ                
ครั้งที่ ๑  และการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒  แต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
  ๗.๓  การข้ึนบัญชีผู้ ผ่านการเลือกสรร จะเรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมา
ตามล าดับ ในกรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้สอบได้คะแนน ประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบ สัมภาษณ์เท่ากันอีก ก็ให้   
ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
 ๘. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
  ๘.๑  จังหวัดเพชรบูรณ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับที่สอบได้ 
  ๘.๒  บัญชีรายช่ือดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด ๒ ปีนับ
แต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี และในอายุบัญชี  
ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย  คือ 
   (๑)  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในต าแหน่งที่สอบได้ 
   (๒)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจ้างภายในเวลาที่ก าหนด 
   (๓)   ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามก าหนดวันและเวลาที่ส่วนราชการก าหนด 
 

/๙. การจัดท า... 
 
 
 



 ๕ 
 
 ๙.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
  ๙.๑  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจ้างตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
  ๙.๒  ได้รับค่าตอบแทนตามคุณวุฒิที่ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น 
  ๙.๓  จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก าหนด 
  ในกรณีท่ีมีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจ านวนต าแหน่งว่างที่มี  และภายหลังมีต าแหน่งว่าง
ลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน  จังหวัดเพชรบูรณ์อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ที่ผ่านการเลือกสรรที่เหลืออยู่ดังกล่าว
หรือจะด าเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้ 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖  
     
    นายสุชาติ  ราษฎร์ดุษดี 

                (นายสุชาติ  ราษฎร์ดุษดี) 
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ปฏิบัติราชการแทน 
          ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖ 
เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์   ลงวันที่  ๒๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ชื่อต าแหน่ง                 เจ้าพนักงานแรงงาน 
กลุ่มงาน                 บริการ 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง    ผู้สมัครต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   
                                หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขา 
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

                  (๑)  รวบรวมข้อมูล และจัดท าทะเบียนต่าง ๆ เกี่ยวกับงานดา้นสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน 

                  (๒)  สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
                  (๓)  บันทึกผลการปฏิบัติงานในคอมพิวเตอร์ระบบ On line 
                  (๔)  สรุปผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
                  (๕)  งานธุรการ และงานสารบรรณ 
                  (๖)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
ค่าตอบแทน                  เดือนละ  ๑๒,๒๔๐  บาท 
สิทธิประโยชน์                 ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ .ศ. ๒๕๔๗ และประกาศ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงาน
ราชการในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ระยะเวลาการจ้าง            ตั้งแต่วันท าสัญญาจ้าง  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙ 
สมรรถนะ                      ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะดังต่อไปนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

ความรู้ 
  

-  ความรู้พื้นฐานด้านแรงงาน 
70 การสอบข้อเขียน 

-  ความรู้พื้นฐานด้านธุรการ และระเบียบงานสารบรรณ  ๒๐ การสอบข้อเขียน 

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
  

-  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 
๓๐ การสอบข้อเขียน 

คุณลักษณะส่วนบุคคล 
  

-  มุ่งผลสัมฤทธิ ์
๒๐ การสอบสัมภาษณ์ 

-  สามารถท างานเป็นทีม 
๒๐ การสอบสัมภาษณ์ 

-  มีมนุษยสัมพันธ์ 
๒๐ การสอบสัมภาษณ์ 

-  มีจิตส านึกในการให้บริการ ๒๐ การสอบสัมภาษณ์ 

 ๒๐๐   

 
..................................... 


