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องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
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ส่วนที่ 1

ค ถลงปร บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ  

ข ง

งค รบร รส่วนต บลขนงพร
ภ ป ช่ ง  จง วดนครร ชสีม



ทานปร ธาน ภา ล มา ิ ภา ารบริ าร วน าบล น พร

. . 2564

1. ถาน าร ลั
1.1

า ถล บปร มา

. . 2564

1.1.1 97,271,608.13

1.1.2 28,746,854.55

1.1.3 47,791,840.40

1.1.4 2
210,000.00

1.1.5 7 128,097.01

1.2 0.00

. .2563 4 . .2563

2. ารบริ าร บปร มา ในปี บปร มา 2563 วันที่ 4 ิ า ม พ.ศ.2563
1 59,143,851.93

ษ 862,582.82

1,728,688.00

202,222.81

2,041,888.00

็ ็ 115,060.00

0.00

ษ 28,603,709.30

25,589,701.00

2 123,705.00



3 40,349,534.78

14,264,345.00

14,631,070.34

7,714,479.47

1,201,639.97

ื 0.00

2,538,000.00

4 123,690.00

5 11,223,114.85

6 108,200.00

7 0.00



คาแถลงงบประมาณ
ปร าป บปร มาณ พ.ศ. 2564

ารบริ าร วนตาบล น พร
.ปา ช .น รราช ีมา

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภาษี า ร 4,675,619.91 4,450,000.00 2,473,460.00

มวด าธรรมเนียม าปรับ แล ใบ
นุญาต

1,532,175.60 1,333,400.00 1,438,160.00

มวดรายได้ า ทรัพย ิน 510,588.90 20,000.00 300,000.00

มวดรายได้ า าธารณูปโภ แล าร
พาณิชย

2,128,135.00 2,000,400.00 2,100,300.00

มวดรายได้เบ็ดเตล็ด 93,000.00 30,000.00 81,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 8,939,519.41 7,833,800.00 6,392,920.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

มวดภาษี ัด รร 41,858,009.88 29,516,000.00 38,173,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

41,858,009.88 29,516,000.00 38,173,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

มวดเ ิน ุด นุนทั่วไป 27,131,386.00 27,650,200.00 37,421,105.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

27,131,386.00 27,650,200.00 37,421,105.00

รวม 77,928,915.29 65,000,000.00 81,987,025.00



2564

ิ
2562 2563 2564

งบกลาง 15,988,272.00 18,715,910.00 20,871,615.00

งบบุคลากร 16,025,053.00 22,820,760.00 23,538,780.00

งบดา นินงาน 13,445,782.22 11,211,130.00 16,829,280.00

งบลงทุน 2,301,313.79 8,407,200.00 16,628,350.00

งบรายจ่ายอื่น 20,000.00 20,000.00 20,000.00

งบ งินอุดหนุน 3,961,037.94 3,825,000.00 4,099,000.00

ว 51,741,458.95 65,000,000.00 81,987,025.00

ว 51,741,458.95 65,000,000.00 81,987,025.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจาปงบประมาณ พ ศ  2

ของ
องค ารบริ ารส่วนตาบลขนงพระ

อาเภอปา ช่อง  จัง วัดนครราชสีมา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องคการบริ าร ่วนตาบลขนงพระ

อ.ปากช่อง  จ.นครราช ีมา

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริ ารงานทั่วไป 21,647,680

แผนงานการรักษาความ งบภายใน 190,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 11,651,800

แผนงาน าธารณ ุข 6,970,800

แผนงานเค ะและชุมชน 5,351,430

แผนงาน ร้างความเข้มแข็งของชุมชน 160,000

แผนงานการศา นาวัฒนธรรมและนันทนาการ 180,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุต า กรรมและการโยธา 14,183,700

แผนงานการเกษตร 80,000

แผนงานการพาณิชย 700,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 20,871,615

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 81,987,025



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 14,343,180 0 0 14,343,180
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,598,200 0 0 3,598,200

    เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 10,744,980 0 0 10,744,980

งบดา นินงาน 5,470,000 60,000 1,220,000 6,750,000
    ค่าตอบแทน 260,000 0 285,000 545,000

    ค่าใช้สอย 1,500,000 60,000 555,000 2,115,000

    ค่าวัสดุ 1,050,000 0 380,000 1,430,000

    ค่าสาธารณูปโภค 2,660,000 0 0 2,660,000

งบลงทุน 340,500 0 194,000 534,500
    ค่าครุภัณฑ์ 260,500 0 194,000 454,500

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 80,000 0 0 80,000

งบรายจ่ายอื่น 20,000 0 0 20,000
    รายจ่ายอื่น 20,000 0 0 20,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบลขนงพระ

อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา

น้า : 1/8



งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

                              รวม 20,173,680 60,000 1,414,000 21,647,680
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันภัยฝ่าย
พล รือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบดา นินงาน 5,000 185,000 190,000
    ค่าใช้สอย 5,000 75,000 80,000

    ค่าวัสดุ 0 110,000 110,000

                              รวม 5,000 185,000 190,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบลขนงพระ

อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา

น้า : 2/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัย รียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 3,467,520 0 3,467,520
    เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 3,467,520 0 3,467,520

งบดา นินงาน 560,000 3,577,280 4,137,280
    ค่าตอบแทน 85,000 0 85,000

    ค่าใช้สอย 255,000 1,455,480 1,710,480

    ค่าวัสดุ 220,000 2,121,800 2,341,800

งบลงทุน 223,000 0 223,000
    ค่าครุภัณฑ์ 223,000 0 223,000

งบ งินอุดหนุน 0 3,824,000 3,824,000
    เงินอุด นุน 0 3,824,000 3,824,000

                              รวม 4,250,520 7,401,280 11,651,800

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบลขนงพระ

อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา

น้า : 3/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับสาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 2,785,800 2,785,800
    เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 2,785,800 2,785,800

งบดา นินงาน 2,530,000 2,530,000
    ค่าตอบแทน 270,000 270,000

    ค่าใช้สอย 1,700,000 1,700,000

    ค่าวัสดุ 560,000 560,000

งบลงทุน 1,400,000 1,400,000
    ค่าครุภัณฑ์ 1,400,000 1,400,000

งบ งินอุดหนุน 255,000 255,000
    เงินอุด นุน 255,000 255,000

                              รวม 6,970,800 6,970,800

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบลขนงพระ

อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา

น้า : 4/8



แผนงาน คหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับ คหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน
งานกาจัดขยะมลฝอย

และสิ่งปฏิกล
รวม

งบบุคลากร 2,942,280 0 0 2,942,280
    เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 2,942,280 0 0 2,942,280

งบดา นินงาน 1,040,000 850,000 192,000 2,082,000
    ค่าตอบแทน 390,000 0 0 390,000

    ค่าใช้สอย 200,000 0 192,000 392,000

    ค่าวัสดุ 450,000 850,000 0 1,300,000

งบลงทุน 327,150 0 0 327,150
    ค่าครุภัณฑ์ 317,150 0 0 317,150

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 10,000 0 0 10,000

                              รวม 4,309,430 850,000 192,000 5,351,430

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบลขนงพระ

อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา

น้า : 5/8



แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่ง สริมและสนับ
สนุนความ ข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดา นินงาน 160,000 160,000
    ค่าใช้สอย 160,000 160,000

                              รวม 160,000 160,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดา นินงาน 60,000 100,000 160,000
    ค่าใช้สอย 60,000 100,000 160,000

งบ งินอุดหนุน 0 20,000 20,000
    เงินอุด นุน 0 20,000 20,000

                              รวม 60,000 120,000 180,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบลขนงพระ

อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา

น้า : 6/8



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

รวม

งบดา นินงาน 340,000 0 340,000
    ค่าใช้สอย 340,000 0 340,000

งบลงทุน 0 13,843,700 13,843,700
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 13,843,700 13,843,700

                              รวม 340,000 13,843,700 14,183,700
แผนงานการ กษตร

งานงบ งานส่ง สริมการ กษตร รวม

งบดา นินงาน 80,000 80,000
    ค่าใช้สอย 80,000 80,000

                              รวม 80,000 80,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบลขนงพระ

อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา

น้า : 7/8



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดา นินงาน 400,000 400,000
    ค่าวัสดุ 400,000 400,000

งบลงทุน 300,000 300,000
    ค่าครุภัณฑ์ 300,000 300,000

                              รวม 700,000 700,000
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 20,871,615 20,871,615
    งบกลาง 20,871,615 20,871,615

                              รวม 20,871,615 20,871,615

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบลขนงพระ

อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา

น้า : 8/8



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 21,647,680

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 190,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 11,651,800

แผนงานสาธารณสุข 6,970,800

แผนงานเคหะและชุมชน 5,351,430

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 160,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 180,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 14,183,700

แผนงานการเกษตร 80,000

แผนงานการพาณิชย์ 700,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 20,871,615

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 81,987,025

โดยที่เปนการสมควรตังงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารสวนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.
2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตาบลขนงพระ และ
โดยอนุมัติของนายกองค์การบริหารสวนตาบลขนงพระ

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นีเรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจานวนรวมทังสิน 81,987,025 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจานวนรวมทังสิน 81,987,025 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารส่วนตาบลขนงพระ
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา





รายงานประมาณการรายรับ
ปร ป บปร ม ณ  พ.ศ. 2564

รบร ร วนต บล น พร
ภ  ป ช   วดน รร ช ม

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
หมวดภาษีอากร
     ภ ษท่ดนแล ่ ปลู ร้ 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00 -71.43 % 1,000,000.00
     ภ ษโร รื นแล ท่ดน 3,212,378.41 3,759,253.00 3,718,582.97 300,000.00 82.18 % 546,550.00
     ภ ษบ รุ ท้ ท่ 74,778.88 78,713.72 100,627.94 50,000.00 53.82 % 76,910.00
     ภ ษป้ ย 837,430.00 765,051.00 856,409.00 600,000.00 41.67 % 850,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 4,124,587.29 4,603,017.72 4,675,619.91 4,450,000.00 2,473,460.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ธรรม นยม ่ยว บใบ นุญ ต ร ย ุร 5,761.80 7,873.49 174.60 2,000.00 -100.00 % 0.00
     ธรรม นยม ่ยว บ ร วบ ุม ร 89,579.00 14,656.00 23,250.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     ธรรม นยม รบใบ นุญ ต ปนผู้ วบ ุม 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00
     ธรรม นยมใบ นุญ ต ปนผู้ วบ ุม 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00
     ธรรม นยม ่ยว บ ร รมแล ร ษ ุณภ พ ่ แวด
ล้ มแ ช ต

4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 -77.78 % 1,000.00

     ธรรม นยม ่ยว บท บยนพ ณชย 3,020.00 2,480.00 2,840.00 2,400.00 4.17 % 2,500.00
     ธรรม นยม ด ย มูลฝ ย 735,840.00 784,250.00 1,016,580.00 900,000.00 16.67 % 1,050,000.00
     ธรรม นยม ่ยว บ รปร บ รน มน ชื พล 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 36,000.00
     ธรรม นยม ื่น ๆ 14,330.00 17,600.00 15,670.00 17,000.00 35.29 % 23,000.00
     ปรบผู้ ร ท ผด ฎ ม ย ร รท บ 36,700.00 40,100.00 44,500.00 10,000.00 300.00 % 40,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     ปรบ รผด ญญ 65,328.00 118,408.00 362,991.00 320,000.00 -37.50 % 200,000.00
     ปรบ ื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 4,000.00
     ใบ นุญ ตรบท ร ด ่ ปฏ ูล รื มูลฝ ย 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     ใบ นุญ ตปร บ ร ้ รบ รท่ ปน นตร ยต
ุ ภ พ

34,700.00 43,250.00 48,650.00 45,000.00 6.67 % 48,000.00

     ใบ นุญ ต ่ยว บ ร วบ ุม ร 3,390.00 2,510.00 2,880.00 2,500.00 -1.60 % 2,460.00
     ใบ นุญ ต ื่นๆ 6,460.00 6,460.00 10,140.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 999,608.80 1,042,087.49 1,532,175.60 1,333,400.00 1,438,160.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ด บย 296,215.25 534,400.42 510,588.90 20,000.00 1,400.00 % 300,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 296,215.25 534,400.42 510,588.90 20,000.00 300,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
     นชวย ลื รโร แรม 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 % 300.00
     ร ยได้ ธ รณูปโภ แล รพ ณชย 2,219,560.00 2,054,655.00 2,128,135.00 2,000,000.00 5.00 % 2,100,000.00
     ร ยได้ ธ รณูปโภ ื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 100.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 2,219,560.00 2,054,655.00 2,128,135.00 2,000,400.00 2,100,300.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ยแบบแปลน 168,800.00 0.00 15,000.00 0.00 100.00 % 3,000.00
     ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่นๆ 91,849.50 76,270.00 78,000.00 30,000.00 160.00 % 78,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 260,649.50 76,270.00 93,000.00 30,000.00 81,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภ ษแล ธรรม นยมรถยนต 0.00 0.00 860,227.64 540,000.00 48.15 % 800,000.00
     ภ ษมูล พ่มต ม พ.ร.บ. นดแผน 0.00 0.00 11,267,343.05 10,000,000.00 0.00 % 10,000,000.00
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     ภ ษมูล พ่มต ม พ.ร.บ. ด รรร ยได้ 5,492,890.77 5,954,097.40 5,488,310.76 4,500,000.00 4.44 % 4,700,000.00
     ภ ษธุร ฉพ 260,247.23 258,160.15 298,859.28 100,000.00 150.00 % 250,000.00
     ภ ษ ุร 2,612,377.77 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภ ษ รรพ มต 6,295,523.05 10,117,456.73 11,038,379.64 9,300,000.00 9.68 % 10,200,000.00
     ภ ลว แล ธรรม นยมต ม ฎ ม ยว ด้วยป่ ไม้ 6,613.00 4,327.00 3,834.00 4,000.00 -25.00 % 3,000.00
     ภ ลว แร 160,955.53 110,462.77 155,306.39 42,000.00 209.52 % 130,000.00
     ภ ลว ปิโตร ลยม 81,347.00 78,854.09 97,206.12 30,000.00 200.00 % 90,000.00
     ธรรม นยม ดท บยน ทธแล นต รรมต มปร มวล
ฎ ม ยท่ดน

11,256,052.00 11,573,182.00 12,648,543.00 5,000,000.00 140.00 % 12,000,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 26,166,006.35 28,096,540.14 41,858,009.88 29,516,000.00 38,173,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     น ุด นุนท่วไป รบด นน รต ม น น้ ท่แล
ภ ร ถ ยโ น ลื ท

24,345,044.00 25,407,830.00 27,131,386.00 27,650,200.00 35.34 % 37,421,105.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 24,345,044.00 25,407,830.00 27,131,386.00 27,650,200.00 37,421,105.00
รวมทุกหมวด 58,411,671.19 61,814,800.77 77,928,915.29 65,000,000.00 81,987,025.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร าป บปร มาณ พ.ศ. 2564

ารบริ าร วนตาบล น พร

.ปา ช .น รราช ีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 81,987,025   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 2,473,460 บาท
ภาษีที่ดินแล ิ่ ปลู ร้า านวน 1,000,000 บาท

ภาษีโร เรื นแล ที่ดิน านวน 546,550 บาท

ภาษีบารุ ท้ ที่ านวน 76,910 บาท

ภาษีป้าย านวน 850,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,438,160 บาท
าธรรมเนียมเ ี่ยว ับ าร วบ ุม า าร านวน 20,000 บาท

าธรรมเนียม า รับใบ นุญาตเปนผู้ วบ ุม านวน 100 บาท

าธรรมเนียมใบ นุญาตเปนผู้ วบ ุม านวน 100 บาท

าธรรมเนียมเ ี่ยว ับ าร เ ริมแล รั ษา ุณภาพ ิ่ แวดล้ ม
แ ชาติ

านวน 1,000 บาท

าธรรมเนียมเ ี่ยว ับท เบียนพาณิชย านวน 2,500 บาท

าธรรมเนียม า ัด ย มูลฝ ย านวน 1,050,000 บาท

าธรรมเนียมเ ี่ยว ับ ารปร บ ิ ารนามันเชื เพลิ านวน 36,000 บาท

าธรรมเนียม ื่น ๆ านวน 23,000 บาท

าปรับผู้ ร ทาผิด ฎ มาย รา รทา บ านวน 40,000 บาท

าปรับ ารผิด ัญญา านวน 200,000 บาท

าปรับ ื่น ๆ านวน 4,000 บาท

าใบ นุญาตรับทา าร า ัด ิ่ ปฏิ ูล รื มูลฝ ย านวน 1,000 บาท

าใบ นุญาตปร บ าร ้า า รับ ิ ารที่เปน ันตรายต
ุ ภาพ

านวน 48,000 บาท

าใบ นุญาตเ ี่ยว ับ าร วบ ุม า าร านวน 2,460 บาท

าใบ นุญาต ื่นๆ านวน 10,000 บาท
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 300,000 บาท
ด เบีย านวน 300,000 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 2,100,300 บาท
เ ินชวยเ ลื า ิ ารโร แรม านวน 300 บาท

รายได้ า าธารณูปโภ แล ารพาณิชย านวน 2,100,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 81,000 บาท
า ายแบบแปลน านวน 3,000 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ด ื่นๆ านวน 78,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 38,173,000 บาท
ภาษีแล าธรรมเนียมรถยนต านวน 800,000 บาท

ภาษีมูล าเพิ่มตาม พ.ร.บ. า นดแผน านวน 10,000,000 บาท

ภาษีมูล าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ัด รรรายได้ านวน 4,700,000 บาท

ภาษีธุร ิ เฉพา านวน 250,000 บาท

ภาษี รรพ ามิต านวน 10,200,000 บาท

าภา ลว แล าธรรมเนียมตาม ฎ มายวาด้วยป่าไม้ านวน 3,000 บาท

าภา ลว แร านวน 130,000 บาท

าภา ลว ปิโตรเลียม านวน 90,000 บาท

าธรรมเนียม ดท เบียน ิทธิแล นิติ รรมตามปร มวล ฎ มาย
ที่ดิน

านวน 12,000,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 37,421,105 บาท
เ ิน ุด นุนทั่วไป า รับดาเนิน ารตาม านา น้าที่แล ภาร ิ
ถายโ นเลื ทา

านวน 37,421,105 บาท

วันที่พิมพ : 14/8/2563 10:50:13 น้า : 2/2



 

วันที่พมิพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พมิพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พมิพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พมิพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พมิพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พมิพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พมิพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พมิพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พมิพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พมิพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พมิพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พมิพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พมิพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พมิพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พมิพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พมิพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พมิพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พมิพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พมิพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พมิพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พมิพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พมิพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พมิพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พมิพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พมิพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พมิพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พมิพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พมิพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พมิพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พมิพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พมิพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พมิพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พมิพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พมิพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พมิพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พมิพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พมิพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พมิพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พมิพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พมิพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พมิพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พมิพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พมิพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พมิพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พมิพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พมิพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พมิพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พมิพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พมิพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พมิพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พมิพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พมิพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พมิพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พมิพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พมิพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พมิพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:08 วันที่พมิพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พมิพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พมิพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พมิพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



 

วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



 

วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



 

วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



 

วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  10:51:09 



 

 

 

 

ภาคผนวก 






































	7eb96b3fb4f8add0b339dd4f8053b149196b4ee55272f772993d313a3d8fac83.pdf
	a575cec72cea91c466a0aa7434adfb614856e5427757f3120d84ebe0c1361406.pdf
	cd265dd0d2451b6fd20ebbe958af9cec1b6dbbb4cfbad6e1a03359bc2edf5f76.pdf
	3f36061bb965c8ffbae2d3d9a73302985eace39a382e5ce740aba84442d13f75.pdf
	75bba6f8142d0fb3517cc94dc61f6fc8a3dad419108fe5ea707ccb5e57c487ef.pdf
	138ceba52e8ba58d1b2f5b5f7b6c62c73cecf02308ad780bdbd91b01a82b6231.pdf
	blank595x842.pdf
	ร่าง
	B_LocalInfo

	421e15fa79a93fbdc53327227788d73815078dcca33b20903117167dbee47555.pdf
	B_AnnounceList
	B_AnnounceForm_Print
	B_Announce_Receive
	B_AnnounceExpense
	B_Principle_List


	B_PrincipleSide_List
	B_PrinciplePlan_List
	B_PrincipleDesc_First_List
	ffa7c97ef18e5b3365c0fde9563614c79de8cc2b393e8311894ea217ad6253fe.pdf

	B_EstimateReceive_Print
	B_EstimateReceiveDetail_Print
	bd8c2e9e476538c3ac03a4a6e00ff7e04bf09c7c52bab5d3cdb74f443ce9ac07.pdf
	99d85939e8e198faaf125129b11462bfc653a95ef69aa80ee163902abb4d01e9.pdf
	99d85939e8e198faaf125129b11462bfc653a95ef69aa80ee163902abb4d01e9.pdf
	99d85939e8e198faaf125129b11462bfc653a95ef69aa80ee163902abb4d01e9.pdf
	99d85939e8e198faaf125129b11462bfc653a95ef69aa80ee163902abb4d01e9.pdf
	99d85939e8e198faaf125129b11462bfc653a95ef69aa80ee163902abb4d01e9.pdf
	99d85939e8e198faaf125129b11462bfc653a95ef69aa80ee163902abb4d01e9.pdf
	99d85939e8e198faaf125129b11462bfc653a95ef69aa80ee163902abb4d01e9.pdf
	99d85939e8e198faaf125129b11462bfc653a95ef69aa80ee163902abb4d01e9.pdf
	99d85939e8e198faaf125129b11462bfc653a95ef69aa80ee163902abb4d01e9.pdf
	99d85939e8e198faaf125129b11462bfc653a95ef69aa80ee163902abb4d01e9.pdf
	99d85939e8e198faaf125129b11462bfc653a95ef69aa80ee163902abb4d01e9.pdf
	99d85939e8e198faaf125129b11462bfc653a95ef69aa80ee163902abb4d01e9.pdf
	99d85939e8e198faaf125129b11462bfc653a95ef69aa80ee163902abb4d01e9.pdf
	99d85939e8e198faaf125129b11462bfc653a95ef69aa80ee163902abb4d01e9.pdf
	99d85939e8e198faaf125129b11462bfc653a95ef69aa80ee163902abb4d01e9.pdf
	99d85939e8e198faaf125129b11462bfc653a95ef69aa80ee163902abb4d01e9.pdf
	99d85939e8e198faaf125129b11462bfc653a95ef69aa80ee163902abb4d01e9.pdf
	99d85939e8e198faaf125129b11462bfc653a95ef69aa80ee163902abb4d01e9.pdf
	99d85939e8e198faaf125129b11462bfc653a95ef69aa80ee163902abb4d01e9.pdf
	99d85939e8e198faaf125129b11462bfc653a95ef69aa80ee163902abb4d01e9.pdf
	99d85939e8e198faaf125129b11462bfc653a95ef69aa80ee163902abb4d01e9.pdf
	99d85939e8e198faaf125129b11462bfc653a95ef69aa80ee163902abb4d01e9.pdf
	99d85939e8e198faaf125129b11462bfc653a95ef69aa80ee163902abb4d01e9.pdf
	99d85939e8e198faaf125129b11462bfc653a95ef69aa80ee163902abb4d01e9.pdf
	99d85939e8e198faaf125129b11462bfc653a95ef69aa80ee163902abb4d01e9.pdf
	99d85939e8e198faaf125129b11462bfc653a95ef69aa80ee163902abb4d01e9.pdf
	99d85939e8e198faaf125129b11462bfc653a95ef69aa80ee163902abb4d01e9.pdf
	99d85939e8e198faaf125129b11462bfc653a95ef69aa80ee163902abb4d01e9.pdf
	99d85939e8e198faaf125129b11462bfc653a95ef69aa80ee163902abb4d01e9.pdf
	99d85939e8e198faaf125129b11462bfc653a95ef69aa80ee163902abb4d01e9.pdf
	99d85939e8e198faaf125129b11462bfc653a95ef69aa80ee163902abb4d01e9.pdf
	99d85939e8e198faaf125129b11462bfc653a95ef69aa80ee163902abb4d01e9.pdf
	99d85939e8e198faaf125129b11462bfc653a95ef69aa80ee163902abb4d01e9.pdf
	99d85939e8e198faaf125129b11462bfc653a95ef69aa80ee163902abb4d01e9.pdf
	99d85939e8e198faaf125129b11462bfc653a95ef69aa80ee163902abb4d01e9.pdf
	99d85939e8e198faaf125129b11462bfc653a95ef69aa80ee163902abb4d01e9.pdf
	99d85939e8e198faaf125129b11462bfc653a95ef69aa80ee163902abb4d01e9.pdf
	99d85939e8e198faaf125129b11462bfc653a95ef69aa80ee163902abb4d01e9.pdf
	99d85939e8e198faaf125129b11462bfc653a95ef69aa80ee163902abb4d01e9.pdf
	99d85939e8e198faaf125129b11462bfc653a95ef69aa80ee163902abb4d01e9.pdf
	99d85939e8e198faaf125129b11462bfc653a95ef69aa80ee163902abb4d01e9.pdf
	99d85939e8e198faaf125129b11462bfc653a95ef69aa80ee163902abb4d01e9.pdf
	99d85939e8e198faaf125129b11462bfc653a95ef69aa80ee163902abb4d01e9.pdf
	99d85939e8e198faaf125129b11462bfc653a95ef69aa80ee163902abb4d01e9.pdf
	99d85939e8e198faaf125129b11462bfc653a95ef69aa80ee163902abb4d01e9.pdf
	99d85939e8e198faaf125129b11462bfc653a95ef69aa80ee163902abb4d01e9.pdf
	99d85939e8e198faaf125129b11462bfc653a95ef69aa80ee163902abb4d01e9.pdf
	99d85939e8e198faaf125129b11462bfc653a95ef69aa80ee163902abb4d01e9.pdf
	99d85939e8e198faaf125129b11462bfc653a95ef69aa80ee163902abb4d01e9.pdf
	99d85939e8e198faaf125129b11462bfc653a95ef69aa80ee163902abb4d01e9.pdf
	99d85939e8e198faaf125129b11462bfc653a95ef69aa80ee163902abb4d01e9.pdf
	99d85939e8e198faaf125129b11462bfc653a95ef69aa80ee163902abb4d01e9.pdf
	99d85939e8e198faaf125129b11462bfc653a95ef69aa80ee163902abb4d01e9.pdf
	99d85939e8e198faaf125129b11462bfc653a95ef69aa80ee163902abb4d01e9.pdf
	99d85939e8e198faaf125129b11462bfc653a95ef69aa80ee163902abb4d01e9.pdf
	99d85939e8e198faaf125129b11462bfc653a95ef69aa80ee163902abb4d01e9.pdf
	99d85939e8e198faaf125129b11462bfc653a95ef69aa80ee163902abb4d01e9.pdf
	99d85939e8e198faaf125129b11462bfc653a95ef69aa80ee163902abb4d01e9.pdf
	99d85939e8e198faaf125129b11462bfc653a95ef69aa80ee163902abb4d01e9.pdf
	99d85939e8e198faaf125129b11462bfc653a95ef69aa80ee163902abb4d01e9.pdf


	fd628c86e173191e5c2376a1675ae1637f35edff7c76b746c5ff0dc5dbd0efed.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf
	f5ce2b511195458e4571915b424e2596234685411bbc2ce9f9023e571708b035.pdf

	068f23c6c314c25ab9815f61ad53c2211b8f932825fc3053dc9a2ca2ccac963d.pdf
	dc66af7ec9fa482ed0050ff195e48c63730ece18defc2f4925edc18d920a4fd1.pdf
	dc66af7ec9fa482ed0050ff195e48c63730ece18defc2f4925edc18d920a4fd1.pdf
	dc66af7ec9fa482ed0050ff195e48c63730ece18defc2f4925edc18d920a4fd1.pdf
	dc66af7ec9fa482ed0050ff195e48c63730ece18defc2f4925edc18d920a4fd1.pdf
	dc66af7ec9fa482ed0050ff195e48c63730ece18defc2f4925edc18d920a4fd1.pdf
	dc66af7ec9fa482ed0050ff195e48c63730ece18defc2f4925edc18d920a4fd1.pdf
	dc66af7ec9fa482ed0050ff195e48c63730ece18defc2f4925edc18d920a4fd1.pdf
	dc66af7ec9fa482ed0050ff195e48c63730ece18defc2f4925edc18d920a4fd1.pdf
	dc66af7ec9fa482ed0050ff195e48c63730ece18defc2f4925edc18d920a4fd1.pdf
	dc66af7ec9fa482ed0050ff195e48c63730ece18defc2f4925edc18d920a4fd1.pdf
	dc66af7ec9fa482ed0050ff195e48c63730ece18defc2f4925edc18d920a4fd1.pdf
	dc66af7ec9fa482ed0050ff195e48c63730ece18defc2f4925edc18d920a4fd1.pdf
	dc66af7ec9fa482ed0050ff195e48c63730ece18defc2f4925edc18d920a4fd1.pdf
	dc66af7ec9fa482ed0050ff195e48c63730ece18defc2f4925edc18d920a4fd1.pdf
	dc66af7ec9fa482ed0050ff195e48c63730ece18defc2f4925edc18d920a4fd1.pdf
	dc66af7ec9fa482ed0050ff195e48c63730ece18defc2f4925edc18d920a4fd1.pdf
	dc66af7ec9fa482ed0050ff195e48c63730ece18defc2f4925edc18d920a4fd1.pdf
	dc66af7ec9fa482ed0050ff195e48c63730ece18defc2f4925edc18d920a4fd1.pdf
	dc66af7ec9fa482ed0050ff195e48c63730ece18defc2f4925edc18d920a4fd1.pdf
	dc66af7ec9fa482ed0050ff195e48c63730ece18defc2f4925edc18d920a4fd1.pdf
	dc66af7ec9fa482ed0050ff195e48c63730ece18defc2f4925edc18d920a4fd1.pdf
	dc66af7ec9fa482ed0050ff195e48c63730ece18defc2f4925edc18d920a4fd1.pdf
	dc66af7ec9fa482ed0050ff195e48c63730ece18defc2f4925edc18d920a4fd1.pdf
	dc66af7ec9fa482ed0050ff195e48c63730ece18defc2f4925edc18d920a4fd1.pdf
	dc66af7ec9fa482ed0050ff195e48c63730ece18defc2f4925edc18d920a4fd1.pdf
	dc66af7ec9fa482ed0050ff195e48c63730ece18defc2f4925edc18d920a4fd1.pdf
	dc66af7ec9fa482ed0050ff195e48c63730ece18defc2f4925edc18d920a4fd1.pdf
	dc66af7ec9fa482ed0050ff195e48c63730ece18defc2f4925edc18d920a4fd1.pdf
	dc66af7ec9fa482ed0050ff195e48c63730ece18defc2f4925edc18d920a4fd1.pdf
	dc66af7ec9fa482ed0050ff195e48c63730ece18defc2f4925edc18d920a4fd1.pdf
	dc66af7ec9fa482ed0050ff195e48c63730ece18defc2f4925edc18d920a4fd1.pdf
	dc66af7ec9fa482ed0050ff195e48c63730ece18defc2f4925edc18d920a4fd1.pdf
	dc66af7ec9fa482ed0050ff195e48c63730ece18defc2f4925edc18d920a4fd1.pdf
	dc66af7ec9fa482ed0050ff195e48c63730ece18defc2f4925edc18d920a4fd1.pdf
	dc66af7ec9fa482ed0050ff195e48c63730ece18defc2f4925edc18d920a4fd1.pdf
	dc66af7ec9fa482ed0050ff195e48c63730ece18defc2f4925edc18d920a4fd1.pdf
	dc66af7ec9fa482ed0050ff195e48c63730ece18defc2f4925edc18d920a4fd1.pdf
	dc66af7ec9fa482ed0050ff195e48c63730ece18defc2f4925edc18d920a4fd1.pdf
	dc66af7ec9fa482ed0050ff195e48c63730ece18defc2f4925edc18d920a4fd1.pdf
	dc66af7ec9fa482ed0050ff195e48c63730ece18defc2f4925edc18d920a4fd1.pdf
	dc66af7ec9fa482ed0050ff195e48c63730ece18defc2f4925edc18d920a4fd1.pdf
	dc66af7ec9fa482ed0050ff195e48c63730ece18defc2f4925edc18d920a4fd1.pdf
	dc66af7ec9fa482ed0050ff195e48c63730ece18defc2f4925edc18d920a4fd1.pdf
	dc66af7ec9fa482ed0050ff195e48c63730ece18defc2f4925edc18d920a4fd1.pdf
	dc66af7ec9fa482ed0050ff195e48c63730ece18defc2f4925edc18d920a4fd1.pdf
	dc66af7ec9fa482ed0050ff195e48c63730ece18defc2f4925edc18d920a4fd1.pdf
	dc66af7ec9fa482ed0050ff195e48c63730ece18defc2f4925edc18d920a4fd1.pdf
	dc66af7ec9fa482ed0050ff195e48c63730ece18defc2f4925edc18d920a4fd1.pdf


	5af072c9365a46175c37165d1db0a665e8f91875bf59d359561c5db40b324113.pdf
	d1c22ac31abdcfe77bb43770c3222b8dff7b254049e4dd9154ca2aba76563162.pdf
	608129c89123f58255b698fdb2a5415050e8c6627a69a93815df6d79da18d95b.pdf
	19efd5df80ad0b83420f644e8ee7becfdaca9b7b1482b0cc41e339a036cca26c.pdf
	7625aed2858f7d397a4b5e7060a9a43c0fb1516a7a66fda895e7bf43c793e25d.pdf

	blank595x842
	7df67d269295217289c743b9cbe0570727023a73b847376ab5c3f7817ddfad65.pdf

