
เอกสารสรปุขอ้มลูสําคญั: พระราชบญัญัตกิาร
ลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบรกิาร
ค.ศ. 2022 สําหรับเจา้ของ/ผูป้ระกอบการ



พระราชบญัญัตกิารลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบรกิารจะมผีลบงัคบัใชเ้ป็นสองวาระ
ดว้ยกนั:

● วาระที� 1 - 10 พฤษภาคม 2022
● วาระที� 2 - 1 ธนัวาคม 2023

ขอ้มลูความเป็นมา: พระราชบญัญัตกิารลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบรกิาร ค.ศ.
2022

หลงัจากที�คนทํางานบรกิารไดเ้รยีกรอ้งและดําเนนิการมานานหลายปี Vixen และ Scarlet Alliance กม็คี
วามยนิดทีี�มกีารผา่นกฏหมายวา่ดว้ยการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบรกิาร ค.ศ. 2022 เมื�อวนั
ที� 22 กมุภาพันธ ์2022 เจตนารมณข์องกฎหมายฉบบัใหมค่อืการยอมรับวา่งานบรกิารเป็นงานประเภท
หนึ�ง มกีารควบคมุดแูลงานบรกิารโดยใชบ้รรทดัฐานตามกฎหมายธรุกจิ แทนการขอใบอนุญาตแบบเลอืก
ปฏบิตัแิละทําใหง้านบรกิารเป็นความผดิทางอาญา คนทํางานบรกิารมสีทิธทิี�จะรูส้กึปลอดภยัในการทํา
งานและการที�กฎหมายยอมรับวา่งานบรกิารเป็นงานประเภทหนึ�งกเ็ป็นกา้วแรกของการมสีขุภาพ ความ
ปลอดภยัและสทิธใินสถานที�ทํางานที�ดี

มสีิ�งใดเปลี�ยนไปและเมื�อใด

พระราชบญัญัตกิารลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบรกิาร ค.ศ. 2022 ถอืเป็นการเปลี�ยนแปลง
ครั�งประวตัศิาสตรสํ์าหรับธรุกจิงานบรกิารในรัฐวกิตอเรยี จะมกีารประกาศใชก้ฎหมายเป็นสองวาระดว้ย
กนั: วาระแรกของการปฏริปูจะมผีลบงัคบัใชต้ั �งแตว่นัที� 10 พฤษภาคม 2022 และการปฏริปูครั �งหลงัจะมี
ผลบงัคบัใชภ้ายในวนัที� 1 ธนัวาคม 2023 ซึ�งจะมกีารยกเลกิพระราชบญัญัตคิวบคมุงานบรกิาร ค.ศ.
1994

การเปลี�ยนแปลงในวาระที� 1 - ตั �งแตว่นัที� 10 พฤษภาคม 2022

● คนทํางานบรกิารที�เป็นโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ ์(STI) หรอืโรคจากไวรัสที�ตดิตอ่ทางเลอืด
(BBV) จะสามารถปฏบิตังิานได ้โดยไมถ่อืวา่มคีวามผดิตามกฎหมายอกีตอ่ไป คนทํางานบรกิารที�ใชช้วีติ
และทํางาน อยูก่บัเชื�อ HIV กจ็ะไมม่คีวามผดิทางอาญาอกีตอ่ไป
● คนทํางานบรกิารไมจํ่าเป็นตอ้งแสดงใบรับรองการตรวจสขุภาพทางเพศและเขา้รับการตรวจ STI
ภาคบงัคบั คนทํางานบรกิารจะไดรั้บการยอมรับวา่เป็นผูเ้ชี�ยวชาญดา้นสขุภาพและความปลอดภยัทาง
เพศของตนเอง
● คนทํางานบรกิารและลกูคา้ที�ไมใ่ชถ้งุยางขณะปฏบิตังิานจะไมม่คีวามผดิทางอาญาตาม
พระราชบญัญัตคิวบคมุงานบรกิาร ค.ศ. 1994 อกีตอ่ไป

การเปลี�ยนแปลงในวาระที� 2 - ตั �งแตว่นัที� 1 ธนัวาคม 2023

● จะมกีารกําหนดมาตรการควบคมุเครื�องดื�มที�มแีอลกอฮอลท์ี�เหมาะสมสําหรับธรุกจิงานบรกิาร
บทบญัญัตเิฉพาะของธรุกจิงานบรกิารที�ระบไุวใ้นพระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุและสขุภาวะ ค.ศ. 2008
จะถกูเพกิถอนออก พระราชบญัญัตคิวบคมุงานบรกิาร ค.ศ. 1994 จะถกูยกเลกิโดยสมบรูณ์

ฉันตอ้งทราบอะไรบา้งหลงัจากวนัที� 10 พฤษภาคม 2022



หลงัจากวนัที� 10 พฤษภาคม พระราชบญัญัตกิารลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบรกิาร ค.ศ.
2022 จะทําใหเ้กดิการเปลี�ยนแปลงสําคญั ๆ หลายประการ ซึ�งหมายความวา่คนทํางานบรกิารจะสามารถ
ควบคมุวธิกีารทํางาน โฆษณางานบรกิารและดแูลสขุภาพทางเพศของตนเองไดม้ากขึ�น

และกก็อ่ใหเ้กดิการเปลี�ยนแปลงตอ่เจา้ของ/ผูป้ระกอบการดว้ย

ระบบใบอนุญาตประกอบธรุกจิ

หากคณุเป็นเจา้ของหรอืประกอบกจิการสถานบรกิารหรอืรา้นนวดในรัฐวกิตอเรยีหลงัจากวนัที� 10
พฤษภาคม คณุยงัคงตอ้งมใีบอนุญาตจากหน่วยงานออกใบอนุญาตธรุกจิตามพระราชบญัญัตคิวบคมุงาน
บรกิาร ค.ศ. 1994  หลงัจากเพกิถอนพระราชบญัญัตคิวบคมุงานบรกิาร ค.ศ. 1994 ในเดอืนธนัวาคม
2023 ออกแลว้เทา่นั�น ระบบใบอนุญาตจงึจะสิ�นสดุลง การดําเนนิธรุกจิงานบรกิารโดยไมม่ใีบอนุญาต
อาจทําใหต้อ้งระวางโทษรา้ยแรง รวมถงึโทษจําคกุสงูสดุ 5 ปีและปรับไมเ่กนิ 1,200 หน่วยโทษหรอืทั �ง
จําทั �งปรับ

การชาํระคา่ธรรมเนยีม

คณุยงัตอ้งชาํระคา่ธรรมเนยีมที�เกี�ยวขอ้งจนกวา่จะมกีารยกเลกิพระราชบญัญัตคิวบคมุงานบรกิาร ค.ศ.
1994 ในเดอืนธนัวาคม 2023

ตั �งแตว่นัที� 1 กรกฎาคม 2022 คา่ธรรมเนยีมบางประเภทจะลดลงจนไมม่คีา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีมเหลา่
นี�รวมถงึ:

● คา่ธรรมเนยีมในการออกใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตรายปี
● คา่ธรรมเนยีมสําหรับการตอ่ใบอนุญาตและการตอ่ใบอนุญาตครั�งตอ่ไป
● คา่ธรรมเนยีมในการชาํระเงนิลา่ชา้
● คา่ธรรมเนยีมในการยื�นขอใบอนุญาตลา่ชา้
● คา่ธรรมเนยีมสําหรับคําขอทําหนา้ที�แทนผูจั้ดการ

คา่ธรรมเนยีมบางประเภทจะลดลงครึ�งหนึ�งในวนัที� 1 กรกฎาคม 2022 และจะลดลงเหลอืแคห่นึ�งในสี�ของ
คา่ธรรมเนยีมลา่สดุตั �งแตว่นัที� 1 กรกฎาคม 2023 คา่ธรรมเนยีมเหลา่นี�รวมถงึ:

● คา่ธรรมเนยีมการยื�นสมคัรขอใบอนุญาต
● คา่ธรรมเนยีมการแกไ้ขใบอนุญาต
● คา่ธรรมเนยีมในการยื�นคําขออนุมตัเิป็นผูจั้ดการ

การลดคา่ธรรมเนยีมที�เกี�ยวขอ้งจะเป็นไปโดยอตัโนมตัหิากคา่ธรรมเนยีมนั�นถงึกําหนดตอ้งชาํระหลงัจาก
วนัที� 10 พฤษภาคม 2022 หากคณุชาํระคา่ธรรมเนยีมการออกใบอนุญาตหรอืคา่ธรรมเนยีมการออกใบ
อนุญาตรายปีที�บงัคบัใชห้ลงัจากวนัที� 1 กรกฎาคม 2022 ไปแลว้ คณุกอ็าจจะมสีทิธิ�ไดรั้บเงนิคนืตาม
สดัสว่น

การตรวจสอบธรุกจิ

ผูต้รวจสอบของหน่วยงานกจิการผูบ้รโิภครัฐวกิตอเรยี เจา้หนา้ที�ตํารวจและบคุคลอื�นที�ไดรั้บมอบอํานาจ
จะยงัคงมอํีานาจในการเขา้ตรวจสอบธรุกจิของคณุตามพระราชบญัญัตคิวบคมุงานบรกิาร ค.ศ. 1994



การควบคมุการใชป้ระโยชนท์ี�ดนิและอาคารเพื�อเป็นสถานบรกิาร

คณุยงัคงจําเป็นตอ้งมใีบอนุญาตการใชป้ระโยชนท์ี�ดนิและอาคารที�ยงัไมห่มดอาย ุตามขอ้กําหนดการใช ้
ประโยชนท์ี�ดนิและอาคารลา่สดุ  เพื�อประกอบกจิการสถานบรกิารหรอืธรุกจิงานบรกิารอื�น ๆ ในสถาน
ประกอบการ (การรับลกูคา้ในสถานที�ของตนเอง) มาตรการควบคมุการใชป้ระโยชนท์ี�ดนิและอาคารใน
ปัจจบุนัจะยงัคงมผีลจนกวา่จะมกีารเพกิถอนพระราชบญัญัตคิวบคมุงานบรกิาร ค.ศ. 1994 ในเดอืน
ธนัวาคม 2023

คําอนุมตัเิป็นผูจั้ดการสถานบรกิาร

ผูจั้ดการสถานบรกิารจะตอ้งไดรั้บการอนุมตัอิยา่งถกูตอ้งจากหน่วยงานออกใบอนุญาตธรุกจิ ขอ้กําหนดนี�
จะถกูยกเลกิในวาระที� 2 ของการปฏริปู ซึ�งเริ�มตน้ในเดอืนธนัวาคม 2023 จนกวา่จะถงึตอนนั�น ผูจั้ดการ
สถานบรกิารจะยงัคงตอ้งไดรั้บการอนุมตัอิยู่

การโฆษณา

ระเบยีบขอ้บงัคบัและมาตรการควบคมุการโฆษณาในธรุกจิงานบรกิารตามพระราชบญัญัตคิวบคมุงาน
บรกิาร ค.ศ. 1994 ไดถ้กูเพกิถอนออกไปแลว้  ซึ�งหมายความวา่สื�อตา่ง ๆ ที�รับลงโฆษณางานบรกิารไม่
จําเป็นตอ้งกําหนดใหค้นทํางานบรกิารในรัฐวกิตอเรยีใสห่มายเลขประจําตวัตามพระราชบญัญัตคิวบคมุ
งานบรกิาร (SWA) ในโฆษณาของตนเอง

ณ ตอนนี� ธรุกจิงานบรกิาร (รวมถงึคนทํางานบรกิารอสิระ) จะสามารถ:
● อธบิายลกัษณะบรกิารที�เสนอหรอืไมเ่สนอไดใ้นโฆษณา
● ใชถ้อ้ยคําเกี�ยวกบัการนวดในโฆษณา หากเป็นคําอธบิายถงึบรกิารที�เกี�ยวขอ้ง
● อา้งถงึแนวปฏบิตักิารมเีพศสมัพันธท์ี�ปลอดภยัยิ�งขึ�นในโฆษณา
● ใสภ่าพถา่ยหรอืแสดงภาพอื�น ๆ รวมถงึภาพเปลอืยในโฆษณา

ธรุกจิยงัคงตอ้งปฏบิตัติามขอ้กําหนดของบรษัิทโฆษณา รวมถงึกฎระเบยีบทั�วไปที�บงัคบัใชก้บัการ
โฆษณาทกุรปูแบบ (เชน่ ตามกฎหมายวคุ่ม้ครองผูบ้รโิภคของออสเตรเลยี)

การโฆษณาตําแหน่งงานวา่ง

ไมไ่ดม้กีารหา้มมใิหธ้รุกจิงานบรกิารโฆษณาตําแหน่งงานวา่งอกีตอ่ไป ซึ�งรวมถงึงานที�เกี�ยวกบัการบรกิาร
ทางเพศสมัพันธด์ว้ย อยา่งไรกต็าม การหลอกลวงบคุคลใหม้าทํางานบรกิารยงัคงมคีวามผดิทางอาญา
ตามพระราชบญัญัตอิาชญากรรม ค.ศ. 1958 ซึ�งกห็มายความวา่ตอ้งระบอุยา่งชดัเจนวา่งานดงักลา่วเป็น
งานบรกิาร

สขุภาพทางเพศ

การตรวจสขุภาพทางเพศและใบตรวจสขุภาพ

มาตรา 10 ตามพระราชบญัญัตกิารลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบรกิาร ค.ศ. 2022 ไดย้กเลกิ
มาตรา 20A ของพระราชบญัญัตคิวบคมุงานบรกิาร ค.ศ. 1994 ซึ�งกห็มายความวา่ตั �งแตว่นัที� 10
พฤษภาคม 2022 (วาระที� 1) เป็นตน้ไป การบงัคบัตรวจสขุภาพไมม่ผีลบงัคบัใชก้บัคนทํางานบรกิารอกี



ตอ่ไป และคนทํางานบรกิารกไ็มต่อ้งเขา้รับการตรวจสขุภาพทางเพศภาคบงัคบัหรอืยื�นใบรับรองการตรวจ
สขุภาพทางเพศทกุ ๆ 3 เดอืน กฎหมายฉบบัใหมย่อมรับความสามารถของคนทํางานบรกิารในการจัดการ
ดา้นสขุภาพทางเพศของตนเอง มากกวา่ที�จะใหก้ฎหมายบงัคบัหรอืใหเ้จา้ของ/ผูป้ระกอบการรับผดิชอบ
คนทํางานบรกิารเป็นผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการมเีพศสมัพันธท์ี�ปลอดภยัมาโดยตลอด และใสใ่จดแูลการตรวจ
และการรักษาสขุภาพเป็นประจํา ไมใ่ชเ่พราะขอ้กําหนดตามกฎหมาย แตเ่ป็นเพราะรา่งกายของเราคอื
งานของเรา

คนทํางานบรกิารเป็นผูเ้ชี�ยวชาญเกี�ยวกบัสขุภาพทางเพศของตนเองอยูแ่ลว้ การวจัิยพบวา่การตรวจภาค
บงัคบัไมไ่ดผ้ล มคีา่ใชจ้า่ยสงู และเป็นการตอกยํ�าแนวคดิที�วา่คนทํางานบรกิารคอืพาหะนําโรค คนทํา
งานบรกิารมคีวามรูแ้ละใชก้ารมเีพศสมัพันธท์ี�ปลอดภยัอยา่งจรงิจังอยูแ่ลว้จงึทําใหอ้ตัราการตดิเชื�อ STI
และ BBV ตํ�ากวา่หรอืเทา่กบัประชาชนทั�วไปอยา่งเสมอตน้เสมอปลาย

การใชถ้งุยางอนามยัและการมเีพศสมัพันธอ์ยา่งปลอดภยั

กอ่นหนา้นี�คนทํางานบรกิารที�ใหบ้รกิารโดยไมใ่ชถ้งุยางหรอืวธิป้ีองกนัประเภทอื�นจะมคีวามผดิตามกฎ
หมาย ณ วนัที� 10 พฤษภาคม 2022 (วาระที� 1) จะไมถ่อืวา่เป็นความผดิทางอาญาตามพระราชบญัญัติ
ควบคมุงานบรกิาร ค.ศ. 1994 อกีตอ่ไป ซึ�งกห็มายความวา่คนทํางานบรกิารจะสามารถจัดการกบัสขุภาพ
ทางเพศและการมเีพศสมัพันธอ์ยา่งปลอดภยัไดด้ว้ยตนเอง แตย่งัคงมขีอ้กําหนดตามพระราชบญัญัตอิาชี
วอนามยัและความปลอดภยัที�ตอ้งจัดใหม้สีถานที�ทํางานที�ปลอดภยัและลดความเสี�ยง การใชถ้งุยางอยา่ง
สมํ�าเสมอเป็นกลยทุธสํ์าคญัที�คนทํางานบรกิารใชเ้พื�อป้องกนัโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธแ์ละ BBV

พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุและสขุภาวะ ค.ศ. 2008 จะยงัคงมผีลบงัคบัใชจ้นถงึวนัที� 1 ธนัวาคม
2023 (วาระที� 2) ซึ�งกห็มายความวา่ถงึแมว้า่คนทํางานหรอืลกูคา้ที�ไมใ่ชถ้งุยางจะไมม่คีวามผดิทาง
อาญา แตก่ฎหมายกย็งัคงกําหนดใหเ้จา้ของ/ผูป้ระกอบการจัดหาถงุยางอนามยัและดําเนนิการตาม
สมควรเพื�อรับรองวา่คนทํางานบรกิารและลกูคา้ใชก้ารป้องกนัขณะมเีพศสมัพันธ์

ขณะที�ขอ้กําหนดดา้นสาธารณสขุสําหรับบรษัิทตวัแทนจัดใหบ้รกิารนอกสถานที�และสถานบรกิารตาม
พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุและสขุภาวะ ค.ศ. 2008 ยงัคงมผีลบงัคบัใช ้(จนถงึวนัที� 1 ธนัวาคม
2023) เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บอนุญาตกย็งัคงสามารถเขา้มาในสถานที�ที�เชื�อมั�นวา่เป็นสถานบรกิารหรอืบรษัิท
ตวัแทนเพื�อตรวจสอบวา่มกีารปฏบิตัติามกฎหมายหรอืสอบสวนการละเมดิกฎหมาย

ตั �งแตว่นัที� 1 ธนัวาคม 2023 (วาระที� 2) เป็นตน้ไป พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุและสขุภาวะ ค.ศ.
2008 จะถกูยกเลกิ และหลงัจากวนันี� เจา้ของ/ผูป้ระกอบการยงัควรจัดหาอปุกรณป้์องกนัสว่นบคุคล เชน่
ถงุยางอนามยั และดําเนนิการตามสมควรเพื�อรับรองวา่มกีารใชอ้ปุกรณด์งักลา่วตามภาระหนา้ที�ดา้นอาชี
วอนามยัและความปลอดภยั

โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธแ์ละ BBV

มาตรา 9 พระราชบญัญัตกิารลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบรกิาร ค.ศ. 2022 ไดย้กเลกิมาตรา
19 และ 20 ของพระราชบญัญัตคิวบคมุงานบรกิาร ค.ศ. 1994 นับตั �งแตว่นัที� 10 พฤษภาคม (วาระที� 1)
จะไมถ่อืเป็นความผดิอกีตอ่ไปสําหรับคนทํางานบรกิารจะทํางานโดยที�ตดิเชื�อโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ์
หรอืไวรัสในเลอืด  ซึ�งกห็มายความวา่คนทํางานบรกิารที�ใชช้วีติและทํางานอยูก่บัเชื�อ HIV จะไมม่คีวาม
ผดิทางอาญาอกีตอ่ไป และคนทํางานที�ทํางาน แมว้า่จะเป็นโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธห์รอื BBV กไ็มม่คี
วามผดิตามกฎหมายเชน่กนั พวกเขาไมจํ่าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูนี�ใหค้ณุทราบดว้ย โปรดอา่นขอ้มลู



เพิ�มเตมิเกี�ยวกบัโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธแ์ละ BBV รวมถงึความรับผดิชอบของคณุไดท้ี�สรปุขอ้มลู
สําคญั {ลงิกคํ์าถามที�พบบอ่ยของ DH}

การป้องกนัการเลอืกปฏบิตั ิ

ไดม้กีารคุม้ครองลกัษณะของ ‘อาชพี การคา้หรอืงาน’ ขึ�นใหมซ่ ึ�งไดถ้กูบญัญัตไิวใ้นพระราชบญัญัติ
โอกาสการจา้งงานที�เทา่เทยีมกนั ค.ศ. 2010 นั�นคอืบคุคลหรอืองคก์รจะไมส่ามารถเลอืกปฏบิตับิคุคลอื�น
เนื�องจากงานที�พวกเขาทํา รวมถงึงานบรกิารดว้ย

สทิธแิละความรับผดิชอบหลงัจากวนัที� 10 พฤษภาคม 2022

สขุภาพทางเพศ - เจา้ของ/ผูป้ระกอบการ

ตามพระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุและสขุภาวะ ค.ศ. 2008 (จนถงึเดอืนธนัวาคม 2023) กําหนดให ้
เจา้ของและผูป้ระกอบการยงัคงตอ้งจัดหาถงุยางอนามยัและเจลหลอ่ลื�น ดําเนนิการตามสมควรเพื�อ
รับรองวา่มกีารใชถ้งุยางอนามยัตามความเหมาะสมและไมข่ดัขวางหรอืกดีกนัมใิหค้นทําบรกิารใชถ้งุยาง
อนามยั - รวมถงึการเรยีกเกบ็คา่ถงุยางอนามยัที�จัดหาใหห้รอืจํากดัจํานวนถงุยางอนามยั เราสง่เสรมิให ้
เจา้ของ/ผูป้ระกอบการแบง่ปันแหลง่ขอ้มลูที�เหมาะสมใหแ้กค่นทํางานบรกิาร เชน่ The Red Book เพื�อ
รับรองวา่สภาพแวดลอ้มในการทํางานนั�นปลอดภยัและคนทํางานบรกิารไดรั้บการสนับสนุนใหจั้ดการกบั
สขุภาพทางเพศของตนเองดว้ยขอ้มลูลา่สดุ The Red book มขีอ้มลูเกี�ยวกบัการตรวจ โรคตดิตอ่ทาง
เพศสมัพันธแ์ละโรคจากไวรัสที�ตดิตอ่ทางเลอืดรวมถงึอปุกรณก์ารมเีพศสมัพันธท์ี�ปลอดภยักวา่

แหลง่ขอ้มลู

[การลงิกไ์ปยงัเอกสารสรปุขอ้มลูสําคญั DJCS DH และ VEOHRC]

[การลงิกไ์ปยงัเอกสารสรปุขอ้มลูสําคญั Vixen อื�นๆ]

การไฮไลท/์เชื�อมโยงไปยงับรกิาร/ผูต้ดิตอ่ของ Vixen

https://www.health.vic.gov.au/preventive-health/key-issues-stage-one-health-reforms
https://redbook.scarletalliance.org.au/?lang=th
https://www.consumer.vic.gov.au/resources-and-tools/other-languages/thai/thai-operating-as-a-small-owner-operator
https://www.health.vic.gov.au/preventive-health/key-issues-stage-one-health-reforms
https://www.humanrights.vic.gov.au/for-individuals/profession-trade-occupation/
http://vixen.org.au/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89/
http://vixen.org.au/vixen-services/
http://vixen.org.au/drop-us-a-line/

