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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง  ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ย่ืนคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์ยา 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

เพื่อให้กระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์ยามีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจัดการ  เพื่อประโยชน์ในการเร่งรัดการพิจารณาอนุญาตให้เป็นไปตามกําหนดระยะเวลา 
ที่ระบุไว้ในกฎหมายซึ่งเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  จึงเป็นการสมควรกําหนดค่าใช้จ่าย  
ที่จะจัดเก็บ  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์ยา   
ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๗๗/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๙  เร่ือง  
การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ   

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๔  (๓)  (๖)  และข้อ  ๔  วรรคสาม  แห่งคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา  
ความสงบแห่งชาติ  ที่  ๗๗/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๙  เร่ือง  การเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  โดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการยาตามพระราชบัญญัติยา  พ.ศ.  ๒๕๑๐  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  ในการประชุมคร้ังที่  ๓/๒๕๖๐  
เม่ือวันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๖๐  และคร้ังที่  ๔/๒๕๖๐  เม่ือวันที่  ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กําหนดค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ย่ืนคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์ยา
ตามบัญชีที่แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๒ ให้ผู้ ย่ืนคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์ยาในกรณีดังต่อไปนี้   
ได้รับยกเว้นค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บเป็นระยะเวลา  ๕  ปี  นับจากวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 

(๑) กรณีที่ได้รับยกเว้นค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บทั้งหมด  มีดังต่อไปนี้ 
 (๑.๑) ไม่จัดเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ  ตามบัญชีที่แนบท้ายประกาศน้ี 
   (ก) เป็นตํารับยาใหม่ที่วิจัยพัฒนาและผลิตในประเทศเพื่อความม่ันคงของประเทศ

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด 
   (ข) เป็นตํารับยากําพร้าที่มีรายการตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
   (ค) เป็นตํารับยาที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว  และต้องแก้ไขทะเบียนตํารับยา  ตามที่

กระทรวงสาธารณสุขหรือสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนดเกี่ยวกับปัญหาด้านคุณภาพ   
และความปลอดภัย 

 (๑.๒) ไม่จัดเก็บค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บในรายการหน่ึงรายการใด  ของแต่ละบัญชีที่แนบ
ท้ายประกาศน้ี  มีดังต่อไปนี้ 

   (ก) เป็นการตรวจสถานที่ผลิตยาแผนโบราณในประเทศ  ตามข้อ  ๘.๑  ในบัญชี  ๒  
ที่แนบท้ายประกาศนี้   
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   (ข) เป็นการประเมินแบบแปลนของสถานที่ผลิตยาแผนโบราณในประเทศ   
ตามข้อ  ๙  ในบัญชี  ๒  ที่แนบท้ายประกาศนี้   

   (ค) เป็นกรณีหน่วยงานราชการขอให้ตรวจสอบและสืบค้นเอกสารที่เก่ียวข้องกับ
การอนุญาต  หรือขอให้พิจารณาวินิจฉัย  ตอบข้อสอบถาม  ตอบข้อหารือหรือให้บริการข้อมูล  โดยแจ้ง
เป็นหนังสือ  ตามข้อ  ๑.๒  และข้อ  ๑.๓  ในบัญชี  ๓  ที่แนบท้ายประกาศน้ี  ตามลําดับ 

(๒) กรณีที่ได้รับยกเว้นค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บบางส่วน  มีดังต่อไปนี้  และหากค่าใช้จ่ายที่   
จะจัดเก็บนั้น  เม่ือได้คํานวณค่าใช้จ่ายสุทธิที่จะจัดเก็บดังกล่าวแล้วมีเศษสตางค์  ให้ปัดเศษลงเป็นจํานวน
เต็มหลักสิบ   

 (๒.๑) จัดเก็บไม่เต็มอัตราค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บในรายการหนึ่งรายการใดของแต่ละบัญชี  
ที่แนบท้ายประกาศนี้  มีดังต่อไปนี้ 

   (ก) เป็นการตรวจสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบันในประเทศ  ตามข้อ  ๘ .๑   
ในบัญชี  ๒  ที่แนบท้ายประกาศนี้  ให้จดัเก็บค่าใช้จ่าย  ในอัตราร้อยละ  ๕๐  ของอัตราค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บ 

   (ข) เป็นการตรวจสถานที่ศึกษาชีวสมมูลในประเทศ  ตามข้อ  ๘.๔  ในบัญชี  ๒  
ที่แนบท้ายประกาศนี้  ให้จัดเก็บค่าใช้จ่าย  ในอัตราร้อยละ  ๕๐  ของอัตราค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บ 

   (ค) เป็นการประเมินเอกสารทางวิชาการของคําขอข้ึนทะเบียนตํารับยาแผนปัจจุบัน  
ที่มีตัวยาสําคัญและรูปแบบยาเดียวกัน  โดยมีสูตรตัวยาสําคัญและตัวยาไม่สําคัญเป็นสัดส่วนกัน   
ใช้เอกสารกํากับยาร่วมกัน  ซึ่งได้ย่ืนคําขอพร้อมกัน  ในกรณีนี้ให้จัดเก็บค่าใช้จ่ายในการประเมินเอกสาร  
ทางวิชาการ  ตามบัญชี  ๒  ที่แนบท้ายประกาศนี้  ของคําขอที่ย่ืนในลําดับที่สองของการยื่นในคร้ังนั้นเป็นต้นไป  
ในอัตราร้อยละ  ๒๕  ของอัตราค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บของคําขอท่ีย่ืนในลําดับแรก 

   (ง) เป็นการประเมินเอกสารทางวิชาการของคําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ  
ในทะเบียนตํารับยาแผนปัจจุบัน  ที่มีตัวยาสําคัญและรูปแบบยาเดียวกัน  โดยมีสูตรตัวยาสําคัญและ 
ตัวยาไม่สําคัญเป็นสัดส่วนกัน  ใช้เอกสารกํากับยาร่วมกัน  ซึ่งได้ย่ืนคําขอพร้อมกัน  ในกรณีนี้ให้จัดเก็บ
ค่าใช้จ่ายในการประเมินเอกสารทางวิชาการตามบัญชี  ๒  ที่แนบท้ายประกาศนี้  ของคําขอท่ีย่ืนในลําดับ
ที่สองของการย่ืนในคร้ังนั้นเป็นต้นไป  ในอัตราร้อยละ  ๒๕  ของอัตราค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บของคําขอ 
ที่ย่ืนในลําดับแรก 

   (จ) เป็นการประเมินเอกสารทางวิชาการของตํารับยาพัฒนาจากสมุนไพร   
ที่ผลิตในประเทศ  ทั้งที่เป็นยาแผนปัจจุบันและยาแผนโบราณ  ตามบัญชี  ๒  ที่แนบท้ายประกาศน้ี   
ให้จัดเก็บค่าใช้จ่ายในการประเมินเอกสารทางวิชาการของคําขอขึ้นทะเบียนตํารับยาและคําขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตํารับยา  ในอัตราร้อยละ  ๕๐  ของอัตราค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บในแต่ละรายการ 
ที่เก่ียวข้องตามบัญชีดังกล่าว 
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   (ฉ) เป็นการประเมินเอกสารทางวิชาการของคําขอข้ึนทะเบียนตํารับยา 
แผนโบราณหรือคําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตํารับยาแผนโบราณ  ตามบัญชี  ๒  ที่แนบท้ายประกาศนี้  
สําหรับผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนโบราณซ่ึงได้รับอนุญาตเป็นวิสาหกิจชุมชน  หรือวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม  ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  แล้วแต่กรณี  ในกรณีนี้ให้จัดเก็บค่าใช้จ่าย  ในอัตราร้อยละ  ๖๐  
ของอัตราค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บในแต่ละรายการที่เก่ียวข้องตามบัญชีดังกล่าว 

   ถ้าหากผู้ย่ืนคําขอตามข้อ  ๒.๑  (จ)  และข้อ  ๒.๑  (ฉ)  เป็นผู้รับอนุญาตผลิต 
ยาแผนโบราณรายเดียวกัน  ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นวิสาหกิจชุมชน  หรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  แล้วแต่กรณี  ในกรณีนี้ให้จัดเก็บค่าใช้จ่ายในการประเมินเอกสารทางวิชาการ
ตามข้อ  ๒.๑  (จ)  และข้อ  ๒.๑  (ฉ)  ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บต่อคําขอที่น้อยกว่า  อย่างใดอย่างหน่ึงเท่านั้น 

   (ช) เป็นการประเมินเอกสารทางวิชาการตามข้อ  ๑.๑  ข้อ  ๑.๒  ข้อ  ๑.๓  ข้อ  ๑.๔  
ข้อ  ๑.๕  และข้อ  ๕  ในบัญชี  ๒  ที่แนบท้ายประกาศน้ี  ซึ่งเป็นคําขอเก่ียวกับการขึ้นทะเบียนตํารับยา 
ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนดให้ผลิตขึ้นภายในประเทศเพื่อความม่ันคงด้านยา  
การเข้าถึงยาหรือการวิจัยและพัฒนายา  แล้วแต่กรณี  ในกรณีนี้ให้จัดเก็บค่าใช้จ่าย  ในอัตราร้อยละ  ๕๐   
ของอัตราค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บในแต่ละรายการที่เก่ียวข้องตามบัญชีดังกล่าว 

 (๒.๒) ยกเว้นการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในรายการหนึ่งรายการใดในแต่ละบัญชีที่แนบท้าย
ประกาศนี้  มีดังต่อไปนี้ 

   (ก) เป็นการย่ืนคําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลายรายการในทะเบียนตํารับยาเดียวกัน  
ที่สามารถพิจารณาและประเมินไปในคราวเดียวกันได้  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด   
ในกรณีนี้ให้ย่ืนคําขอพร้อมกัน  โดยจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการประเมินเอกสารทางวิชาการ  ตามบัญชี  ๒   
ที่แนบท้ายประกาศนี้  ในรายการที่มีอัตราค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บสูงสุด  และคําขอที่ย่ืนในลําดับที่สอง 
ในการย่ืนคร้ังนั้นเป็นต้นไป  ให้ยกเว้นการจัดเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการประเมินเอกสารทางวิชาการ 
ของคําขอน้ัน 

   ถ้าหากผู้ ย่ืนคําขอตามข้อ  ๒.๑  (ง)  และข้อ  ๒.๒  (ก)  เป็นผู้ รับอนุญาต   
ยาแผนปัจจุบันรายเดียวกัน  ได้ย่ืนคําขอตามข้อ  ๒.๑  (ง)  และข้อ  ๒.๒  (ก)  ไม่ว่าจะเป็นคําขอ 
ของทะเบียนตํารับยาเดียวกัน  หรือไม่ก็ตาม  ซึ่งได้ย่ืนคําขอมาในคราวเดียวกัน  และเป็นคําขอท่ีมี 
เลขรับคําขอซึ่งระบุวันรับคําขอ  เป็นวันเดียวกัน  ในกรณีนี้ให้คํานวณค่าใช้จ่ายสุทธิที่จะจัดเก็บ 
ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ  ตามข้อ  ๒.๑  (ง)  และข้อ  ๒.๒  (ก)  แยกออกเป็นแต่ละกรณี  และ
ให้จัดเก็บค่าใช้จ่ายสุทธิในกรณีที่มากกว่า  ทั้งนี้  หากในกรณีที่ค่าใช้จ่ายสุทธิที่จะจัดเก็บตามข้อ  ๒.๑  (ง)  
และข้อ  ๒.๒  (ก)  มีจํานวนเงินเท่ากันแล้ว  ก็ให้จัดเก็บค่าใช้จ่ายเพียงยอดเดียวเท่านั้น 

   ถ้าหากผู้ย่ืนคําขอตามข้อ  ๒.๑  (จ)  ข้อ  ๒.๑  (ฉ)  และข้อ  ๒.๒  (ก)  เป็นผู้รับอนุญาต  
ยาแผนโบราณรายเดียวกัน  ได้ย่ืนคําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตํารับยาแผนโบราณ  ตามข้อ  ๒.๑  (จ)  
ข้อ  ๒.๑  (ฉ)  หรือข้อ  ๒.๒  (ก)  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  ไม่ว่าการย่ืนคําขอดังกล่าวจะเป็นคําขอ 



 หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ของทะเบียนตํารับยาเดียวกัน  หรือไม่ก็ตาม  ซึ่งได้ย่ืนคําขอมาในคราวเดียวกัน  และเป็นคําขอท่ีมี 
เลขรับคําขอซึ่งระบุวันรับคําขอ  เป็นวันเดียวกัน  ในกรณีนี้ให้คํานวณค่าใช้จ่ายสุทธิที่จะจัดเก็บในการ
ประเมินเอกสารทางวิชาการ  ตามข้อ  ๒.๑  (จ)  ข้อ  ๒.๑  (ฉ)  และข้อ  ๒.๒  (ก)  แยกออกเป็นแต่ละกรณี  
สําหรับการย่ืนคําขอครั้งนั้น ๆ  และให้จัดเก็บค่าใช้จ่ายสุทธิในกรณีใดกรณีหนึ่งที่มากกว่า  ทั้งนี้  หากใน
กรณีที่ค่าใช้จ่ายสุทธิที่จะจัดเก็บตามข้อ  ๒.๑  (จ)  ข้อ  ๒.๑  (ฉ)  หรือข้อ  ๒.๒  (ก)  มีจํานวนเงินเท่ากันแล้ว  
ก็ให้จัดเก็บค่าใช้จ่ายเพียงยอดเดียวเท่านั้น 

   (ข) เป็นการย่ืนคําขอย้ายสถานที่ผลิตยาในประเทศตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเกี่ยวกับการย่ืนขอเปล่ียนแปลงสถานที่ผลิตยา  ในกรณีนี้ให้จัดเก็บค่าใช้จ่าย  
ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ  ตามบัญชี  ๒  ที่แนบท้ายประกาศนี้  ของทะเบียนตํารับยาที่เป็นตัวแทน  
ของหมวดการผลิตและรูปแบบยานั้น  โดยยกเว้นการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการประเมินเอกสารทางวิชาการ
ทั้งหมดของทะเบียนตํารับยาอื่น  ที่อยู่ในหมวดการผลิตและรูปแบบยาเดียวกันกับทะเบียนตํารับยา   
ซึ่งเป็นตัวแทนนั้น 

ข้อ ๓ เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้รับอนุญาตขายยาซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อยในประเทศ  
จึงให้จัดเก็บค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินสถานประกอบการของผู้ย่ืนคําขอเก่ียวกับกระบวนการตรวจ  
สถานที่ขายยาตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ดีทางเภสัชกรรม  ตามข้อ  ๘.๓  ในบัญชี  ๒  ที่แนบท้ายประกาศนี้  
ในอัตรา  ๒,๐๐๐  บาท  ไปจนถึงวันที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๖๕  เม่ือพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว   
ให้จัดเก็บค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินดังกล่าวเต็มอัตราตามที่ได้กําหนดไว้ในข้อ  ๘.๓  ของบัญชี  ๒   
ที่แนบทา้ยประกาศนี้ 

ข้อ ๔ ให้เพิ่มการจัดเก็บค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บในแต่ละรายการที่เก่ียวข้องตามประกาศนี้  
เป็นขั้นตอนหนึ่งของแต่ละกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์ยา  ที่ได้ระบุไว้ในคู่มือสําหรับประชาชน  
ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ทั้งนี้  ให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  เร่งรัดการแก้ไข
คู่มือสําหรับประชาชนในแต่ละกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์ยา  เพื่อให้เป็นไปตามคําสั่งหัวหน้า  
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๗๗/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๙  เร่ือง  การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ  โดยเร็ว 

ข้อ ๕ เม่ือประกาศนี้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้มีผลใช้บังคับตามเง่ือนไข  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
จัดเก็บค่าใช้จ่ายในทุกรายการตามบัญชีที่แนบท้ายประกาศนี้  สําหรับการย่ืนคําขอ  ณ  สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา  และให้รวมถึงคําขอท่ีอยู่ในอํานาจการพิจารณาอนุญาตของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา  ที่ได้ย่ืน  ณ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดด้วย  ยกเว้นแต่เป็นรายการ 
ของค่าใช้จ่ายซึ่งจะจัดเก็บได้  ก็ต่อเม่ือมีการออกหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายในส่วนที่เก่ียวข้อง 
ให้แล้วเสร็จก่อน  จึงจะจัดเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ 



 หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีคําขอที่จัดเก็บค่าใช้จ่ายได้ตามข้อ  ๕  (๑)  ซึ่งได้ย่ืนคําขอ  ณ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรับคําขอ  และแจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอทราบว่ามีค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บตามประกาศน้ี  
รวมถึงหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการชําระค่าใช้จ่ายดังกล่าว  ตลอดจนให้บันทึกไว้ในคําขอ
เก่ียวกับการแจ้งนั้น  พร้อมลายมือชื่อของผู้ย่ืนคําขอด้วย  แล้วจึงจัดส่งคําขอดังกล่าวมาให้สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาต่อไป  ทั้งนี้  ให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรับคําขอตามความในวรรคน้ี  
จนกว่าจะมีการรับคําขอโดยวิธีอื่น 

(๒) เม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยย่ีสิบวัน  นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
ให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  จัดเก็บค่าใช้จ่ายในทุกรายการตามบัญชีที่แนบท้ายประกาศนี้  สําหรับการย่ืน  
คําขอ  ณ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  ยกเว้นแต่เป็นรายการของค่าใช้จ่ายซึ่งไม่สามารถจัดเก็บได้ตาม
ความในข้อ  ๕  (๑) 

ทั้งนี้  ให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเร่งรัดการออกหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
กฎหมายตามข้อ  ๕  (๑)  แล้วแต่กรณี  ให้แล้วเสร็จ  ภายในหกสิบวัน  นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา  หากไม่สามารถดําเนินการได้  ให้รายงานเหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อทราบ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
































