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BOOKS, THESES AND PAMPHLETS 
 
Dictionaries & encyclopedias 

620.03 
ก 312  กล้าหาญ วรพุทธพร. 
2562    ปทานุกรมศัพท์ช่าง ญี่ปุ่น-ไทย-อังกฤษ /  
อ้างอิง กล้าหาญ วรพุทธพร, สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์, สุจินต์ สุวรรณชีพ,  
 และมีชัย เรามานะชัย. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น),   
 2562. 472 หน้า. ดูเพิ่มเติม 
 
 
Management 
 
658.5 
ศ 283  ศลิษา ภมรสถิตย์. 
2561   การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต / ศลิษา ภมรสถิตย์.  
 กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561. 436 หน้า.  
 ดูเพิ่มเติม 
  
 
341.247 
ธ 661  ธีระ นุชเป่ียม. 
2561   อาเซียนส่ิงมหัศจรรย์ผู้สร้างสันติภาพ / ธีระ นุชเป่ียม  
 และประพิน นุชเป่ียม. กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561. 450 หน้า. ดูเพิ่มเติม 
 
 
 
 
Pharmacology 
 

615.321 
ก 152  กรกนก อิงคนนิันท์. 
2561   พรมมิสมุนไพรบ ารงุความจ าข้อมูลวิชาการและการใช้ประโยชน์ /  
 กรกนก อิงคนนิันท์. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561.  
 302 หน้า. ดูเพิ่มเติม 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51762
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51714
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51718
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51749
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ELECTRONIC RESOURCES 

e-Books* 

613.66  
ส 639  กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย. 
2564   คู่มือการกักตัวส าหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเช้ือโควิด-19  
 ฉบับประชาชน [electronic resource] /  
 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.  
 กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2564. 41 หน้า. ดูเพิ่มเติม 
 

* ติดต่อขอรับเอกสารฉบับเต็มได้ท่ี info@dss.go.th โทร. 0 2201 7250-5, 

 

e-Article 

D.I.Y. สมุนไพรต้านภัย COVID-19. คู่มือการดูแลสุขภาพส าหรับประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 
ระลอก 3 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร. 2564, พฤษภาคม, 26-36. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

การใช้สมุนไพรดูแลสุขภาพ ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19. คู่มือการดูแลสุขภาพส าหรับประชาชน ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก 3 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร. 2564, พฤษภาคม, 13-17. 
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

การผลิตและสมบัติของข้าวเกรียบปลาเสริมกากถ่ัวเหลือง. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. 2558, 3(3), 
351-359. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

การพัฒนาไอศกรีมเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 2558, 
10(1), 107-122. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสและผงโรยข้าวจากถั่วเหลืองหมักพื้นบ้าน. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร. 
2563, 14(2) กรกฎาคม-ธันวาคม, 173-182. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปเสริมโปรตีนและใยอาหาร. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 
2563, 9(5) กันยายน-ตุลาคม, 711-728. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ข้อมูลการใช้ฟ้าทะลายโจรในโควิด-19. คู่มือการดูแลสุขภาพส าหรับประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-
19 ระลอก 3 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร. 2564, พฤษภาคม, 18-24. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19. แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ในสถานการณ์การระบาดปี 64 ของประเทศไทย. 2564, 
1-3. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51970
mailto:info@dss.go.th
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158623
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158625
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158533
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158548
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158504
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158501
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158624
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158621


  - 3 -  

 

ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19. แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ในสถานการณ์การระบาดปี 64 ของประเทศไทย. 2564, 
4-13. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ความสัมพันธ์ของการขาดวิตามินดีกับโรคซึมเศร้า. ศรีนครินทร์เวชสาร. 2563, 35(1), 107-115. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

คุณสมบัติของแป้งพรีเจลาติไนซ์จากแป้งเมล็ดขนุนในขนมบัวลอย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี. 2564, 23(1) มกราคม-เมษายน, 61-70. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

คุณสมบัติของแป้งพรีเจลาติไนซ์จากแป้งเมล็ดขนุนในขนมบัวลอย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี. 2564, 23(1) มกราคม-เมษายน, 61-70. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ผลของจ้ิงหรีดผงโปรตีนถั่วเหลืองสกัดและแซนแทนกัมท่ีมีต่อคุณภาพคุกกี้แป้งข้าวเจ้า. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พ
ระนคร. 2563, 14(2) กรกฎาคม-ธันวาคม, 72-84. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของน้ านมข้าวโพดสามสายพันธุ์. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร. 2563, 14(2) 
กรกฎาคม-ธันวาคม, 152-159. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบโพลีฟีนอลในผลิตภัณฑ์อาหารว่างเสริมผงใบหม่อน. วารสารวิชาการและ
วิจัย มทร.พระนคร. 2563, 14(2) กรกฎาคม-ธันวาคม, 57-71. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 

e-Clipping 

ก18907 วช. หนุน มรภ.บุรีรัมย์ น าเทคนิคออกแบบโครงสีผ้า รังสรรค์ผ้าไหมมัดหมี่ร่วม
สมัย (สยามรัฐ 7 มิ.ย. 2564) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ก18908 สวทช. ส่งนวัตกรรม "PETE เปลปกป้อง" หนุนทีมแพทย์สู้โควิด  
 (Thai PBS 30 เม.ย. 2564) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18909 โควิด-19: เทียบวิธีการตรวจโควิดแบบแอนติเจนและพีซีอาร์  
 (BBC NEWS 13 ก.ค. 2564) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18910 นาโนเทคพัฒนาชุดตรวจ Antigen Rapid Test รูผ้ลใน 15 นาที  
 (Thai PBS 23 ก.ค. 2564) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
98/2564 นวัตกรรม มอบหุ่นยนต์ “ปิ่นโต 2” ให้กับ 3 หน่วยงานของกรมราชทัณฑ์ ลด

ความเส่ียงระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ต้องขังท่ีติดเช้ือโควิด-19       
(ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มิถุนายน 2564) 

 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158622
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158549
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158492
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158492
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158553
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158493
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158505
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18907.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18908.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18909.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18910.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2564/c98-2564.pdf
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ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
100/2564 นวัตกรรม โชว์ผลงาน Eco Friendly Products จากกัญชง พืชเศรษฐกิจ ใหม่ ในงาน

สัปดาห์วิทยาศาสตร์อาเซียนครั้งท่ี 11 (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
มิถุนายน 2564) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
102/2564 นวัตกรรม มอบหุ่นยนต์ “ปิ่นโต 2” ให้กับโรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรปราการ 

ลดความเส่ียงระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ติดเช้ือโควิด-19(ข่าวผลงาน
และกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มิถุนายน 2564) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ พัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบด้านคุณค่าทาง 
103/2564 โภชนาการของอาหาร การวัดค่า Moisture, Protein and Ash in Rice 

powder (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มิถุนายน 2564) 
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ทดสอบชิมเครื่องด่ืมเพื่อการผ่อนคลาย และ 
104/2564 ทดลองใช้สเปร์ยแป้งเย็น ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ (ข่าวผลงานและ

กิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มิถุนายน 2564)  
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
106/2564 นวัตกรรม ลงนามสัญญาร่วมกับเอกชนถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร มุ่ง

ยกระดับผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรม วิทยาศาสตร์บริการ 
มิถุนายน 2564) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดกิจกรรมทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ 
109/2564 ทดสอบสาขาฟิสิกส์: รายการ Dimensions (Thickness, Width and Length) 

(ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มิถุนายน 2564)            
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2564/c100-2564.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2564/c102-2564.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2564/c103-2564.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2564/c104-2564.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2564/c106-2564.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2564/c109-2564.pdf
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ราชกิจจานุเบกษา 

ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 27) 
(ราชกิจจานุเบกษา 138 ตอนพิเศษ 154 ง (10 ก.ค. 2564, 1-6)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 28) 
(ราชกิจจานุเบกษา 138 ตอนพิเศษ 160 ง (18 ก.ค. 2564, 1-5)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ค าส่ังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ท่ี 9/2564 เรื่อง พื้นท่ี
สถานการณ์ท่ีก าหนดเป็นพื้นท่ีควบคุม สูงสุดและเข้มงวด พื้นท่ีควบคุมสูงสุด พื้นท่ีควบคุม และพื้นท่ีเฝ้าระวังสูง 
ตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
(ราชกิจจานุเบกษา 138 ตอนพิเศษ 154 ง (10 ก.ค. 2564, 7)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ค าส่ังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ท่ี 10/2564 เรื่อง พื้นท่ี
สถานการณ์ท่ีก าหนดเป็นพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นท่ีควบคุมสูงสุด พื้นท่ีควบคุม และพื้นท่ีเฝ้าระวังสูง ตาม
ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548   
(ราชกิจจานุเบกษา 138 ตอนพิเศษ 160 ง (18 ก.ค. 2564, 6)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าควันด าของรถโดยสารที่ใช้เครื่องยนต์
แบบจุดระเบิดด้วยการอัด (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 179 ง (5 ส.ค. 2563, 12)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยท้ิงอากาศเสียจาก
โรงงานกล่ันน้ ามันปิโตรเลียม (ราชกิจจานุเบกษา 128 ตอนพิเศษ 121 ง (12 ต.ค. 2554, 34-39)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยท้ิงสารเบนซีน และสาร 
1,3-บิวทาไดอีน จากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี (ราชกิจจานุเบกษา 131 ตอนพิเศษ 273 ง (30 ธ.ค. 2557, 10-11)) 
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์ (ราชกิจจานุเบกษา 
132 ตอนพิเศษ 41 ง (19 ก.พ. 2558, 11)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5538 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกและก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แหล่งก าเนิดแสงชนิดปล่อยประจุในก๊าซท่ีใช้ในโคมไฟของยานยนต์ (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 22 ง     
(29 ม.ค. 2563, 20)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5539 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโคมไฟหน้า
ยานยนต์ให้ล าแสงแบบอสมมาตรที่ใช้หลอดไฟชนิดไส้ขดลวดและก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโคมไฟ
หน้ายานยนต์ท่ีให้ล าแสงพุ่งต่ าแบบอสมมาตรหรือล าแสงพุ่งไกลหรือท้ังสองล าแสงท่ีใช้หลอดไฟชนิดไส้ขดลวดและ/
หรือมอดูลแอลอีดี (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 22 ง (29 ม.ค. 2563, 21)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158615
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158617
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158616
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158618
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158450
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158449
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158451
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158452
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158453
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158454
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5540 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโคมไฟหน้า
ยานยนต์ให้ล าแสงแบบสมมาตรที่ใช้หลอดไฟชนิดไส้ขดลวดและก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโคมไฟหน้า
ยานยนต์ท่ีให้ล าแสงพุ่งต่ าแบบสมมาตรหรือล าแสงพุ่งไกล หรือท้ังสองล าแสงท่ีใช้หลอดไฟชนิดไส้ขดลวด 
แหล่งก าเนิดแสงชนิดปล่อยประจุในก๊าซ หรือมอดูลแอลอีดี (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 22 ง (29 ม.ค. 
2563, 22)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5541 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกและก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การติดต้ังอุปกรณ์ส่องสว่างและอุปกรณ์แสงสัญญาณส าหรับรถจักรยานยนต์ (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 22 ง 
(29 ม.ค. 2563, 23)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5542 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโคมไฟแสดง
ต าแหน่งด้านข้างส าหรับยานยนต์และส่วนพ่วงและก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโคมไฟข้างรถส าหรับ
ยานยนต์และส่วนพ่วง (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 22 ง (29 ม.ค. 2563, 24)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5543 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการติดต้ัง
อุปกรณ์ส่องสว่าง และอุปกรณ์แสงสัญญาณส าหรับยานยนต์และก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการติดต้ัง
อุปกรณ์ส่องสว่าง และอุปกรณ์แสงสัญญาณ (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 22 ง (29 ม.ค. 2563, 25))     
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5544 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกและก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อุปกรณ์ท าความสะอาดโคมไฟหน้าส าหรับยานยนต์ (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 22 ง (29 ม.ค. 2563, 26)) 
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5545 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกและก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อุปกรณ์สะท้อนแสงของยานยนต์และส่วนพ่วง (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 22 ง (29 ม.ค. 2563, 27))   
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5546 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกและก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อุปกรณ์ส่องสว่างแผ่นป้ายทะเบียนด้านท้ายยานยนต์และส่วนพ่วง (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 22 ง (29 ม.ค. 
2563, 28)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5547 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกและก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระดาษเช็ดมือ (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 22 ง (29 ม.ค. 2563, 29)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5548 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกและก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระดาษเช็ดปาก (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 22 ง (29 ม.ค. 2563, 30)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158455
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158456
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158457
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158458
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158459
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158460
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158461
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158462
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158463
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5549 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและ
เครื่องใช้เมลามีนและก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกส าหรับอาหาร เล่ม 4 เม
ลามีน-ฟอร์แมลดีไฮด์ ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์ และ เมลามีน-ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์ (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 
22 ง (29 ม.ค. 2563, 31)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5550 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถจักรยาน 
และก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถจักรยาน เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 2 ข้อก าหนดส าหรับ
รถจักรยานท่ีใช้ในการเดินทางและใช้งานท่ัวไปในชีวิตประจ าวัน รถจักรยานส าหรับเยาวชน รถจักรยานเสือภูเขา 
และรถจักรยานเพื่อการแข่งขันทางเรียบ (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 22 ง (29 ม.ค. 2563, 32))          
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5551 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้ากระแสสลับ (ไม่รวมตัวต้นก าลัง) และก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน 
เล่ม 3 ข้อก าหนดเฉพาะส าหรับเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัสขับเคล่ือนโดยกังหันไอน้ าหรือกังหนัก๊าซเผาไหม้ 
(ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 22 ง (29 ม.ค. 2563, 33)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5552 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมล้ินส าหรับถัง
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวาล์วถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว เล่ม 1 แบบกดล็อก 
(ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 22 ง (29 ม.ค. 2563, 34)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5553 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมล้ินส าหรับถัง
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวาล์วถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว เล่ม 2 แบบมือหมุน 
(ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 22 ง (29 ม.ค. 2563, 36)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5554 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตะปูเหล็กหัว
กลมแบนและก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตะปูเหล็ก (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 22 ง (29 ม.ค. 
2563, 38)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5555 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลวดตาข่าย
เคลือบสังกะสี และก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลวดตาข่ายเหล็กเคลือบสังกะสี (ราชกิจจานุเบกษา 137 
ตอนพิเศษ 22 ง (29 ม.ค. 2563, 39)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5556 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อเหล็กกล้า 
และก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อเหล็กกล้าคาร์บอนชนิดทนความดัน (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอน
พิเศษ 22 ง (29 ม.ค. 2563, 40)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5557 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกและก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เหล็กเส้นแบนและส่ีเหล่ียมจัตุรัส (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 22 ง (29 ม.ค. 2563, 41)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158464
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158465
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158466
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158467
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158468
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158469
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158470
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158471
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158472
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5558 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกและก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ลวดผูกเหล็ก (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 22 ง (29 ม.ค. 2563, 42)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5559 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกและก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คลอรีนเหลว (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 22 ง (29 ม.ค. 2563, 43)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5560 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบ
ความต้านแรงอัดของแท่งคอนกรีต และก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบความต้านแรงอัดของ
แท่งทดสอบคอนกรีต (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 22 ง (29 ม.ค. 2563, 44)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5561 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมวลผสม
คอนกรีตและก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมวลรวมผสมคอนกรีต (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 22 ง 
(29 ม.ค. 2563, 45)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5562 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประตูเหล็ก
ม้วนแบบทึบชนิดใช้มือดึง และก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประตูเหล็กม้วนส าหรับงานอาคาร        
(ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 22 ง (29 ม.ค. 2563, 46)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5563 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั่งร้านท่อ
เหล็กกล้าแบบโครงส าเร็จรูปและก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั่งร้านท่อเหล็กหล้าแบบโครง          
(ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 22 ง (29 ม.ค. 2563, 47)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5564 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกและก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
บล็อกแก้วกลวง (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 22 ง (29 ม.ค. 2563, 48)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5565 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ ามันผิว
มะกรูด และก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ ามันหอมระเหยผิวมะกรูด (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอน
พิเศษ 22 ง (29 ม.ค. 2563, 49)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5566 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ ามันใบ
มะกรูด และก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ ามันหอมระเหยใบมะกรูด (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอน
พิเศษ 22 ง (29 ม.ค. 2563, 50)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5567 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถเข็นคนไข้
นั่งชนิดพับได้ และก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถเข็นนั่งชนิดขับเคล่ือนด้วยมือ (ราชกิจจานุเบกษา 137 
ตอนพิเศษ 22 ง (29 ม.ค. 2563, 51)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158473
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158474
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158475
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158476
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158477
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158478
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158479
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158480
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158481
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158482
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5570 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นเหล็ก
เคลือบดีบุก และก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กแผ่นเคลือบดีบุก (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 
22 ง (29 ม.ค. 2563, 54)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5571 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อเหล็กกล้า
เช่ือมด้วยไฟฟ้าส าหรับส่งน้ า และก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อเหล็กกล้าส าหรับส่งน้ า (ราชกิจจานุเบกษา 
137 ตอนพิเศษ 22 ง (29 ม.ค. 2563, 55)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5572 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกและก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แผ่นเหล็กมุงหลังคา (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 22 ง (29 ม.ค. 2563, 56)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5573 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นเหล็ก
เคลือบโครเมียม และก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กแผ่นเคลือบโครเมียมปลอดดีบุก (ราชกิจจานุเบกษา 
137 ตอนพิเศษ 22 ง (29 ม.ค. 2563, 57)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5574 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ ามันไพล 
และก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ ามันหอมระเหยไพล (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 22 ง (29 
ม.ค. 2563, 58)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5575 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ ามันดอก
กานพลู และก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ ามันหอมระเหยดอกกานพลู (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอน
พิเศษ 22 ง (29 ม.ค. 2563, 59)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158483
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158484
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158485
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158486
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158487
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158488
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STANDARDS & REGULATIONS 
 
The United States of America  
 American Society for Testing and Materials 

   
  ASTM A230/A230M : 2019 Standard specification for steel wire, carbon valve 

spring quality. 
  ASTM A234/A234M : 2019 Standard specification for piping fittings of wrought 

carbon steel and alloy steel for moderate and high 
temperature service. 

  ASTM A239 : 2021 Standard practice for locating the thinnest spot in a 
zinc (galvanized) coating on iron or steel articles 1, 2. 

  ASTM A240/A240M : 2020 Standard specification for chromium and chromium-
nickel stainless steel plate, sheet, and strip for 
pressure vessels and for general applications. 

  ASTM A247 : 2019 Standard test method for evaluating the 
microstructure of graphite in iron castings. 

  ASTM B29 : 2019 Standard specification for refined lead. 
  ASTM B30 : 2020 Standard specification for copper alloys in ingot and 

other remelt forms. 
  ASTM B286 : 2020 Standard specification for copper conductors for use 

in hookup wire for electronic equipment. 
  ASTM B296 : 2020 Standard practice for temper designations of 

magnesium alloys, cast and wrought. 
  ASTM B306 : 2020 Standard specification for copper drainage tube 

(DWV). 
  ASTM C118 : 2019 Standard specification for concrete pipe for irrigation 

or drainage. 
  ASTM C1172 : 2019 Standard specification for laminated architectural flat 

glass. 
  ASTM C1174 : 2020 Standard guide for evaluation of long-term behavior 

of materials used in engineered barrier systems 
(EBS) for geological disposal of high-level 
radioactive waste. 

  ASTM C1176/C1176M : 2020 Standard practice for making roller-compacted 
concrete in cylinder molds using a vibrating table. 

  ASTM C1180 : 2019 Standard terminology of mortar and grout for unit 
masonry. 

  ASTM D123 : 2019 Standard terminology relating to textiles. 
  ASTM D127 : 2019 Standard test method for drop melting point of 

petroleum wax, including petrolatum. 
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  ASTM D130 : 2019 Standard test method for corrosiveness to copper 

from petroleum products by copper strip test. 
  ASTM D1238 : 2020 Standard test method for melt flow rates of 

thermoplastics by extrusion plastometer. 
  ASTM D1250 : 2019 Standard guide for the use of the joint API and ASTM 

adjunct for temperature and pressure volume 
correction factors for generalized crude oils, 
refined products, and lubricating oils: API MPMS 
chapter 11. 

  ASTM E108 : 2020 Standard test methods for fire tests of roof coverings. 
  ASTM E1054 : 2021 Standard practices for evaluation of inactivators of 

antimicrobial agents. 
  ASTM E1065/E1065M : 2020 Standard practice for evaluating characteristics of 

ultrasonic search units. 
  ASTM E1066/E1066M : 2019 Standard practice for ammonia colorimetric leak 

testing. 
  ASTM E1091 : 2021 Standard specification for nonmetallic honeycomb 

core for use in shelter panels. 
  ASTM F1085 : 2019 Standard specification for mattress and box springs for 

use in berths in marine vessels. 
  ASTM F109 : 2021 Standard terminology relating to surface imperfections 

on ceramics. 
  ASTM F1091 : 2020 Standard specification for wrought cobalt-

20chromium-15tungsten-10nickel alloy surgical 
fixation wire (UNS R30605). 

  ASTM F1092 : 2019 Standard specification for fiberglass (GRP) pultruded 
open-weather storm and guard, square railing 
systems. 

  ASTM F1116 : 2021 Standard test method for determining dielectric 
strength of dielectric footwear. 

  ASTM G31 : 2021 Standard guide for laboratory immersion corrosion 
testing of metals. 

  ASTM G40 : 2021 Standard terminology relating to wear and erosion. 
  ASTM G44 : 2021 Standard practice for exposure of metals and alloys 

by alternate immersion in neutral 3.5 % sodium 
chloride solution. 

  ASTM G47 : 2020 Standard test method for determining susceptibility to 
stress-corrosion cracking of 2XXX and 7XXX 
aluminum alloy products. 

  ASTM G50 : 2020 Standard practice for conducting atmospheric 
corrosion tests on metals. 
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Japan  
 Japanese Standards Association 
 
Std.  
JISa  Japanese Standards Association.  
2020   Fasteners & screw threads / Japanese Standards Association.  
 Tokyo : JSA, c2020. 1,808 p. See more 
 
 
 
 
 
Std. 
JISf  Japanese Standards Association. 
2020   Ferrous materials & metallurgy I, II /  
 Japanese Standards Association. Tokyo : JSA, c2020.  
 2 v. See more 
 
 
 
 
 
Std. 
JISe  Japanese Standards Association. 
2020   Metal surface treatment / Japanese Standards Association.  
 Tokyo : JSA, c2020. 1,152 p. See more 
 

  
 
 
 
Std. 
JISi  Japanese Standards Association. 
2020   Piping / Japanese Standards Association.  
 Tokyo : JSA, c2020. 2,784 p. See more 
 
 
 
 
 

 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51870
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51867
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51868
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51869
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 INFORMATION FILES 
 

IF 20 (93) The price of really clean water: Combining nanofiltration with granular activated 
carbon and anion exchange resins for the removal of per- and polyfluoralkyl 
substances (PFASs) in drinking water production. ACS ES&T Water. 2021, 1(4), 
782-795. 

IF 30 (87) Application of measurement uncertainty on conformity assessment in pharmaceutical 
drug products . Journal of AOAC INTERNATIONAL. 2021, 104(3), 585–591.   

IF 34 (380) A lateral flow method for aflatoxin B1 in dry dog food: An inter-laboratory trial. 
Journal of AOAC INTERNATIONAL. 2021, 104(3), 555–561.   

IF 68 (143) A multifunctional electrochemical sensor for the simultaneous detection of ascorbic 
acid, dopamine, uric acid, and nitrite. Journal of AOAC INTERNATIONA. 2021, 
104(3), 860–866.   

IF 83 (192) Screening of 154 veterinary drug residues in foods of animal origin using LC–MS/MS: 
First action 2020.04. Journal of AOAC INTERNATIONAL. 2021, 104(3), 650–681.   

IF 90 (115) Cascade strand displacement and bipedal walking based DNA logic system for 
miRNA diagnostics. ACS Central Science. 2021, 7(6), 1036–1044.   

IF 91 (132) Development and validation of a UPLC-DAD method for the simultaneous 
quantification of eight antihypertensive drugs in the pharmaceutical matrix. 
Journal of AOAC INTERNATIONAL. 2021, 104(3), 562–570.   

IF 118 (31) Teaching chemistry labs from a distance. ACS Central Science. 2021, 7(5), 702-705.   

IF 120 (51) Fomite transmission, physicochemical origin of virus–surface interactions, and 
disinfection strategies for enveloped viruses with applications to SARS-CoV-2. 
ACS Omega. 2021, 6(10), 6509–6527.   

IF 120 (52) Hairpin-spherical nucleic acids for diagnosing COVID-19: a simple method to 
generalize the conventional PCR for molecular assays. Analytical Chemistry. 
2021, 93(26), 9250-9257.   

IF 120 (53) Discovery of cyclic peptide ligands to the SARS-CoV-2 spike protein using mRNA 
display. ACS Central Science. 2021, 7(6), 1001–1008.   

IF 120 (54) Design of SARS-CoV-2 hFc-conjugated receptor-binding domain mRNA vaccine 
delivered via lipid nanoparticles. ACS Nano. 2021, 15(6), 9627-9637.   
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IF 120 (55) Wastewater-based epidemiology for managing the COVID-19 pandemic. ACS ES&T Water. 
2021, 1(6), 1352–1362.   

IF 120 (56) Rapid assessment of SARS-CoV-2 transmission risk for fecally contaminated river water. 
ACS ES&T Water. 2021, 1(4), 949-957.   

IF 123 (36) Predicting leaf nitrogen content in olive trees using hyperspectral data for precision 
agriculture. Precision Agriculture. 2021, 22, 1–21.   
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บทความวารสารที่น่าสนใจ 

10 สมุนไพรลดไขมันในเลือดช่วยควบคุมน้้าหนัก. หมอชาวบ้าน. 2563, 42(498) ตุลาคม, 44-48. 

2 พันธุ์ มันเทศป้ายแดง ชูจุดขายให้ผลผลิตสูง คุณค่าทางโภชนาการเกินคาด . เทคโนโลยีชาวบ้าน. 2563, 32(732) 
กรกฎาคม, 46-47. 

กรมทรัพยากรธรณี เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม ธรณีวัตถุหินประหลาดโปร่งแสงมีผลึกมันวาว. ข่าวสารกรมทรัพยากรธรณี. 
2563, 19(1) ตุลาคม-ธันวาคม, 16. 

กรมทรัยากรธรณี ช้ีข้อเ ท็จจริ งกรณีชาวบ้านจังหวัดยโสธร พบหินประหลาดคล้าย ทองค้า-เหล็กไหล .             
ข่าวสารกรมทรัพยากรธรณี. 2563, 19(1) ตุลาคม-ธันวาคม, 17. 

กรรเชียงปูผัดพริกเหลือง. หมอชาวบ้าน. 2563, 42(499) พฤษภาคม, 57-59. 

การจัดท้าระบบสารสนเทศเพื่อขับเคล่ือนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ . วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรรม. 
2563, 16(62) ตุลาคม-ธันวาคม, 35-38. 

การประเมินผลผลิตชีวมวลและคุณสมบัติทางพลังงานของไม้ยางพารา. วารสารยางพารา. 2563, 41(1) มกราคม, 3-21. 

การพัฒนาแผ่นรองเท้าส้าเร็จรูปจากยางธรรมชาติส้าหรับผู้ป่วยท่ีเป็นโรครองช้้าและโรคเท้าแบน. วารสารยางพารา. 
2563, 41(1) มกราคม, 22-36. 

การพัฒนาอุตสาหกรรมยาไทย บทเรียนจาก Covid-19 สู่ความมั่นคงด้านยาของชาติท่ียั่งยืน. วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรรม. 
2563, 16(62) ตุลาคม-ธันวาคม, 19-22. 

เข้าผัดปลาทู. หมอชาวบ้าน. 2563, 42(500) ธันวาคม, 52-55. 

เครื่องพ่นฆ่าเช้ือโควิค-19 รางวัลวิจัยและนวัตกรรมเด่นตอบรับชีวิตวิถีใหม่ . จดหมายข่าว วช. 2564, 16(118) 
มกราคม, 4-5. 

ชาเมี่ยง พืชแห่งอารยธรรมล้านนา. หมอชาวบ้าน. 2563, 42(495) กรกฎาคม, 52-55. 
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