
 
 
 
 
 

ประกาศกรมทางหลวงชนบท 
เรื่องรบัสมัครบคุคลเพื่อเลือกสรรเปน็พนกังานราชการทั่วไป 

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

  ด้วยกรมทางหลวงชนบทโดยสํานักงานทางหลวงชนบทท่ี1๓ (ฉะเชิงเทรา)  ประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไปในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของสํานักงานทางหลวงชนบทท่ี 13 
(ฉะเชิงเทรา)  หรือพ้ืนที่อ่ืน ๆ ตามความจําเป็น  ฉะน้ันอาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ
พ.ศ.๒๕๕๒  ลงวันที่  ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๒  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเร่ืองการกําหนด
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ
พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕54 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนด
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555  ลงวันที่  26  กันยายน  2555  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

๑.   ชื่อตําแหน่ง  วิศวกรเครื่องกล 
  กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ 

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับวิศวกรรมเครื่องกล ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 1 ด้านการปฏิบัติการ 

(1) วางโครงการ ออกแบบ คํานวณ ควบคุมการสร้างหรือการผลิต อํานวยการใช้ กําหนดมาตรฐาน 
ประเมินราคา ติดต้ัง ทดลอง ทดสอบ หรือซ่อมบํารุง เก่ียวกับงานวิศวกรรมเคร่ืองกล เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนด 

(2) ศึกษา วิจัย พัฒนา และปรับปรุงงานวิศวกรรมเคร่ืองกล เพ่ือให้งานมีคุณภาพและมีมาตรฐานที่ดี 
(3) รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลเก่ียวกับงานวิศวกรรมเคร่ืองกล เพ่ือให้งานมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพที่ดี 
(4 ) จัดทํ าข้ อ กํ าหนดและรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ  (Sepecifications) เก่ี ยวกับ งาน

วิศวกรรมเครื่องกล เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน 
2 ด้านการวางแผน 

วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้
การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
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3. ดา้นการประสานงาน 
(1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ

และผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว้ 
(2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสร้าง

ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
4. ดา้นการบริการ 

(1) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา และช้ีแจง เก่ียวกับงานวิศวกรรมเคร่ืองกลในระดับเบ้ืองต้นแก่หน่วยงาน
ราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 

(2) จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์        
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่กฎหมายกําหนด  
อัตราว่าง สังกัดสํานักงานทางหลวงชนบทท่ี 13 (ฉะเชิงเทรา)   จํานวน  1  อัตรา 
ค่าตอบแทน 19,500.00 บาท 
สิทธิประโยชน์   ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ 
                    พ.ศ.2554  

1.2 ชื่อตําแหน่ง  นายช่างโยธา 
  กลุ่มงาน เทคนิค 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

 1. ด้านการปฏิบัติการ 
(1) สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บํารุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ เพ่ือให้ตรงตามหลักวิชาช่าง 

ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ 
(2) ตรวจสอบ แก้ไข และกําหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการเพ่ือให้การ

ดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) ถอดแบบ เพ่ือสํารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพ่ือประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
(4) ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ ได้รับมอบหมาย       

พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่กําหนด 
(5) รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพ่ือการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง 

 
 

 

 

“ทช.โปร่งใส ใส่ใจคณุธรรม นําความซ่ือสัตย์ ขจดัการทุจริต” 
 

/3. ด้านการบริการ... 



-3- 
 

2. ด้านการบริการ 
(1) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหาและฝึกอบรมเก่ียวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูล 
ความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 

(2) ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพ่ือขอความช่วยเหลือ
และร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเช่ียวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางานของหน่วยงานและ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชา 

การก่อสร้าง 
อัตราว่าง หมวดบํารุงทางหลวงชนบทวังสมบูรณ์  จํานวน 1 อัตรา    
ค่าตอบแทน 13,800.00 บาท 
สิทธิประโยชน์    ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ  

        พ.ศ.2552 

๒.คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
คุณสมบัติทั่วไป 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่า๑๘ปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน            

ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะการกระทําความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้ว
เกินห้าปี 

หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่นด้วย 
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๓.การสมัครสอบ 
 ๓.๑วัน เวลา และสถานที่รบัสมัคร 
  ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรขอรับและย่ืนใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน    
ด้วยตนเองที่ส่วนอํานวยการ  สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 1๓ (ฉะเชิงเทรา)  379 หมู่ 4 ตําบลวังเย็น อําเภอแปลงยาว  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  โทร ๐-๓๘58-9643 ต่อ 113 ต้ังแต่วันที่ 8 มีนาคม 2561 – 16 มีนาคม 2561             
ในวันและเวลาราชการ  โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร   

 ๓.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
 ๓.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑X๑.๕ น้ิว ถ่ายครั้งเดียวกัน    

ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน  ๓  รูป 
  ๓.๒.๒ สําเนาแสดงผลการศึกษา ได้แก่ สําเนาปริญญาบัตร หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
แล้วแต่กรณี  และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับ 
ตําแหน่งที่สมัคร จํานวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายใน 
วันปิดรับสมัคร คือ วันที่  16  มีนาคม  2561  
 ๓.๒.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    จํานวน  1  ฉบับ 
  ๓.๒.4 สําเนาทะเบียนบ้าน     จํานวน  1  ฉบับ 
  3.2.5 สําเนาใบประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมที่กฎหมายกําหนด (เฉพาะตําแหน่งวิศวกรเครื่องกล)            
  3.2.6 สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (ถ้ามี) ใบเปลี่ยนช่ือ นามสกุล  
       (ในกรณีที่ช่ือ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ต้องกัน)  เป็นต้น  จํานวนอย่างละ 2 ฉบับ 
  ๓.๒.7 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.        
ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓  ซึ่งได้แก่ 
  -  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ 
  -  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  -  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  -  โรคพิษสุราเรื้อรัง 

   -  โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ตามท่ี ก.พ. กําหนด 

  3.2.8  สําเนาเอกสารหนังสือรับรองความประพฤติว่าไม้เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่     
น่ารังเกียจของสังคม ตามข้อ 2 (6)  ทั้งน้ีผู้รับรองต้องเป็นผู้บังคับบัญชาที่ทํางานอยู่ด้วย  กํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน หรือ
อาจจะเป็นผู้มีเกียรติอันควรในสังคม  (กรณีต้องใช้) 

 ทั้งน้ี ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงช่ือกํากับไว้ด้วย 

๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบ
สมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆหรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตาม
คุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัครอันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัคร
และการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งน้ีเป็นโมฆะสําหรับผู้น้ัน  
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๔.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และ      
กําหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมินฯ 

  กรมทางหลวงชนบท  โดยสํานักงานทางหลวงชนบทที่ 1๓  (ฉะเชิงเทรา) จะประกาศรายช่ือผู้มี
สิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะคร้ังที่ 1 และกําหนดวันเวลาสถานที่ในการ
ประเมินฯในวันที่  20  มีนาคม  2561 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสํานักงานทางหลวงชนบทท่ี 1๓ (ฉะเชิงเทรา) 
,ทางเว็บไซด์ http://drr13.drr.go.th และ www.drr.go.th    

๕.   หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินฯดังน้ี 

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่๑ (สอบข้อเขียน  10๐ คะแนน) 
  (๑)  วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (4๐ คะแนน) 
  (๒)  วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (6๐ คะแนน) 
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์  ๑0๐ คะแนน) 

(๑)  ประเมินจากความรู้ความสามารถ บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ  (50 คะแนน) 
(๒)  ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน  (50 คะแนน) 

หมายเหตุ ในการเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะคร้ังที่ ๑ จะต้องนําบัตรประจําตัว
สอบและบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงตนด้วย 

กรมทางหลวงชนบท โดยสํานักงานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) จะดําเนินการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะคร้ังที่ 1 ในข้อ (1), (2) ก่อน และผู้ผ่านการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในครั้งที่ 1 ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะครั้งที่ 2 ต่อไป  
๖.  เกณฑ์การตัดสิน 

- ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ  แต่ละคร้ังไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 
               - ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ครั้งที่ 2  
จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนน  ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ๖๐
ทั้งน้ีให้คํานึงถึงหลักการวัดผลด้วย 

- การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ 
สมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลําดับจากผู้ที่ได้คะแนนประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะคร้ังที่ 1 และ
ครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า แต่ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะคร้ังที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้
ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะคร้ังที่ 1 ในวิชาความรู้ความสามารถท่ัวไป 
มากกว่าอยู่ในลําดับที่สูงกว่า แต่ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่  
๗.  ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

กรมทางหลวงชนบทโดยสํานักงานทางหลวงชนบทที่  1๓  (ฉะเชิงเทรา) จะประกาศรายช่ือผู้ผ่าน
การเลือกสรรและได้รับการขึ้นบัญชีตามลําดับคะแนนประเมินณสํานักงานทางหลวงชนบทที่ 1๓ (ฉะเชิงเทรา)   
และทางเว็บไซด์  http://drr13.drr.go.th, www.drr.go.th  โดยบัญชีรายช่ือดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล
ไปเมื่อครบกําหนด 2 ปีนับแต่วันขึ้นบัญชีแต่ถ้ามีการประกาศรับสมัครในตําแหน่งเดียวกันน้ีอีก และได้ขึ้นบัญชี          
ผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในครั้งน้ีเป็นอันยกเลิก 
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๘.  การจดัทาํสญัญาจ้างผูผ้า่นการเลือกสรร 

ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามที่กรมทางหลวงชนบทกําหนด 
อน่ึงกรมทางหลวงชนบท  โดยสํานักงานทางหลวงชนบทท่ี 1๓  (ฉะเชิงเทรา) ดําเนินการเลือกสรร

ด้วยความโปร่งใสยุติธรรมและเสมอภาค  ดังน้ันหากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการเลือกสรร
หรือมีพฤติการณ์ในทํานองเดียวกันน้ีโปรดอย่าได้หลงเช่ือและแจ้งให้ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทที่ 13 
ทราบด้วย 
 

     ประกาศ ณ วันที่   ๒๗    เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕61  
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