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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และนักวิจัย เรื่อง แนวปฏิบัติ

เพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ : กองทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 22 มกราคม 2563     

ณ ห้อง 36304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ สุขกสิ ผู้อ านวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการเปิดโครงการ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยได้ทราบขั้นตอนการจัดท าสัญญา   

รับทุนฯ การจัดท าเอกสารประกอบแผนการด าเนินงานวิจัยในแต่ละขั้นตอน ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยและแนวทาง

ปฏิบัติ การรับทราบถึงรายละเอียดด้านการเบิกจ่ายเงิน การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย และการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

รวมถึงการชี้แจงการกรอกข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรรณี 

(RBRU-RMS) 
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         โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และนักวิจัย  

เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ  

               : กองทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2563  



การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมุนษย์      

     มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ครั้งที่ 3/2563 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ด าเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมุนษย์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ครั้งที่ 3/2563 ในวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ฯ (อาคาร 36) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ สุขกสิ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุม 

พร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ โดยวัตถุประสงค์    

ของการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการวิจัย ที่ เสนอขอรับการพิจารณาให้การรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์           

โดยคณะกรรมการจะพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน  และเพื่อการพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่ม

ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการวิจัย 
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ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์  เทคโน โลยี  

              วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม           

สภาผู้แทนราษฎร และน าเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีเกี่ยวกับการจัดการห่วงโซ่การค้าผลไม้       

เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานเรื่อง ยุทธศาสตร์มหานครผลไม้ การพัฒนาอุตสาหกรรม อัญมณี และการพัฒนา

อุตสาหกรรมประมงด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ในระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัด

จันทบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ สิทธิจินดาร์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิทธิประโยชน์และจัดหารายได้    

พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดร.พัชรินทร์ รุจิรานุกูล  รองผู้อ านวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดือนรุ่ง เบญจมาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .สนธยา กูลกัลยา และอาจารย์     

ดร.สราวุธ แสงสว่างโชติ จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ร่วมต้อนรับและน าเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ 

สารวจิัยร าไพพรรณ ี หนา้  7 



 การจัดโครงการจัดการความรู้ เรื่อง “การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษ

จ า กสั ต ว์  พ . ศ . 2 55 8  แ น วท า ง ปฏิ บั ติ เ พื่ อ ค ว า มปลอดภั ยท า ง ชี ว ภ าพ  

   และหลักการเขียนเอกสารประกอบการขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัย” 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ด าเนินการจัดโครงการจัดการความรู้ เรื่อง “การปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558 แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย  ทางชีวภาพ และหลักการเขียนเอกสาร

ประกอบการขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัย” ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

(อาคาร 36) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงาน      

และรองศาสตราจารย์   ดร.สุรีย์มาศ สุขกสิ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย    

ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี กล่าวเปิดโครงการฯ โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์       

ดร.พัชรินทร์ รุจิรานุกูล รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการเขียนเอกสาร

ประกอบการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

สารวจิัยร าไพพรรณ ี หนา้  8 



การจัดโครงการจัดการความรู้ เรื่อง “การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพษิ

จ ากสั ต ว์  พ .ศ . 2558  แนวท า งปฏิบั ติ เ พื่ อคว ามปลอดภัยท า งชี วภ าพ  

  และหลักการเขียนเอกสารประกอบการขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัย” 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ด าเนินการจัดโครงการจัดการความรู้ เรื่อง “การปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558 แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย  ทางชีวภาพ และหลักการเขียนเอกสาร

ประกอบการขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัย” ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

(อาคาร 36) โดยในช่วงบ่าย   ได้รับเกียรติจากคุณณมล วรปรีดา นักพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       

พระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องกฎหมาย กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย     

ทางชีวภาพ และการด าเนินการตามกฎหมายและแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ 

สารวจิัยร าไพพรรณ ี หนา้  9 
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Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò ÁÕº·ÊÑ§à¤ÃÒÐË�§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ·Õè¹‹ÒÊ¹ã¨ ÁÒ½Ò¡¼ÙŒÍ‹Ò¹·Ø¡·‹Ò¹...............
©ºÑº¹Õ éà»š¹§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ àÃ× èÍ§ “¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�ÃÐºº¡ÒÃ¢¹Ê‹§¼ÅäÁŒ¨Ò¡¨Ñ¹·ºØÃÕÊÙ ‹¡ÒÃ¤ŒÒªÒÂá´¹¡ÑÁ¾ÙªÒ” 
à»š¹¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ¢Í§ÍÒ¨ÒÃÂ�¡ÄµÔÂÒ à¡Ô´¼Å áÅÐ¤³Ò¨ÒÃÂ�¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕÍØµÊÒË¡ÃÃÁ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

ÃÒªÀÑ̄ ÃÓä¾¾ÃÃ³Õ â´Âä Œ́ÃÑº§º»ÃÐÁÒ³Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¨Ò¡§º»ÃÐÁÒ³á¼‹¹ Ố¹ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ̄ ÃÓä¾¾ÃÃ³Õ »‚§º»ÃÐÁÒ³ 2559 
«Öè§§Ò¹ÇÔ̈ ÑÂ Ñ́§¡Å‹ÒÇÁÕá¹Ç¤Ố ÁÒ¨Ò¡ Ñ̈§ËÇÑ́ Ñ̈¹·ºØÃÕà»š¹ Ñ̈§ËÇÑ́ ·Õèà»š¹áËÅ‹§¼ÅÔµ¼ÅäÁŒ·ÕèÊÓ¤ÑÞ¢Í§»ÃÐà·Èä·Â «Öè§ã¹áµ‹ÅÐ»‚¼Å¼ÅÔµ
¢Í§¼ÅäÁŒàÁ×Í§ Ñ̈¹·�̈ ÐÁṎ Ó¹Ç¹ÁÒ¡ ·ÓãËŒà¡ÉµÃ¡Ã»ÃÐÊº»̃ÞËÒ¼ÅäÁŒÅŒ¹µÅÒ´ Ê‹§¼Å¶Ö§ÃÒ¤Ò¢Í§¼Å¼ÅÔµ·Õèµ¡µèÓÅ§ Ö̈§¨Óà»š¹
µŒÍ§à¾ÔèÁª‹Í§·Ò§ã¹¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂÊÔ¹¤ŒÒ ¨Ñ§ËÇÑ´¨Ñ¹·ºØÃÕà»š¹¨Ñ§ËÇÑ´ã¹ÀÒ¤µÐÇÑ¹ÍÍ¡¢Í§ä·Âà»š¹áËÅ‹§¼ÅÔµÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃ¡ÃÃÁ
»ÃÐàÀ·¼ÅäÁŒ·ÕèÍǾ ÁÊÁºÙÃ³�ÍÂ‹Ò§ÁÒ¡¢Í§»ÃÐà·È¡Ç‹Ò¤ÃÖè§Ë¹Öè§¢Í§¼ÅäÁŒä·Â·Ñé§ËÁ´·ÕèÁÕáËÅ‹§¼ÅÔµÍÂÙ‹ã¹ÀÒ¤µÐÇÑ¹ÍÍ¡«Öè§ä Œ́¼Å¼ÅÔµ
·ÕèÊÓ¤ÑÞ¤×Í ·ØàÃÕÂ¹ à§ÒÐáÅÐÁÑ§¤Ǿ  â´ÂÁÕ¡ÒÃàµÔºâµÁÒ¡¢Öé¹ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§ (ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ Ñ̈§ËÇÑ́ Ñ̈¹·ºØÃÕ, 2556) Ê‹§¼Å¶Ö§¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂ
¼Å¼ÅÔµÁÕ»ÃÔÁÒ³ÁÒ¡áµ‹ÁÒÊÒÁÒÃ¶¡ÃÐ¨ÒÂ¼Å¼ÅÔµÍÍ¡ä Œ́·Ñ¹ã¹ Ñ̈§ËÇÑ́ Ñ̈¹·ºØÃÕÊ‹Ç¹ãËÞ‹̈ Ð»ÅÙ¡¼ÅäÁŒµÒÁÄ Ù́¡ÒÅ àª‹¹ ·ØàÃÕÂ¹ 
ÁÑ§¤Ø´ ÅÍ§¡Í§ à§ÒÐ â´ÂÁÙÅ¤‹Ò¡ÒÃ¤ŒÒªÒÂá´¹ä·Â-¡ÑÁ¾ÙªÒ »ÃÐà·Èä·Âà¡Ô¹´ØÅ¡ÒÃ¤ŒÒà¾ÔèÁ¢Öé¹àÃ×èÍÂ æ ·Ñé§¹Õé à¹×èÍ§¨Ò¡ÁÙÅ¤‹Ò
¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡ªÒÂá´¹¢Í§ä·Â¢ÂÒÂµÑÇà¾ÔèÁ¢Öé¹ÁÒ¡¡Ç‹ÒÁÙÅ¤‹Ò¡ÒÃ¹Óà¢ŒÒªÒÂá´¹¡ÑÁ¾ÙªÒ «Öè§ÊÔ¹¤ŒÒ¹Óà¢ŒÒ¨Ò¡¡ÑÁ¾ÙªÒ«Öè§Ê‹Ç¹ãËÞ‹
à»š¹ÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃ¡ÃÃÁ à¹×èÍ§¨Ò¡ÊÔ¹¤ŒÒ¢Í§ä·Â¹Ñé¹à»š¹·Õè¹ÔÂÁáÅÐÂÍÁÃÑº¢Í§»ÃÐªÒª¹ªÒÇ¡ÑÁ¾ÙªÒà»š¹ÍÂ‹Ò§ÂÔè§ áÅÐ Ñ̈§ËÇÑ́ Ñ̈¹·ºØÃÕ
ÁÕªÒÂá´¹µỐ ¡Ñº»ÃÐà·È¡ÑÁ¾ÙªÒËÅÒÂ Ǿ̈ Ö̈§¹ÑºÇ‹Òà»š¹âÍ¡ÒÊã¹¡ÒÃ·Ó¡ÒÃ¤ŒÒ¼ÅäÁŒà¾×èÍÊ‹§ÍÍ¡ä»»ÃÐà·È¡ÑÁ¾ÙªÒ «Öè§¡ÒÃà¾ÔèÁª‹Í§·Ò§
¡ÒÃ¤ŒÒãËŒÁÒ¡¢Öé¹Â‹ÍÁÊ‹§¼Å´Õµ‹ÍàÈÃÉ°¡Ô¨ãËŒ´Õ¢Öé¹ ¼ÙŒÇÔ¨ÑÂ¨Ö§ä´Œ·Ó¡ÒÃÈÖ¡ÉÒª‹Í§·Ò§¡ÒÃ¢¹Ê‹§¼ÅäÁŒä»ÊÙ‹ªÒÂá´¹¡ÑÁ¾ÙªÒ 
áÅÐÇÔà¤ÃÒÐË�à»ÃÕÂºà·ÕÂºàÊŒ¹·Ò§¡ÒÃ¢¹Ê‹§ à¾×èÍà»š¹á¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃà¾ÔèÁª‹Í§·Ò§ã¹¡ÒÃ¨ÓË¹‹ÒÂ¼ÅäÁŒ áÅÐà¾×èÍà»š¹á¹Ç·Ò§
¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ ¡ÒÃ¢¹Ê‹§¼ÅäÁŒä»ÂÑ§ªÒÂá´¹ãËŒàËÁÒÐÊÁÊÃŒÒ§¤ÇÒÁä´Œà»ÃÕÂºàªÔ§¡ÒÃ¤ŒÒä´ŒÁÒ¡ÂÔè§¢Öé¹  

 
¼ÙŒÇÔ¨ÑÂ¨Ö§ÁÕ¤ÇÒÁ»ÃÐÊ§¤�¨Ð´Óà¹Ô¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ â´ÂÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�ËÅÑ¡à¾×èÍÈÖ¡ÉÒª‹Í§·Ò§¡ÒÃ¢¹Ê‹§¼ÅäÁŒ¨Ò¡¨Ñ§ËÇÑ´
¨Ñ¹·ºØÃÕÊÙ‹ªÒÂá´¹¡ÑÁ¾ÙªÒ áÅÐÇÔà¤ÃÒÐË�áÅÐà»ÃÕÂºà·ÕÂºàÊŒ¹·Ò§¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡¼ÅäÁŒÊÙ‹ªÒÂá´¹¡ÑÁ¾ÙªÒ

                                         ÍÒ¨ÒÃÂ�¡ÄµÔÂÒ  à¡Ô´¼Å
                                                              ¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕÍØµÊÒË¡ÃÃÁ  ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÃÓä¾¾ÃÃ³Õ

©ºÑºà´×Í¹¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸�
»ÃÐ¨Ó»‚ 2563

ÊÑ§à¤ÃÒÐË�
§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ



§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ¹ÕéÁÕ¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ àÃÔèÁ¨Ò¡¡ÒÃÃÇºÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅ¢Í§¡ÒÃ¢¹Ê‹§¼ÅäÁŒä»ÂÑ§ªÒÂá´¹¡ÑÁ¾ÙªÒ ÈÖ¡ÉÒÊÀÒ¾
àÈÃÉ°¡Ô¨·ÑèÇä»¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´¨Ñ¹·ºØÃÕáÅÐªÒÂá´¹¡ÑÁ¾ÙªÒ áÅÐÈÖ¡ÉÒª‹Í§·Ò§¡ÒÃ¢¹Ê‹§¼ÅäÁŒä»ÂÑ§ªÒÂá´¹
¡ÑÁ¾ÙªÒ ÃÇÁ¶Ö§ª‹Í§·Ò§¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡ä»ÂÑ§»ÃÐà·È¡ÑÁ¾ÙªÒà¾×èÍ¡ÓË¹´àÊŒ¹·Ò§ã¹¡ÒÃ¢¹Ê‹§¼ÅäÁŒ ¨Ò¡ Ñ̈§ËÇÑ́ Ñ̈¹·ºØÃÕ

¼Å¡ÒÃÇÔ̈ ÑÂ ¼Å¡ÒÃÇÔ̈ ÑÂÊÒÁÒÃ¶ÊÃØ»ÅÑ¡É³Ð¢Í§àÊŒ¹·Ò§¡ÒÃ¢¹Ê‹§¼ÅäÁŒ̈ Ò¡ Ñ̈§ËÇÑ́ Ñ̈¹·ºØÃÕä»ÊÙ‹¡ÒÃ¤ŒÒªÒÂá´¹
¡ÑÁ¾ÙªÒä´Œ·Ñé§ËÁ´ 5 àÊŒ¹·Ò§ ¤×Í 1.´‹Ò¹¶ÒÇÃºŒÒ¹¼Ñ¡¡Ò´ ãªŒàÇÅÒã¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ 1 ªÑèÇâÁ§ 13 ¹Ò· Õ 
ÃÐÂÐ·Ò§ 80 ¡ÔâÅàÁµÃ ÊÀÒ¾¶¹¹ÊÒÂ¹ÕéÁÕÊÀÒ¾¶¹¹·Õè́ Õà»š¹¶¹¹ÅÒ´ÂÒ§ÍÂ‹Ò§ ṌäÁ‹ÁÕËÅØÁáµ‹̈ ÐÁÕ¾×é¹·Õè¢ÃØ¢ÃÐ 

à»š¹ºÒ§ª‹Ç§·Ò§à¢ŒÒ ‹́Ò¹¶ÒÇÃºŒÒ¹¼Ñ¡¡Ò´ÁÕ·Ò§·Õè¤‹Í¹¢ŒÒ§á¤ºà»š¹¶¹¹ 2 àÅ¹ áÅÐÁÕ¾×é¹·Õè¢ÃØ¢ÃÐà»š¹ËÅØÁÍÂÙ‹ºŒÒ§ 2. Ǿ̈ ¼‹Í¹»Ã¹
ºŒÒ¹ºÖ§ª¹Ñ§Å‹Ò§ ãªŒàÇÅÒà Ố¹·Ò§ 1 ªÑèÇâÁ§ 20 ¹Ò·Õ ÃÐÂÐ·Ò§ 87 ¡ÔâÅàÁµÃ ÊÀÒ¾¡ÒÃà Ố¹·Ò§ÁÕºÒ§ª‹Ç§·Õè¶¹¹¡ÓÅÑ§«‹ÍÁºÓÃØ§
ÍÂÙ‹ÁÕÊÀÒ¾¶¹¹·Õèá¤ºà»š¹¶¹¹ÅÒ´ÂÒ§ÍÂ‹Ò§´ÕäÁ‹ÁÕËÅØÁáµ‹¨ÐÁÕ¾×é¹·Õè¢ÃØ¢ÃÐà»š¹ºÒ§ª‹Ç§ áÅÐÁÕ·Ò§â¤Œ§¤‹Í¹¢ŒÒ§àÂÍÐ 3.´‹Ò¹¶ÒÇÃ
ºŒÒ¹áËÅÁ ãªŒàÇÅÒà´Ô¹·Ò§ 1 ªÑèÇâÁ§ 17 ¹Ò·Õ ÃÐÂÐ·Ò§ 85 ¡ÔâÅàÁµÃ ÊÀÒ¾¡ÒÃà´Ô¹·Ò§à»š¹¶¹¹ÅÒ´ÂÒ§ÍÂ‹Ò§´ÕäÁ‹ÁÕËÅØÁ
à´Ô¹·Ò§ÊÐ´Ç¡ ã¹ªØÁªÁµÅÒ´ºŒÒ¹áËÅÁÁÕ¶¹¹·Õè¤‹Í¹¢ŒÒ§á¤ºáÅÐ¡ÒÃ¨ÃÒ¨Ã¤‹ÍÂ¢ŒÒ§µÔ´áµ‹äÁ‹ÁÒ¡ 4.¨Ø´¼‹Í¹»Ã¹ºŒÒ¹ÊÇ¹ÊŒÁ 
ãªŒàÇÅÒà´Ô¹·Ò§ 1 ªÑèÇâÁ§ 40 ¹Ò·Õ ÃÐÂÐ·Ò§ 98 ¡ÔâÅàÁµÃ ¶¹¹Ê‹Ç¹ãËÞ‹à»š¹¶¹¹ÅÒ´ÂÒ§ÍÂ‹Ò§´ÕÁÕÊÀÒ¾¶¹¹·Õè¢ÃØ¢ÃÐºŒÒ§
à»š¹ºÒ§ª‹Ç§¶¹¹áµ‹ÊÀÒ¾¶¹¹µÑé§áµ‹ËÁÙ‹ºŒÒ¹ÊÇ¹ÊŒÁ¨¹¶Ö§¨Ø´¼‹Í¹»Ã¹ºŒÒ¹ÊÇ¹ÊŒÁà»š¹¶¹¹´Ô¹á´§ÁÕËÅØÁµÅÍ´·Ñé§·Ò§ 
áÅÐ 5.¨Ø´¼‹Í¹»Ã¹ºŒÒ¹«ÑºµÒÃÕ ãªŒàÇÅÒà´Ô¹·Ò§ 1ªÑèÇâÁ§ 45 ¹Ò·Õ ÃÐÂÐ·Ò§ 101 ÊÀÒ¾¶¹¹à»š¹¶¹¹ÅÒ´ÂÒ§ÍÂ‹Ò§´ Õ
áµ‹¨ÐÁÕºÒ§ª‹Ç§·ÕèÁÕÊÀÒ¾¶¹¹·Õè¢ÃØ¢ÃÐ¨¹¶Ö§¨Ø´¼‹Í¹»Ã¹ 

ä»ÂÑ§ªÒÂá´¹¡ÑÁ¾ÙªÒ ¨Ò¡¹Ñé¹¡ÓË¹´à¡³±�ã¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ÊÁÃÃ¶¹Ð¢Í§áµ‹ÅÐª‹Í§·Ò§ àÁ×èÍ·ÃÒº¢ŒÍÁÙÅà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ¢¹Ê‹§¼ÅäÁŒ
ä»ªÒÂá´¹¡ÑÁ¾ÙªÒáÅŒÇ ¹Ó¢ŒÍÁÙÅÁÒ¡ÓË¹´à»š¹à¡³±�ã¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ÊÁÃÃ¶¹Ð¢Í§áµ‹ÅÐª‹Í§·Ò§·Õèà»š¹ä»ä Œ́ à¾×èÍ·Õè̈ Ðä Œ́ÇÔà¤ÃÒÐË�
¤Ãº¶ŒÇ¹·Ø¡´ŒÒ¹¢Í§¡ÒÃ¢¹Ê‹§ µ‹ÍÁÒ¡ÓË¹´àÊŒ¹·Ò§àº×éÍ§µŒ¹·Õèà»š¹ä»ä´Œã¹¡ÒÃ¢¹Ê‹§¼ÅäÁŒ¨Ò¡¨Ñ§ËÇÑ´¨Ñ¹·ºØÃÕä»ÂÑ§ªÒÂá´¹
¡ÑÁ¾ÙªÒ à¾×èÍ¹ÓÁÒà»š¹·Ò§àÅ×Í¡ã¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ÊÁÃÃ¶¹Ð¢Í§àÊŒ¹·Ò§ à¾×èÍËÒàÊŒ¹·Ò§¡ÒÃ¢¹Ê‹§·Õè́ Õ·ÕèÊǾ µ‹Íä» áÅŒÇ·Ó¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�
àÊŒ¹·Ò§¡ÒÃ¢¹Ê‹§¼ÅäÁŒä»ÂÑ§ªÒÂá´¹¡ÑÁ¾ÙªÒáµ‹ÅÐàÊŒ¹·Ò§ â´ÂãªŒãªŒà¡³±�¡ÒÃÇÑ´ÊÁÃÃ¶¹Ð¢Í§àÊŒ¹·Ò§¡ÒÃ¢¹Ê‹§·Ò§º¡
ÁÒ»ÃÐàÁÔ¹ÊÁÃÃ¶¹Ð¢Í§áµ‹ÅÐàÊŒ¹·Ò§ ÇÔà¤ÃÒÐË�ËÒàÊŒ¹·Ò§¡ÒÃ¢¹Ê‹§·Õè́ Õ·ÕèÊǾ ÊÓËÃÑº¢¹Ê‹§¼ÅäÁŒ̈ Ò¡ Ñ̈§ËÇÑ́ Ñ̈¹·ºØÃÕä»ÂÑ§ªÒÂá´¹
»ÃÐà·È¡ÑÁ¾ÙªÒ â´ÂãªŒ¡ÒÃµÑ́ ÊÔ¹ã¨ËÅÒÂ·Ò§àÅ×Í¡ã¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ÊÁÃÃ¶¹Ð¢Í§áµ‹ÅÐàÊŒ¹·Ò§ áÅÐÊÃØ»¼Å¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�àÊŒ¹·Ò§
¡ÒÃ¢¹Ê‹§·ÕèàËÁÒÐÊÁ·ÕèÊØ´ 
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¨Ò¡¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�áÅÐà»ÃÕÂºà·ÕÂºàÊŒ¹·Ò§¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡¼ÅäÁŒÊÙ‹ªÒÂá´¹¡ÑÁ¾ÙªÒ ¾ºÇ‹Ò Ǿ̈ ¼‹Ò¹á´¹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ
·Õè̈ Ð¢¹Ê‹§¼ÅäÁŒä»ÊÙ‹»ÃÐà·È¡ÑÁ¾ªÒÁÒ¡·ÕèÊǾ  ¤×Í ‹́Ò¹¶ÒÇÃºŒÒ¹áËÅÁ áÅÐ ‹́Ò¹¶ÒÇÃºŒÒ¹¼Ñ¡¡Ò´ «Öè§ Ǿ̈ ¼‹Ò¹á´¹
´Ñ§¡ÅÒ§à»š¹¨Ø´¼‹Ò¹á´¹¶ÒÇÃ ¹Í¡¨Ò¡¹Õ éÂÑ§ÁÕ¨Ø´¼‹Í¹»Ã¹·Õ èÁÕ¤Ðá¹¹ã¡ÅŒà¤ÕÂ§¡Ñº¨Ø´¼‹Ò¹á´¹¶ÒÇÃ

 
¤×Í¨Ø´¼‹Í¹»¹ºŒÒ¹«ÑºµÒÃÕ «Öè§¨Ø´¼‹Í¹»Ã¹¹ÕéÊÒÁÒÃ¶¾Ñ²¹ÒãËŒà»š¹¨Ø´¼‹Ò¹á´¹¶ÒÇÃä´Œã¹Í¹Ò¤µ

      ¢ŒÍÁÙÅ¨Ò¡
ÍÒ¨ÒÃÂ�¡ÄµÔÂÒ à¡Ô´¼Å ËÑÇË¹ŒÒâ¤Ã§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ ËÁÒÂàÅ¢µÔ´µ‹Í 084-178-6159
ÍÒ¨ÒÃÂ�»ÃÑªÀÃ³� àÈÃÉ°àÊ¶ÕÂÃ áÅÐÍÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.ä¾ÅÔ¹ ·Í§Ê¹Ô·¡ÒÞ¨¹� (¤³ÐÇÔ¨ÑÂ) 
¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕÍØµÊÒË¡ÃÃÁ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÃÓä¾¾ÃÃ³Õ

ÀÒ¾áÊ´§¡ÒÃà»ÃÕÂºà·ÕÂºàÊŒ¹·Ò§¡ÒÃ¢¹Ê‹§
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ÊÒÃÇÔ¨ÑÂÃÓä¾¾ÃÃ³Õ Ë¹ŒÒ 12



ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.ÊØÃÕÂ�ÁÒÈ ÊØ¢¡ÊÔ      ¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.¹À´Å áÊ§á¢
¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.ËÂÒ´ÃØŒ§ ÊØÇÃÃ³ÃÑµ¹�  ¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.¾ÑªÃÔ¹·Ã� ÃØ¨ÔÃÒ¹Ø¡ÙÅ
¹Ò§ÊÒÇºØÈÃÒ ÊÒÃÐà¡É       ¹Ò§ÊÒÇ¡ÃÃ³Ô¡Ò ÊØ¢ÊÁÑÂ
¹Ò§ÊÒÇ¹ÔµÂÒ µŒ¹ÊÒÂ       ¹Ò§ÊÒÇ»�ÂÒÀÃ³� ¡ÃÐ¨‹Ò§ÈÃÕ
¹Ò§ÊÒÇªØµÔÁÒ ¾ÔÁÅÀÒ¾       ¹Ò§ÊÒÇªØÅÕÃÑµ¹� ¼´Ø§ÊÔ¹
¹Ò§ÊÒÇ³Ñ°°Ò¹Õ ´Õ«×èÍ       ¹Ò§ÊÒÇ»Í§ÃÑµ¹� ºØÞÅÒÀ

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ ÊÒÃÇÔ¨ÑÂÃÓä¾¾ÃÃ³Õ
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