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บทน า 

 

  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาค   
คนพิการมีหน้าที่ ในการด าเนินงานตามภารกิจของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ             
ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ซึ่งด าเนินงานตามภารกิจหลักและภารกิจประชารัฐรวมถึงภารกิจสนับสนุน                
โดยมีกระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานก ากับดูแลและติดตามประเมินผลเป็นประจ าทุกปี นั้น 

ปีงบประมาณ 2562 กระทรวงการคลังได้ก าหนดให้ทุนหมุนเวียนจัดท าแผนการจ่ายเงินและ
รับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (สังคมไร้เงินสด) และด าเนินการรับ – จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์        
ตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนดังกล่าว (ค่าเป้าหมาย 5 = ร้อยละ 100) โดยในแผนปฏิบัติการได้ครอบคลุม    
การด าเนินงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งส่วนกลางได้ด าเนินการตามแผนดังกล่าวตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2561 เป็นต้นไป และพบปัญหาอุปสรรคต่างๆ เช่น การจ่ายเงินให้หน่วยงานที่ไม่มีระบบการรับ -จ่ายเงิน     
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์, ผู้มีสิทธิรับเงินจากกองทุนฯ ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารหรือไม่สามารถเปิดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารได้ เป็นต้น และได้ด าเนินการปรับปรุงแผนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพ่ือให้การรับ – จ่ายเงิน      
ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนภูมิภาคเป็นไปด้วย   
ความถูกต้อง จึงได้จัดท าคู่มือเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
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การเตรียมความพร้อม 

1. ศึกษารายละเอียดของแผนการจ่ายเงินและรับเงินของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต        
คนพิการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

2. ศึกษาคู่มือการรับ – จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
3. ติดต่อธนาคารกรุงไทย จ ากัด เพ่ือขอเปิดใช้บริการ KTB Corporate Online และค่าใช้จ่ายในการใช้

งานระบบ โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวเบิกจ่ายจากงบด าเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) เงินกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการระดับจังหวัด) 

4. ศึกษาคู่มือการใช้งานระบบของธนาคาร 
5. จัดท าฐานข้อมูลการใช้งานของระบบ KTB Corporate Online เช่น ข้อมูลข้าราชการและเจ้าหน้าที่      

ในสังกัดเพ่ือประกอบการเบิกจ่ายเงินยืมหรือค่าใช้จ่ายตามสิทธิ/ที่ได้รับอนุมัติ เป็นต้น 
6. ทดลองใช้งานการรับ – จ่ายเงินผ่านระบบธนาคารออนไลน์ 
7. บันทึกรายละเอียดลงในทะเบียนคุมการรับ – จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

การรับเงิน 

ที่ กิจกรรม รายละเอียด หลักฐาน หมายเหต ุ
1 การรับคืนเงินยืมจากข้าราชการ/

เจ้าหน้าที ่ผู้ยืมเงิน 
1. ผู้ยืมเงินคืนเงินผ่านระบบธนาคาร
ออนไลน์ Internet Banking  

1. ใบเสร็จรับเงินออนไลน์  
2. สลิปการโอนเงินจาก Application 
ของธนาคารออนไลน์ ที่บันทึกไว้ใน
โทรศัพท์มือถืออัตโนมัติ 

กรณีเงินเหลือจ่ายของแผนงาน/โครงการ
ขนาดใหญ่มีจ านวนสูงกว่าวงเงินที่ผู้ยืมเงิน
สามารถใช้จากระบบ Internet Banking 
ได้นั้นให้คืนด้วยเงินสด 

2. เจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จรับเงิน
โดยระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน 

2 การรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืนจาก
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ 

1. ผู้เบิกเกินส่งเงินที่เบิกเกินคืนผ่าน
ระบบธนาคารออนไลน์ Internet 
Banking 

1.ใบเสร็จรับเงินออนไลน์  
2. สลิปการโอนเงินจาก Application 
ของธนาคารออนไลน์ ที่บันทึกไว้ใน
โทรศัพท์มือถืออัตโนมัติ 

 

2. เจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จรับเงิน
โดยระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน 

3 การรับช าระหนี้จากลูกหนี้เงิน
กู้ยืม 

ให้แนะน าผู้กู้/ผู้ช าระเงิน ช าระเงินผ่าน
ช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส/
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 

1. รายงานการช าระหนี้จากระบบ
เคาน์เตอร์เซอร์วิส/ธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด  
2. รายงานการรับช าระหนี้จากช่องทาง
ต่างๆ ประจ าเดือน จากระบบงาน 

สังคมไร้เงินสด 

4 การรับเงินเหลือจ่ายจาก
หน่วยงานที่ได้รับเงินสนับสนุน
โครงการ 

เจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จรับเงิน
ออนไลน์ให้ตามรายละเอียดการน า
ส่งคืนเงินพร้อมเงินสด/เช็ค โดยระบุ
รายละเอียดให้ครบถ้วน 

ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ เป้าหมายและกิจกรรมที่ขอยกเว้น 
เนื่องจากด าเนินงานโดยนิติบุคคล 

5 การรับเงินตามมาตรา 34 เจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จรับเงิน
ออนไลน์ให้ตามรายละเอียดการส่งเงิน
จากระบบรายงานผลการจ้างงานคน
พิการ พร้อมด้วยเงินสด/เช็คขีดคร่อม 

ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ เป้าหมายและกิจกรรมที่ขอยกเว้น 
เนื่องจากด าเนินงานโดยนิติบุคคล 
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ที่ กิจกรรม รายละเอียด หลักฐาน หมายเหต ุ
6 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานอ่ืน ๆ 

เช่น รับคืนค่าธรรมเนียมศาล เป็น
ต้น 

เจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จรับเงิน
ออนไลน์ตามรายละเอียดการคืนเงิน
พร้อมด้วยเงินสด/เช็ค 

ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ เป้าหมายและกิจกรรมที่ขอยกเว้น 
เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ยังไม่มี 
ความพร้อมในการรับ – จ่ายเงิน 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

7 การรับเงินทุกประเภท  - กรณีรับเงินในหน่วยงาน เช่น เกิด
ปัญหาระบบงานล่ม เกิดเหตุสุดวิสัย 
ท าให้ไม่สามารถให้บริการในรูปแบบ
ออนไลน์ได้ โดยรายรับบางประเภท
ต้องให้บริการในรูปแบบออฟไลน์
เนื่องจากมีการคิดดอกเบี้ยผิดนัด และ
ให้บันทึกข้อมูลการรับเงินในระบบงาน 

1.ใบเสร็จรับเงิน (มือ) 
2. รายงานจากระบบงาน เช่น รายงาน
รับช าระหนี้ รายงานการรับเงินจาก
สถานประกอบการ เป็นต้น 

เป้าหมายและกิจกรรมที่ขอยกเว้น 

 - กรณีรับเงินนอกหน่วยงาน เป็น    
การอ านวยความสะดวกให้ผู้กู้และยัง
ส่ งผลดีต่อการลดภาระหนี้และให้
บันทึกข้อมูลการรับเงินในระบบงาน 

8 การรับเงินบริจาค เจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จรับเงิน
ออนไลน์/ใบเสร็จรับเงิน (มือ) พร้อม
ด้วยผู้บริจาคแจ้งความประสงค์ในการ
บริจาคเป็นหนังสือโดยลงลายมือชื่อ
ยืนยัน 

ใบเสร็จรับเงินออนไลน์/ใบเสร็จรับเงิน 
(มือ) 

เป้าหมายและกิจกรรมที่ขอยกเว้น 
เนื่องจากต้องมีหนังสือเป็นลายลักษณ์
อักษรเพ่ือยืนยันวัตถุประสงค์ในการ
บริจาค 
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การจ่ายเงิน 
ที่ กิจกรรม รายละเอียด หลักฐาน หมายเหต ุ
1 
 
 

การจ่ายเงินกู้ 1. เจ้าหน้าทีข่ออนุมัติหลักการจ่ายเงินกู้
ตามท่ีได้รับอนุมัติ 

1. รายงานการโอนเงินจากระบบธนาคาร
ออนไลน์  
2. ใบส าคัญรับเงิน (แบบ 5) พร้อมด้วย
เอกสารอ่ืนที่จ าเป็น  
3. ทะเบียนคุมการจ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

1. สาระส าคัญของสัญญากู้ยืมเงินระบุว่า           
“ผู้กู้ได้รับเงินครบถ้วนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่   
ลงนามในสัญญานี้”  
2. กรณีท่ีผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินไม่สามารถเปิด
บัญชีเงินฝากธนาคาร/ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร 
ตามระเบียบที่ธนาคารก าหนด ให้จ่ายเป็นเช็คตาม
ระเบียบของทางราชการ 
3. ให้ผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินมาท าสัญญาและรับ
เงินภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่แจ้ง หากพ้น
ก าหนดระยะเวลาแล้วให้ถือว่าการกู้ครั้งนั้นเป็นอัน
ยกเลิก แต่ไม่ตัดสิทธิในการยื่นกู้ครั้งใหม่  

2. เจ้าหน้าที่การเงินขออนุมัติเบิกจ่าย
เงินกู้ตามจ านวนรายและจ านวนเงินที่
ได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประจ าจังหวัดและโอนเงินไปพักไว้ที่
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 
3. เจ้าหน้าที่การเงินขออนุมัติโอนเงิน
จากบัญชีกระสรายวันตามข้อ 2 เข้า
บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้กู้โดยตรงตาม
จ านวนที่ผู้กู้ได้ลงนามในสัญญาฯ 
4. ให้จัดท าหลักฐานการรับเงินของผู้กู้ไว้
เป็นหลักฐานแนบไว้กับสัญญากู้ยืมเงิน
และสัญญาค้ าประกัน 

2 การจ่ายเงินให้กับลูกหนี้ที่
ช าระเงินเกินบัญชี 

เจ้าหน้าที่การเงินโอนเงินที่ช าระเกินเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคารของลูกหนี้โดยตรง 

1. ทะเบียนคุมลูกหนี้รายบุคคล (ระบบงาน) 
2. รายงานจากระบบธนาคารออนไลน์  
3. ทะเบียนคุมการจ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
4.ใบส าคัญรับเงิน (แบบ 5) (ถ้ามี) 

กรณีลูกหนี้ที่ช าระเงินเกินบัญชีไม่สามารถเปิดบัญชี
เงินฝากธนาคาร/ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร ให้จ่าย
เป็นเช็คตามระเบียบของทางราชการ 

3 การจ่ายเงินสนับสนุน
โครงการ 

1. เจ้าหน้าที่ขออนุมัติหลักการตาม
โครงการที่ได้รับอนุมัติ 

1. รายงานการโอนเงินจากระบบธนาคาร
ออนไลน์  
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ที่ กิจกรรม รายละเอียด หลักฐาน หมายเหต ุ
2. เจ้าหน้าที่การเงินขออนุมัติเบิก
จ่ายเงินตามจ านวนโครงการและจ านวน
เงินที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจ า
จังหวัดอนุมัติ โดยโอนเงินไปพักไว้ที่
บัญชีกระแสรายวัน 

2. ใบเสร็จรับเงินของหน่วยงานที่ได้รับ    
การสนับสนุน กรณีไม่มีใบเสร็จรับเงินให้ใช้
ใบส าคัญรับเงิน (แบบ 5) พร้อมด้วยเอกสาร
ประกอบอื่นที่จ าเป็น  
3. ทะเบียนคุมการจ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

3. เจ้าหน้าที่การเงินโอนเงินสนับสนุน
โครงการจากบัญชีกระแสรายวันตามข้อ 
2 เข้าบัญชีของหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติ
สนับสนุนโครงการโดยตรงตามจ านวนที่
หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจาก
กองทุนลงนามในสัญญารับเงินอุดหนุน 
4. แจ้งหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติให้จัดส่ง
ใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการตรวจสอบ 

4 หน่วยงาน/องค์กรที่คืนเงิน
เหลือจ่ายเกินจริง 

1.เจ้าหน้าที่การเงินโอนเงินเหลือจ่ายเกิน
จริงเข้าบัญชีหน่วยงานโดยตรงหลังจาก
ตรวจสอบรายละเอียดการคืนเงินเหลือ
จ่ายเกินจริงถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

1. รายงานการโอนเงินจากระบบธนาคาร
ออนไลน์  
2. ใบเสร็จรับเงินของหน่วยงานที่ได้รับเงิน 
กรณไีม่มีใบเสร็จรับเงินให้ใช้ใบส าคัญรับเงิน 
(แบบ 5) พร้อมด้วยเอกสารประกอบอ่ืน    
ที่จ าเป็น  
3. ทะเบียนคุมการจ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

2. แจ้งหน่วยงานจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้
เพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการ
ตรวจสอบ 
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ที่ กิจกรรม รายละเอียด หลักฐาน หมายเหต ุ
5 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตาม

สิทธิ/ตามที่ได้รับอนุมัติ 
เจ้าหน้าที่การเงินโอนเงินเข้าบัญชีผู้มี
สิทธิได้รับเงิน/ผู้เบิกเงิน (แล้วแต่กรณี) 
หลังจากตรวจสอบหลักฐานการเบิก
จ่ายเงินถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

1. รายงานจากระบบธนาคารออนไลน์  
2. ทะเบียนคุมการจ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ค่าใช้จ่ายที่มีผู้มีสิทธิรับเงินหลายคน แล้วมิได้ยืม
เงินไปด าเนินการให้โอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเงิน
โดยตรงรายบุคคล เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการมากกว่า 1 คน รวมถึงค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้โอนเงินเข้าบัญชี
รายบุคคล 

6 ผู้มีสิทธิได้รับเงินจากการ
จัดซื้อจัดจ้าง (พัสดุ) 

1. เจ้าหน้าที่โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินหลังจากตรวจสอบหลักฐาน 
การเบิกจ่ายเงินถูกต้องครบถ้วนแล้ว  
2. แจ้งให้ผู้รับเงินจัดส่งใบเสร็จรับเงิน
เพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการ
ตรวจสอบ  

1. รายงานจากระบบธนาคารออนไลน์  
2. ทะเบียนคุมการจ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  
3. ใบเสร็จรับเงินของผู้ได้รับเงินกรณีไม่มี
ใบเสร็จรับเงินให้ใช้ใบส าคัญรับเงิน (แบบ 5) 
พร้อมด้วยเอกสารประกอบอ่ืนที่จ าเป็น 

 

7 ค่าใช้จ่ายใน 
การบริหารงานอ่ืน ๆ เช่น 
ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า เป็นต้น 

1. เจ้าหน้าที่การขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
ตามค่าใช้จ่ายนั้นพร้อมสั่งจ่ายด้วยเช็ค
ขีดคร่อม  
2. เจ้าหน้าที่น าเช็คจ่ายเงินให้กับ
หน่วยงานที่มีสิทธิรับเงินพร้อมรับ
ใบเสร็จรับเงิน 

1. ทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค  
2. ใบเสร็จรับเงินของหน่วยงานที่กองทุนฯ 
จ่ายเงิน 

เป้าหมายและกิจกรรมที่ขอยกเว้นเนื่องจากเป็น
หน่วยงานที่ยังไม่มีระบบการเบิกจ่ายเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

8 การจ่ายเงินต่างธนาคาร
ทุกกิจกรรม กรณีจ่ายเกิน
กว่า 2 ล้านบาท 

1. เจ้าหน้าที่การขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
ตามค่าใช้จ่ายนั้นพร้อมสั่งจ่ายด้วยเช็ค
ขีดคร่อม  
2. ผู้มีสิทธิรับเงินส่งใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้
เป็นหลักฐานประกอบการตรวจสอบ 

1. ทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค  
2. ใบเสร็จรับเงินของผู้มีสิทธิรับเงิน  
กรณี ไม่มใีบเสร็จรับเงินให้ใช้ใบส าคัญรับ
เงิน (แบบ 5) พร้อมด้วยเอกสารประกอบ
อ่ืนที่จ าเป็น 

เป้าหมายและกิจกรรมที่ขอยกเว้น เนื่องจากไม่มี
รายละเอียดตามท่ีธนาคารก าหนดอย่างครบถ้วน 
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ทะเบียนคุมการรับ – จา่ยเงินของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์จังหวดั................. 

ปีงบประมาณ....................... 

ว/ด/ป เอกสาร หน่วยงาน แผนงาน/โครงการ จ านวนเงิน ประเภท หลักฐานการรับ - จ่ายเงิน หมายเหตุ 
รับ จ่าย เลขที่ ลงวันที่ 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 



 

เลขที.่................ 
แบบแจ้งข้อมลูการรบัเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online 

วนัที ่.......... เดอืน...................... พ.ศ. ............. 
เรยีน      .                                                   . 

 ขา้พเจา้...............................................................................ต าแหน่ง............................................... 
เลขประจ าตวัประชาชน / เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี
ส านกั/กอง/ศนูย.์..................................................สงักดักรม...........................กระทรวง.................................. 
อยูบ่า้นเลขที.่....................ซอย..........................ถนน...............................ต าบล/แขวง.............. ..................... 
อ าเภอ/เขต..........................................จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย.์.................................... 
เบอรโ์ทรศพัท.์........................................... 
 ขอรับเงินผ่านระบบ  KTB Corporate Online โดยได้แนบส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร                                    
มาเพือ่เป็นหลกัฐานดว้ยแลว้ 

           กรณีเป็นขา้ราชการ ลกูจา้ง พนกังานราชการ ทีส่งักดัสว่นราชการผูจ้า่ย 
       เพือ่เขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารทีใ่ชส้ าหรบัรบัเงนิเดอืน คา่จา้ง หรอืค่าตอบแทน 
       บญัชเีงนิฝากธนาคาร.............................................สาขา............................................           
       ประเภท....................................เลขทีบ่ญัชเีงนิฝากธนาคาร.......................................... 
       เพือ่เขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารอืน่ (ตามทีห่วัหน้าสว่นราชการผูเ้บกิอนุญาต) 
       บญัชเีงนิฝากธนาคาร.............................................สาขา.............................................           
       ประเภท....................................เลขทีบ่ญัชเีงนิฝากธนาคาร.......................................... 
กรณีเป็นบุคคลภายนอก  เพือ่เขา้บญัชเีงนิฝากธนาคาร....................................................... 
สาขา..............................ประเภท...........................เลขทีบ่ญัชเีงนิฝากธนาคาร..................... 
รบัเงนิคา่.............................................................................................................................  
โดยผูม้สีทิธริบัเงนิตอ้งรบัภาระคา่ธรรมเนียมทีเ่กดิขึน้ 

และเมื่อ กองทุนส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร  โอนเงนิผ่านระบบ KTB Corporate Online แลว้ ให้
สง่ขอ้มลูการโอนเงนิผา่นชอ่งทาง 

  ขอ้ความแจง้เตอืนผา่นโทรศพัทม์อืถอื (SMS) ทีเ่บอรโ์ทรศพัท.์............................................. 

  จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(e–mail) ตาม e–mail address………………………….……............ 

 

      ลงชือ่.......................................................ผูม้สีทิธริบัเงนิ 

            (......................................................) 
หมายเหตุ : เลขทีข่องแบบแจง้ขอ้มลูการรบัเงนิโอนผา่นระบบ KTB Corporate Online ใหร้ะบุหมายเลข 
               ก ากบัเรยีงกนัไปทกุฉบบั  เพือ่ประโยชน์ในการจดัท าทะเบยีนคมุการโอนเงนิ
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