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BOOKS, THESES AND PAMPHLETS 
 

Business  
 
รายงาน 
338.48  ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. 
ส 12    SME Speed up more knowledge, more  
2562  chance : รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและ  
 ขนาดย่อม ปี 2562 / ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 
 และขนาดย่อม. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิง,  
 2562. 177 หน้า. ดูข้อมูลเพ่ิมเติม 

 
 
 
Compiling files 
 
BSTI 
CF-119  พลังงานจากขยะ (Waste to energy) :  
  แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง / รวบรวมโดย 
  ส านักหอสมุด และศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ 
  เทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ. กรุงเทพฯ :  
  ส านัก, 2562.  1 เล่ม (ไม่ปรากฏเลขหน้า). 
  ดูข้อมูลเพ่ิมเติม 
 
 
Directories 
 
ท าเนียบนาม 
631.3025  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. กลุ่มอุตสาหกรรม 
ส 226 เครื่องจักรกลการเกษตร. 
2562  หนังสือผู้ประกอบการสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม 

 เครื่องจักรกลการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย = 
 Directory of Thai agricultural machinery  
 manufactures industry club / กลุ่มอุตสาหกรรม 
 เครื่องจักรกลการเกษตร สภาอุตสาหกรรม  แห่งประเทศไทย.  
 (ม.ป.ท), [2562?]. ประมาณ 124 หน้า. ดูข้อมูลเพิ่มเติม 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51145
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51217
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51156
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Innovations 
 
303.484 
น 111  ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 
2562   Toward innovation nation / ส านักงาน 
 นวัตกรรมแห่งชาติ. สมุทรสาคร : พิมพ์ดี, 2562.  
 103 หน้า. ดูข้อมูลเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
Management  
 
658.3124 
ก 768  เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. 
2560  คนกล้าสร้างได้ : โมเดลบ้านสามหลัง /  
 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. พิมพ์ครั้งที่ 2.  
 กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2560. 208 หน้า.   
 ดูข้อมูลเพ่ิมเติม   
 
 
 
 
 
Medical science 

610.28 
อ 892  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
2560   (สวทช.) 
 NSTDA R&D for sustainable healthcare  
 จากงานวิจัยสู่ความยั่งยืนด้านสุขภาพ / ส านักงานพัฒนา 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ปทุมธานี : ส านักงาน,  
 2560. 84 หน้า. ดูข้อมูลเพิ่มเติม 
 

 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51132
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51162
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51160
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Pharmacology  
 
Ref. 
615.11593  Thai herbal pharmacopoeia 2019 / Subcommittee  
THAi   on the establishment of the Thai Herbal 
2019  pharmacopoeia. Nonthaburi : Dept. of-  
V.I-II  Medical Sciences, Ministry of Public Health,  
 c2019. 2 v. See more 
    
  
  
 
 
Pollution 

รายงาน 
363.73  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.  
ค 178     กรมควบคุมมลพิษ. 
2562 รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย  
 ปี 2561 = Thailand state of pollution report 2018 /  
 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ   
 สิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ : สไตล์ครีเอทีฟเฮ้าส์, 2562.  
 88 หน้า. ดูข้อมูลเพิ่มเติม 
 

 
 
Statistics 

310 
ป 483  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
2562   และนวัตกรรม. 
  สถิติอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 = Higher  
 education statistics : academie year 2018 /  
 ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์  
 วิจัยและนวัตกรรม. กรุงเทพฯ : ซีโน พับลิชชิ่ง แอนด์  
 แพคเกจจิ้ง, 2562. 95 หน้า. ดูข้อมูลเพ่ิมเติม 
 
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=34438
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51118
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51142
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STANDARDS & REGULATIONS 
 

 
 
Std. 
ASTM  ASTM International. 
2019  Annual book of ASTM standards  
 Sect. 4, 7, 15, 2019 / ASTM International. 
 West Conshohocken, Pa. : ASTM International,  
 c2019. 4 v. See more 
 
 
Japan 
 Japanese Standards Association 
 

JIS G 3302 (AMD 2) : 2017  Hot-dip zinc-coated steel sheet and strip  
   (amendment 2). 
JIS G 3303 : 2017  Tinplate and blackplate. 
JIS G 3313 (AMD 1) : 2017 Electrolytic zinc-coated steel sheet and strip  
  (amendment 1). 
JIS G 3314 (AMD 2) :  2017  Hot dip aluminium-coated steel sheet and strip  
  (amendment 2).  
JIS G 3315 : 2017  Chromium coated tin free steel. 
JIS G 3317 (AMD 2) : 2017 Hot-dip zinc-5 % aluminium alloy-coated steel sheet  
    and strip (amendment 2). 
JIS G 3321 (AMD 2) : 2017   Hot-dip 55 % aluminium-zinc alloy-coated steel sheet  
     and strip (amendment 2).  
JIS G 3323 (AMD 1) : 2017 Hot-dip zinc-aluminium-magnesium alloy-coated steel 
   sheet and strip (amendment 1). 
JIS G 3350 : 2017 Light gauge steel sections for general structure. 
JIS G 3429 : 2018 Seamless steel tubes for high pressure gas cylinders. 
JIS G 3446 : 2017 Stainless steel pipes for machine and structural  
   purposes. 
JIS G 3454 : 2017 Carbon steel tubes for pressure service. 
JIS G 3458 : 2018 Alloy steel pipes. 
JIS G 3459 (AMD 1) : 2017 Stainless steel pipes (amendment 1) 
JIS G 3460 : 2018 Steel tubes for low temperature service. 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50882
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 INFORMATION FILES 
  

IF 33 (63) Comparison of food colour regulations in the EU and the US: a review of current       
    provisions.  (Food Additives & Contaminants: Part A 34 (3) 2017 : 335-355) 
 

IF 31 (230) Determination of peptide profile consistency and safety of collagen hydrolysates   
    as quality attributes.  (Journal of Food Science 84 (3) 2019 : 430-439) 
 

IF 31 (231) Development of novel shortenings structured by ethylcellulose oleogels.   
    (Journal of Food Science 84 (6) 2019 : 1456-1464) 
 

IF 96 (85) Growing a biofuelled New Zealand.  (Appita Journal 71 (3) 2018 : 196-198) 
 

IF 51 (270) Indian SR  industry high growth potential.  (Rubber Asia 34 (1) 2019 : 82-84) 
 

IF 45 (24) Migration of lead and arsenic from food contact paper into a food simulant and   
     assessment of their consumer exposure safety. (Food Additives &  
    Contaminants: Part A 35 (12) 2018 : 2493-2501) 
 

IF 92 (248) Non-contact ultrasound diagnostics for the ceramic industry.  (Ceramic Industry   
     169 (2) 2019 : 22-26) 
 

IF 89 (58) Regradation and digestibility of rice starch gels: the joint effect of degree of   
     gelatinization and storage.  (Journal of Food Science 84 (6) 2019 : 1400-1410) 
 

IF 100 (468) Safety meets spreadability.  (Soap, Perfumery & Cosmetics 91 (10) 2018 : 44-46) 
 

IF 116 (46) Stereo reveals solar corona in hi-fi.  (Technology Today 39 (3) 2018 : 8-11) 
 

IF 100 (467) Top 5 trends in global formulation.  (Soap, Perfumery & Cosmetics 91 (10) 2018 : 
     47-48) 
 

IF 73 (79) Traditional materials from new sources – conflicts in analytical methods for   
     calcium carbonate.  (Food Additives & Contaminants: Part A 36 (3) 2019 :  
     366-373) 
 

IF 51 (272) Tryes with colour, less air loss!  (Rubber Asia 34 (1) 2019 : 64-65) 
 

IF 51 (271) Zeon to expand footprint in niche market.  (Rubber Asia 34 (1) 2019 : 77-78) 
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บทความวารสารภาษาไทย 

AmiBase : ฐานข้อมูลจุลินทรีย์อาเซียน (วิทยาศาสตร์ 73, 4 (ก.ค.-ส.ค. 2562) 50-51) 

Genomics Thailand ถอดรหัสพันธุกรรมคนไทยสู่การแพทย์แบบแม่นย า (วิทยาศาสตร์ 73, 4 (ก.ค.-ส.ค. 2562)   
 9-14) 

Plant-based foods : แนวทางอาหารเพ่ือสุขภาพ (FOOD FOCUS THAILAND 14, 159 (Jun. 2019) 64-67) 

Top 15 sources of plant-based protein (FOOD FOCUS THAILAND 14, 159 (Jun. 2019) 68-73) 

กระเจี๊ยบมอญ ผักเด่นเป็นยาดี (เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 702 (ก.ย. 2562) 29) 

กล้วยไข่ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) "วุฒิ แตงดารา" ตัวอย่างแชมป์แปลงเกษตร 20 ปี สร้างรายได้ครึ่งล้านต่อปี 
จากกล้วยไข่ก าแพงเพชร (เทคโนโลยีชาวบ้าน 32, 704 (ต.ค. 2562) 61-63) 

กลุ่มเพาะเห็ดบ้านท่าช้าง พรหมพิราม ท าก้อนเชื้อเห็ดคุณภาพ จากข้ีเลื่อยยางพารา (เทคโนโลยีชาวบ้าน 32, 704 
 (ต.ค. 2562) 64-67) 

การคายน้ าของพืช (วารสาร อพวช. 17, 206 (ส.ค. 2562) 20-23) 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of things ในภาคอุตสาหกรรม เหตุใดแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือจึงมี
 ความส าคัญเพ่ิมมากข้ึน ส าหรับภาคอุตสาหกรรม (FOOD FOCUS THAILAND 14, 159 (Jun. 2019) 78-81) 

กิน "ไข่" ดีหรือไม่ดี (หมอชาวบ้าน 41, 485 (ก.ย. 2562) 26-29) 

แกงคั่วผักหวานหอยลาย (หมอชาวบ้าน 41, 485 (ก.ย. 2562) 49-51) 

ไขความลับธาตุซิลิคอน (วารสาร อพวช. 17, 206 (ส.ค. 2562) 64-67) 

คลังความรู้โลกจากเอกสารสิทธิบัตรนานาชาติ (84) (ประชาคมวิจัย 24, 145 (พ.ค.-มิ.ย. 2562) 46-53) 

ความเป็นมาของธาตุกลุ่มทรานซิชัน (วารสาร อพวช. 17, 206 (ส.ค. 2562) 56-59) 

คีโตเจนิกไดเอ็ต เรียนรู้สักนิดก่อนคิดจะลอง (หมอชาวบ้าน 41, 485 (ก.ย. 2562) 12-19) 

ต้นเพี้ยฟาน ต านานผักเป็นยาป่า (เทคโนโลยีชาวบ้าน 32, 704 (ต.ค. 2562) 50-51) 

เทคโนโลยีโอเพ่นซอร์ส จะสามารถเพ่ิมขีดความสามารถของเราได้อย่างไร (GREEN NETWORK Issue 93 
 (May.-Jun. 2019) 28-29) 

นวัตกรรมไข่ไก่มังสวิรัติ ผลิตจากโปรตีนถั่วเขียว (วิทยาศาสตร์ 73, 4 (ก.ค.-ส.ค. 2562) 24-25) 

น้ าพริกอ่องผักชี (หมอชาวบ้าน 40, 480 (เม.ย. 2562) 47-49) 
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บริการจัดส่งเนื้อสัตว์หันมาใช้ฉนวนกันความร้อนที่ละลายน้ าและย่อยสลายได้ (วารสารการบรรจุภัณฑ์ 27, 4 
 (ก.ค.-ก.ย. 2562) 21) 

ปราชญ์มะพร้าว บางละมุง ใช้ธรรมชาติก าจัดศัตรูมะพร้าว (เทคโนโลยีชาวบ้าน 32, 704 (ต.ค. 2562) 28-30) 

ผลทดสอบ "สารกันบูด" ในเส้นขนมจีน (ฉลาดซื้อ 25, 219 (พ.ค. 2562) 32-39) 

พลังงานจากแสงอาทิตย์ (วารสารพลังงานทางเลือก 14, 55 (ก.ค.-ก.ย. 2562) 16-46) 

มข. พัฒนาไก่ "ยูริกต่ า ไขมันน้อย (เส้นทางเศรษฐี 25, 444 (ก.ย. 2562) 47-48) 

มาตรฐานอาหารทั่วไปและระดับสากลส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร (FOOD FOCUS THAILAND 14, 159  
 (Jun. 2019) 60-63) 

"เมโลดี้ เฟรช" สเปรย์กากร าข้าว (เส้นทางเศรษฐี 25, 444 (ก.ย. 2562) 26-27) 

เมี่ยงกลีบบัว (หมอชาวบ้าน 41, 482 (มิ.ย. 2562) 49-51) 

เมื่อกัญชาไม่ใช่ยาผีบอก จากภูมิปัญญาชาวบ้านสู่การแพทย์เชิงประจักษ์ (GREEN NETWORK Issue 93 (May.-Jun. 
 2019) 16-17) 

รู้เท่าทันการกินผัก 5 สี (ฉลาดซื้อ 25, 219 (พ.ค. 2562) 62-63) 

วช. หนุนใช้นวัตกรรมอบแห้งด้วยแสงอาทิตย์ แก้วิกฤตผลไม้ล้นตลาด-ราคาตกต่ า (เทคโนโลยีชาวบ้าน 32, 704 
 (ต.ค. 2562) 92-93) 

วิกฤต PM 2.5 มลพิษทางอากาศ (วารสารพลังงานทางเลือก 14, 55 (ก.ค.-ก.ย. 2562) 76-83) 

อาหารคีโต ควรใช้กับใครอย่างไร (หมอชาวบ้าน 41, 485 (ก.ย. 2562) 22-25) 
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ELECTRONIC RESOURCES 

e-Books* 

 
620.19204297 
C738 Computational and experimental analysis of  
  functional materials / edited by Oleksandr  
  Reshetnyak, DSc, Gennady E. Zaikov, DSc.  
  Toronto : Apple Academic Press, [2017]  
  531 pages. See more 
 
 
 
 
 
667.9 
T443 Thin films and coatings : toughening and toughness  
  characterization / edited by Sam Zhang,  
  Nanyang Technological University, Singapore.  
  624 pages. See more 
 
 
 
 
 
338.927 
L531 Lein, James K.  
  Futures research and environmental  
 sustainability :theory and method /  
 James K. Lein. Boca Raton, Fla. : CRC Press,  
 Taylor & Francis Group, [2017] 168 pages.  
 See more  
 
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50255
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50282
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50281


- 9 - 
 

338.6 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สถาบันวิจัย 
ส 691   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.). 
2562  Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน... 
 ที่ทุกคนควรรู้ [Electronic resource]. ปทุมธานี :  
 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,  
 2562. 48 หน้า. ดูข้อมูลเพิ่มเติม 
 
 
 
 
338.926  
ส 691 ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน). 
2562  Blockchain for government services :  
 การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนส าหรับภาครัฐ  
 [Electronic resource]. กรุงเทพฯ : ส านักงาน 
 พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน), 2562.  
 182 หน้า. ดูข้อมูลเพิ่มเติม 
 
* อ่านเอกสารฉบับเต็มติดต่อ S & T One Stop Service โทร. 0 2201 7250-55 
 
 
e-Article*  
 
Repr.F46 Bioactivity of a rice bran-derived peptide and its sensory  
  evaluation and storage stability in orange juice   
  (Journal of Food Science.81(4)2016:H1010-H1015) See Abstract     
 
Repr.F47 Salt reduction in a model high-salt akawi cheese: effects  
  on bacterial activity, pH, moisture, potential bioactive  
  peptides, amino acids, and growth of human colon cells                
  (Journal of Food Science.81(4)2016:H991-H1000) See Abstract      
 
Repr.M49 Numerical and experimental study of blow and blow for  
  perfume bottles to predict glass thickness and blank mold  
  influence (International Journal of Applied Glass Science.  
  10(4)2019: 569-583) See Abstract 
 
 
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51216
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51214
http://siweb.dss.go.th/abstract/show_article.asp?article_ID=611
http://siweb.dss.go.th/abstract/show_article.asp?article_ID=612
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150672
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Repr.M50 Thermal stability of lithium metasilicate produced under high  
  pressure from lithium disilicate glass (International Journal  
  of Applied Glass Science. 10(4)2019: 522-531) See Abstract   
 
Repr.M51 Tracing food packaging contamination: an electronic nose  
  applied to leftover food (Food Additives & Contaminants:  
  Part A. 36(11)2019:1748-1756) See Abstract 
 
Repr.M52 Understanding how high-protein bar formulations impact  
  their mechanical and wear behaviors using response  
  surface analysis (Journal of Food Science 84(8)2019:2209-2221)  
  See Abstract 
 
Repr.M53 Viscosities and working region predictions for bismuth  
  aluminoborosilicate glasses (International Journal of Applied  
  Glass Science. 10(2)2019: 190-201) See Abstract 
 
* ติดต่อขอรับเอกสารฉบับเต็มได้ที่ info@dss.go.th โทร. 0 2201 7250-55, 0 2201 7287 
 

e-Clipping 

ก18762 'น าเข้า "ไข่ผง" อียู ไม่กระทบไข่ไทย (ไทยรัฐ 70, 22374 (25 เม.ย. 2562) 7)  
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18763 นักวิทยาศาสตร์เปลี่ยนสัญญาณสมองเป็นค าพูด (ไทยรัฐ 70, 22378 
  (29 เม.ย. 2562) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
 ก18764 ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตแฮร์โทนิคสารสกัดดอกค าฝอยต้านผมร่วง  
 (เดลินิวส์ ฉ. 25,400 (29 เม.ย. 2562) 19) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18765 นักวิทยาศาสตร์เยอรมันสร้างอวัยวะโปร่งใส (ไทยรัฐ 70, 22379  
 (30 เม.ย. 2562) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18766 ดอกค าฝอยหยุดล้าน วว.ปั้นนาโนแฮร์โทนิก (ไทยรัฐ 70, 22381  
 (2 พ.ค. 2562) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150673
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150674
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150675
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150688
mailto:info@dss.go.th
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18762.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18763.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18764.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18765.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18766.pdf
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ก18767 กล้วยจะก่าหลวง (เดลินิวส์ ฉ. 25,403 (2 พ.ค. 2562) 18) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก18768 เครื่องเพาะถั่วงอกควบคุมอุณหภูมิน  า (เดลินิวส์ ฉ. 25,404 (3 พ.ค. 2562) 18)  
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก18769 นมแมว (เดลินิวส์ ฉ. 25,404 (3 พ.ค. 2562) 18) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก18770 วิศวกรคิดค้นการฉีดเซลล์เนื อเยื อให้เป็นความจริง (ไทยรัฐ 70, 22382  
 (3 พ.ค. 2562) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก18771 เร่งสรรหา 'บอร์ด' รองรับก.อุดมฯ (มติชน 42, 15027 (3 พ.ค. 2562) 21) 
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก18772 "หุ่นยนต์ไซบอร์กทางการแพทย์" สั่งจากการ "สมอง" ของมนุษย์ (ไทยรัฐ  
 70, 22383 (4 พ.ค. 2562) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก18773 ความปลอดภัยในความอันตรายของกัญชา (ไทยรัฐ 70, 22384  
 (5 พ.ค. 2562) 16) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก18774 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (เดลินิวส์ ฉ. 25,407  
 (6 พ.ค. 2562) 19) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก18775 กรดน  า (เดลินิวส์ ฉ. 25,408 (7 พ.ค. 2562) 8) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก18776 เปลี่ยนวัสดุเหลือใช้เป็นพลังงานชีวมวล (เดลินิวส์ ฉ. 25,408  
 (7 พ.ค. 2562) 8) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ.  กรมวิทยาศาสตร์บริการน าผลงานเทคโนโลยีอาหาร ร่วมจัดแสดงเผยแพร่ 
168/2562  สนับสนุนการสร้างรายได้ชุมชน ภายในงาน Innovation Thailand Expo  
  2019 (ข่าวผลงาน และกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ ตุลาคม 2562) 
   อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมลงพื นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน  าลด 
169/2562  พร้อมน าเครื่องกรองน  าดื่มมอบชุมชนเพ่ือผลิตน  าสะอาดและปลอดภัยให้ 
  ประชาชนในพื นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตุลาคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
 
 

http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18767.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18768.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18769.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18770.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18771.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18772.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18773.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18774.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18775.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18776.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c168-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c169-2562.pdf
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ก-วศ. ความร่วมมือ ไทย-อินเดีย ยกระดับระบบการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบเพ่ือ 
170/2562  สนับสนุนสินค้าส่งออก (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
  ตุลาคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ.  ส านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงนาม 
171/2562  ข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมกับ ILAC (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตุลาคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดคลังความรู้สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
174/2562  ต้อนรับ รร.ปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตุลาคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ วางพานพุ่มเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยี  
175/2562  ของไทย เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” ประจ าปี 2562 (ข่าวผลงาน 
  และกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ ตุลาคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาตร์บริการ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ภายในงาน Khonkaen  
177/2562   Smart City & MICE City Expo 2019 มุ่งขับเคลื่อนขีดความสามารถ 
  ทางการแข่งขันสู่ความส าเร็จ (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
  ตุลาคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปน ส านักงานการวิจัย 
179/2562  แห่งชาติ (วช.) ครบรอบ 60 ปี (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์ 
  บริการ ตุลาคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาตร์บริการ น าตัวอย่างผลงานอาหารและเครื่องส าอางสมุนไพร 
180/2562  จัดแสดงในจังหวัดขอนแก่นกระตุ้นการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพัฒนาสินค้า  
  (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ ตุลาคม 2562)  
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาตร์บริการ เร่งเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งนักวิทยาศาสตร์ 
181/2562  ห้องปฏิบัติการของไทยตามมาตรฐานสากล (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตุลาคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้ารับรางวัลการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตาม 
182/2562  โครงการยกเลิกส าเนา เอกสารราชการ ในงาน “Digital Government  
  Awards 2019” (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
  ตุลาคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c170-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c171-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c174-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c175-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c177-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c179-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c180-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c181-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c182-2562.pdf
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ก-วศ. กรมวิทยาศาตร์บริการ มุ่งลดความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดขึ นใน 
183/2562  ห้องปฏิบัติการ (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
  ตุลาคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 

ราชกิจจานุเบกษา 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 403) พ.ศ. 2562 เรื่อง น  าปลา (ฉบับที่ 3)  
(ราชกิจจานุเบกษา 136, ตอนพิเศษ 113 ง (7 พ.ค. 2562) 23) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การรับแจ้งและการรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์  

จากการใช้เครื่องส าอาง พ.ศ. ๒๕๖๒ (ราชกิจจานุเบกษา 136, ตอนพิเศษ 207 ง  
(20 ส.ค. 2562) 20-21) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดชื่อ ปริมาณ และเงื่อนไขของ  

วัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒  
(ราชกิจจานุเบกษา 136, ตอนพิเศษ 212 ง (27 ส.ค. 2562) 9-14)  
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดสารป้องกันแสงแดดที่อาจใช้เป็นส่วนผสม  

ในการผลิตเครื่องส าอาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ (ราชกิจจานุเบกษา 136,  
ตอนพิเศษ 212 ง (27 ส.ค. 2562) 15-16) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง  

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ (ราชกิจจานุเบกษา 136, ตอนพิเศษ 139 ง (30 พ.ค. 2562)  
19-20) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ประกาศคณะกรรมการเครื่องส าอาง เรื่อง การแสดงค าเตือนที่ฉลากของเครื่องส าอาง  

ที่มีวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒  
(ราชกิจจานุเบกษา 136, ตอนพิเศษ 212 ง (27 ส.ค. 2562) 22-31)  
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ประกาศคณะกรรมการเครื่องส าอาง เรื่อง การแสดงค าเตือนที่ฉลากเครื่องส าอาง 

ที่มีสารป้องกันแสงแดด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ (ราชกิจจานุเบกษา 136,  
ตอนพิเศษ 212 ง (27 ส.ค. 2562) 32) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ประกาศคณะกรรมการเครื่องส าอาง เรื่อง ฉลากของเครื่องส าอาง พ.ศ. ๒๕๖๒  

(ราชกิจจานุเบกษา 136, ตอนพิเศษ 172 ง (8 ก.ค. 2562) 21-23)  
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c183-2562.pdf
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150698
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150735
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150729
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150730
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150732
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150742
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150744
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150739


 

 

 

 

 

 

ผ่านเว็บไซต ์

การสืบค้นข้อมูล 

บริการสารสนเทศทันสมัย 

สนใจเพิ่มเติมติดต่อ : ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โทรศัพท์ : 0 2201 7250-55   e-mail : info@dss.go.th 

 

Website : http://siweb.dss.go.th/   
 

ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อเอกสารใหม่ 

mailto:info@dss.go.th
http://siweb.dss.go.th/download_list2.asp
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