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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยระบบบริหารจัดการเพื่อเสริมสรางสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

โดยที่สถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนปญหาที่สงผลกระทบตอ
ความสงบสุขของประชาชน  และความมั่นคงของประเทศ  จึงจําเปนตองบูรณาการ  การดําเนินการ
เพื่อแกไขปญหา  และพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตในทุกรูปแบบใหเปนระบบ  มีเอกภาพ  
และประสิทธิภาพ  อันจะสงผลใหเกิดการพัฒนา  และแกไขปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยระบบบริหารจัดการเพื่อ
เสริมสรางสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เปนตนไป 
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  คําส่ัง  หรือมติคณะรัฐมนตรีใด  ที่กําหนดไวแลว

ในระเบียบนี้  หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 
ขอ ๔ ในระเบียบนี ้
“จังหวัดชายแดนภาคใต”  หมายความวา  จังหวัดนราธิวาส  จังหวัด  ปตตานี  จังหวัดยะลา  

จังหวัดสตูล  จังหวัดสงขลาเฉพาะอําเภอเทพา  อําเภอสะบายอย  อําเภอนาทวี  และอําเภอจะนะ  และ
จังหวัดอื่น  หรือบางพื้นที่ในจังหวัดอื่น  ตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

“หนวยงานของรัฐ”  หมายความวา  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  และหนวยงานอื่นของรัฐ  แตไมรวมถึงศาล  และองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

“กพต.”  หมายความวา  คณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต  ตาม
คําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรีที่  ๒๒๙/๒๕๕๐  ลงวันที่  ๑๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และที่แกไขเพิ่มเติม 

“กอ.รมน.”  หมายความวา   กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน   ตามคําส่ังสํานัก
นายกรัฐมนตรีที่  ๒๐๕/๒๕๔๙  ลงวันที่  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และที่แกไขเพิ่มเติม 

“กอ.รมน.  ภาค  ๔”  หมายความวา  กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค  ๔  ตามคําส่ัง
สํานักนายกรัฐมนตรีที่  ๒๐๕/๒๕๔๙  ลงวันที่  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และที่แกไขเพิ่มเติม 
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“พตท.”  หมายความวา  กองบัญชาการผสมพลเรือน  ตํารวจ  ทหาร   ตามคําส่ังสํานัก
นายกรัฐมนตรีที่  ๒๐๗/๒๕๔๙  ลงวันที่  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และที่แกไขเพิ่มเติม 

“ศอ.บต.”  หมายความวา  ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต  ตามคําส่ังสํานัก
นายกรัฐมนตรีที่  ๒๐๗/๒๕๔๙  ลงวันที่  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และที่แกไขเพิ่มเติม 

ขอ ๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
การบริหารจัดการเพื่อเสริมสรางสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต 

 
 

ขอ ๖ ใหสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติเสนอแนะตอสภาความมั่นคงแหงชาติ  ในการ
จัดทํานโยบายเสริมสรางสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต  เพื่อใหหนวยงานของรัฐใชเปนกรอบ
แนวทางในการปฏิบัติอยางเปนระบบและตอเนื่อง  โดยใหสภาความมั่นคงแหงชาติพิจารณาทบทวน  
และปรับปรุงนโยบายทุกรอบระยะเวลาหาป 

ในการกําหนดนโยบายเสริมสรางสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต  ตามวรรคหนึ่ง  ใหมี
สาระสําคัญครอบคลุมทั้งดานความมั่นคงและดานการพัฒนา  ทั้งนี้  ใหคํานึงถึงกระบวนการมีสวนรวม
ของประชาชน  เพื่อใหไดนโยบายที่มาจากความตองการ  และสอดคลองกับวิถีชีวิตของประชาชน  และ
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 

ขอ ๗ ให  กอ.รมน.  จัดทํายุทธศาสตร  เพื่อรองรับนโยบายเสริมสรางสันติสุข  ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต  เพื่อกําหนดทิศทางการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมทั้งดานความมั่นคง  และดานการพัฒนา 

ขอ ๘ ใหมีแผนพัฒนา  และแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต  เพื่อแปลงนโยบาย  และ 
ยุทธศาสตรในแตละดานไปสูการปฏิบัติ  โดยใหมีหนวยงานดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ให  ศอ.บต.  จัดทํา  และบูรณาการแผนงาน  และโครงการในดานการพัฒนา 
(๒) ให  พตท.  จัดทํา  และบูรณาการแผนงาน  และโครงการในดานความมั่นคง 
(๓) ใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของจัดทําแผนงาน  และโครงการภายใตกรอบนโยบาย  และ

ยุทธศาสตรเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับตน 
ทั้งนี้  ให  กอ.รมน.  ภาค  ๔  เปนหนวยงานที่รับผิดชอบสงเสริมและสนับสนุนการบูรณาการ

แผนงาน  และโครงการตามวรรคหนึ่ง  รวมทั้งจัดทําคําของบประมาณเสนอ  กอ.รมน. 
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หมวด  ๒ 
การบริหารจัดการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

 
 

ขอ ๙ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและสนับสนุนนโยบายเสริมสรางสันติสุขในจังหวัด
ชายแดนภาคใตให  กพต.  เสนอกรอบแนวทางการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใตในดานการพัฒนาตอคณะรัฐมนตรี  เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 

กรอบแนวทางการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตตามวรรคหนึ่ง  ใหมี
สาระสําคัญครอบคลุมในดานเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  การศึกษา  สาธารณสุข  ทรัพยากร  
เทคโนโลยี  การตางประเทศ  การปฏิบัติการเชิงจิตวิทยา  การบริหารจัดการ  และดานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ
กับการแกไขปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต 

ขอ ๑๐ เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบแลว  ใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของจัดทํา
แผนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต  เพื่อรองรับกรอบแนวทางการพัฒนาเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต  โดยใหมีรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับเปาหมาย  ข้ันตอน  
วิธีการในการดําเนินงาน  และงบประมาณ  รวมทั้งการบูรณาการแผนงานและโครงการตาง ๆ  ของ
หนวยงานของรัฐใหสอดคลองกัน  แลวใหนําเสนอตอ  กพต.  เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 

ขอ ๑๑ เมื่อ  กพต.  ใหความเห็นชอบแผนงานหรือโครงการใดตามขอ  ๑๐  แลว  ใหหนวยงาน
ของรัฐที่เปนเจาของแผนงานหรือโครงการนั้นใชเปนกรอบหลักในการจัดทําคําเสนอขอต้ังงบประมาณ
รายจายประจําป  และใหดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของโดยไมชักชา 

ขอ ๑๒ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน  หรือมีความจําเปนเรงดวน  และในขณะนั้นยังไมมีแผนงาน  
โครงการ  หรืองบประมาณรองรับกรณีดังกลาว  ใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของพิจารณาจัดทําแผนงาน
หรือโครงการเรงดวนเฉพาะกิจ  เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ขอ ๑๓ นอกจากอํานาจและหนาที่ตามที่กําหนดไวในคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรีที่  ๒๒๙/๒๕๕๐  
ลงวันที่  ๑๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และที่แกไขเพิ่มเติม  รวมทั้งอํานาจหนาที่ตามขอ  ๙  และขอ  ๑๐  
แลว  ให  กพต.  มีอํานาจและหนาที่ในการกําหนดแนวทาง  การติดตาม  และประเมินผลการดําเนินการ
ตามแผนงานหรือโครงการ  เพื่อใหเปนไปตามนโยบาย  ยุทธศาสตร  และกรอบแนวทางการพัฒนาเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต  รวมทั้งปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี  หรือ
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
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ให  ศอ.บต.  เปนสํานักงานเลขานุการ  กพต.  ทําหนาที่สนับสนุน  การดําเนินงานของ  กพต.  
ประสานงานกับหนวยงานของรัฐในการดําเนินการตามแผนงาน  หรือโครงการของหนวยงานของรัฐ  
และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่  กพต.  มอบหมาย 

หมวด  ๓ 
การบูรณาการการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ 

 
 

ขอ ๑๔ ใหหนวยงานของรัฐใหความสําคัญกับการแปลงนโยบายเสริมสรางสันติสุขใน
จังหวัดชายแดนภาคใต  และยุทธศาสตร  เพื่อรองรับนโยบายดังกลาวไปสูการปฏิบัติ  เพื่อใหการ
บริหารจัดการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ทั้งนี้  ตองยึดหลัก
กระบวนการมีสวนรวมในการจัดทําแผน  การนําแผนไปสูการปฏิบัติ  และการติดตามประเมินผล
การดําเนินการ  เพื่อใหเกิดการพัฒนา  และแกไขปญหาไดอยางเปนระบบ  และมีประสิทธิภาพ 

หมวด  ๔ 
งบประมาณรายจาย 

 
 

ขอ ๑๕ บรรดาแผนงานและโครงการตามหมวด  ๑  และหมวด  ๒  ที่ไดกําหนดไวใน
ระเบียบนี้  ใหจังหวัดนําไปเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาจังหวัดของแตละจังหวัดชายแดนภาคใต
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน  เพื่อสํานักงบประมาณจะไดใชเปนแนวทาง
ประกอบการพิจารณาเปนพิเศษในการจัดทํารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

ในการจัดทําคําเสนอขอต้ังงบประมาณรายจายประจําปของหนวยงานของรัฐ  ใหคํานึงถึง
นโยบายเสริมสรางสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต  ยุทธศาสตรเพื่อรองรับนโยบายเสริมสราง
สันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต  แผนงาน  และโครงการตามระเบียบนี้ดวย 

ขอ ๑๖ ใหกระทรวงการคลังวางระเบียบ  เพื่อกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ในการใหเงินอุดหนุนแกภาคเอกชน  หรือภาคประชาชนที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานของรัฐ 
ใหเปนหนวยดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการตามระเบียบนี้  รวมทั้งหลักเกณฑเกี่ยวกับการ

Administrator
sb2



 หนา  ๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

เบิกจายเงิน  และพัสดุใหสอดคลองกับสถานการณในจังหวัดชายแดนภาคใต  โดยใหคํานึงถึงความ
ยืดหยุน  และความคลองตัว  เพื่อใหสามารถแกไขปญหาไดอยางทันทวงที 

หมวด  ๕ 
การกํากับดูแล  ติดตาม  และประเมินผล 

 
 

ขอ ๑๗ เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามนโยบายเสริมสรางสันติสุขในจังหวัดชายแดน
ภาคใต  และการบริหารจัดการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตใหเปนผลสําเร็จ  ให
หนวยงานดังตอไปนี้ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

(๑) ใหสภาความมั่นคงแหงชาติเปนองคกรรับผิดชอบในระดับนโยบาย 
(๒) ให  กอ.รมน.  เปนองคกรรับผิดชอบในระดับยุทธศาสตร 
(๓) ให  กอ.รมน.  ภาค  ๔  เปนองคกรอํานวยการระดับพื้นที่  รับผิดชอบ  สงเสริม  สนับสนุน  

กํากับดูแลการดําเนินงานของ  ศอ.บต.  พตท.  และ  หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ 
(๔) ให  พตท.  เปนองคกรระดับปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบยุทธศาสตรดานความมั่นคง 
(๕) ให  ศอ.บต.  เปนองคกรระดับปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบยุทธศาสตรดานการพัฒนา 
(๖) ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  และสํานักงบประมาณ

เปนที่ปรึกษาเกี่ยวกับการบูรณาการตามแผนงาน  โครงการ  และงบประมาณในดานเศรษฐกิจและสังคม 
ขอ ๑๘ ใหสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติทําหนาที่ติดตามและประเมินผล  ตามแผนงาน

และโครงการตามระเบียบนี้  รวมทั้งรวบรวมและจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ  ผลการปฏิบัติงานและ
ขอเสนอแนะตอสภาความมั่นคงแหงชาติตอไป 

เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติอาจขอความ
รวมมือจากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของไดตามที่เห็นสมควร 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๑๙ ใหนโยบายเสริมสร างสันติ สุขในจังหวัดชายแดนภาคใตตามคํ า ส่ั งสํ านัก
นายกรัฐมนตรี  ที่  ๒๐๖/๒๕๔๙  ลงวันที่  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ที่ใชบังคับอยูในวันที่ระเบียบนี้
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 หนา  ๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษายังคงใชบังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  จนกวาจะมี 
นโยบายเสริมสรางสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใตตามระเบียบนี้ 

ขอ ๒๐ ใหแผนยุทธศาสตรการแกไขปญหาความมั่นคงในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต   
(พ.ศ.  ๒๕๕๐  -  พ.ศ.  ๒๕๕๔)  ที่ใชบังคับอยูในวันที่ระเบียบนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษายังคงใช
บังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้จนกวาจะมียุทธศาสตร  เพื่อรองรับนโยบายเสริมสราง
สันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใตตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 
นายกรัฐมนตรี 

Administrator
sb2



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c308f305a3001753b50cf89e350cf5ea6308267004f4e9650306b62913048305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000770069007400680020006d0069006e0069006d0075006d00200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200061006e00640020006e006f00200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


