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BOOKS, THESES AND PAMPHLETS 
 
Environmental aspects 

338.9593  
ส 736  สืบสานสู่ปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย = A Call to action :  
2562  Thailand and the sustainable development goals / ศูนย์การศึกษา 
  การพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.  
  กรุงทพฯ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง  
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2562. 201 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
 

Science 

602  
ส 691  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ. 
2564   ดัชนีวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บันไดสู่การพัฒนาประเทศ 2564 /  
 ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.  
 กรุงเทพฯ : ส านักงาน, 2564. 45 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
 
 
 
Technology 

370.157  
ส 691  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาต.ิ 
2564   ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม 2 = 100 Faces of Thailand's innovation inspirers 2 /  
 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : ส านักงาน, 2564. 262 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52139
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52151
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52143
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ELECTRONIC RESOURCES 
 

e-Books* 

633.79  
ว 587  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. 
 2564   คู่มือการส่งตรวจวิเคราะห์กัญชงและกัญชา ตามนโยบายกัญชาเสรี 
 ทางการแพทย์ [electronic resource] / กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์.  
 นนทบุรี : กรม, 2564. 22 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
 
 
601  
ส 691  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.). 
2564   แผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563-2565 ฉบับปรับปรุง 
 ส าหรับปีงบประมาณ 2565 [electronic resource] / ส านักงานคณะกรรมการ 
 ส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม. กรุงเทพ : ส านักงาน, 2564. 156 หน้า. 
 ดูเพ่ิมเติม 
 
 
006.3  
ส 691  ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน). 
2563   กรอบการท างานปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐ = AI Government framework  
 [electronic resource] / ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน).  
 กรุงเทพฯ : ส านักงาน, 2563. 104 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
 
 
338.926  
ส 691  ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน). 
2564   การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนส าหรับภาครัฐ = Blockchain for government services  
 [electronic resource] / ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน).  
 พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ส านักงาน, 2564. 192 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 

 

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

 
 
 
 
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51810
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51811
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51827
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51828
mailto:info@dss.go.th
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e-Clipping   
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ (ร่าง) พระราชบัญญัติ 
156/2564 สารเคมี พ.ศ…. (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ ธันวาคม 2564) 

อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ข้อก าหนดเฉพาะ 
157/2564 ผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน : ภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติ  

(ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ ธันวาคม 2564) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับพันธมิตรหารือการวิจัยพัฒนาพืชอนุรักษ์ 
158/2564 ภาคเหนือ (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ ธันวาคม 2564)   

อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. ทีมพลังเสริม อว.ลุยอันดามันศึกษาการจัดการขยะพลาสติกเพ่ือหาวิธีขับเคลื่อน 
159/2564 สตูลโมเดลอย่างยั่งยืน (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ ธันวาคม 

2564) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขับเคลื่อนการพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรอง  
160/2564 (CAB) ในสถาบันการอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (ข่าวผลงานและกิจกรรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ธันวาคม 2564) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับ มหา’ลัยแพะ ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
161/2564 เครื่องส าอางสมุนไพร จ.กระบี่ (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ธันวาคม 2564) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
   
ราชกิจจานุเบกษา  

ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย                                                 
(ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 117 ง (19 พ.ค. 2563, 60-61)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติ                                     
ทางการเกษตรทีด่ีส าหรับเห็ดกระดุม ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 
(ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 158 ง (9 ก.ค. 2563, 17)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : ระเบียบวิธีการวินิจฉัย 
Columnea latent viroid ในมะเขือเทศ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 
(ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 158 ง (9 ก.ค. 2563, 18))  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2564/c156-2564.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2564/c156-2564.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2564/c157-2564.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2564/c158-2564.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2564/c159-2564.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2564/c160-2564.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2564/c161-2564.pdf
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159094
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159122
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159123
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : หลักการผลิตปาล์ม
น้ ามันและน้ ามันปาล์มอย่างยั่งยืนตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 
(ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 158 ง (9 ก.ค. 2563, 15)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 413) พ.ศ. 2563 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศกระทรวง
สาธารณสุขหลายฉบับที่ก าหนดมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน (ราชกิจจานุเบกษา 137 
ตอนพิเศษ 118 ง (20 พ.ค. 2563, 13-16)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 414) พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน  
(ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 118 ง (20 พ.ค. 2563, 17-18)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดวัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต
เครื่องส าอาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 117 ง (19 พ.ค. 
2563, 53-54)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดสารป้องกันแสงแดดที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต
เครื่องส าอาง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 117 ง                                           
(19 พ.ค. 2563, 55)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5689 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟเฉพาะ
ด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 9 (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 
92 ง (21 เม.ย. 2563,27)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5690 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟเฉพาะ
ด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 10 (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอน
พิเศษ 92 ง (21 เม.ย. 2563, 28)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5691 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัดเฉพาะด้าน
ความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 8 (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 92 
ง (21 เม.ย. 2563, 29)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5692 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัดเฉพาะด้าน
ความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 9 (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 92 
ง (21 เม.ย. 2563, 30)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159121
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159097
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159098
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159092
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159093
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159087
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159088
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159089
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159090


  - 5 -  

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5693 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถุงพลาสติกบรรจุอาหารส าหรับอุ่นในไมโครเวฟ (ราชกิจจานุเบกษา 
137 ตอนพิเศษ 92 ง (21 เม.ย. 2563, 31)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5694 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ยกเลิกและก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าส าหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและ
เครื่องใช้ไฟฟ้าอ่ืนที่คล้ายกัน ข้อก าหนดทั่วไป (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 126 ง (29 
พ.ค. 2563, 21)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5696 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อยางและชุดประกอบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ใช้ในยานยนต์ : 
ข้อก าหนดและก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อยางและท่อพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
ใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ใช้ในยานยนต์ – ข้อก าหนด (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 
126 ง (29 พ.ค. 2563, 23)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5697 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ยกเลิกและก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบท่ัวไปส าหรับผงสีและตัวผสมเพ่ิม - เล่ม 9 : การหาค่า
ความเป็นกรด – ด่างของสารแขวนลอยในน้ า (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 126 ง                      
(29 พ.ค. 2563, 24)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5698 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบท่ัวไปส าหรับผงสี เล่ม 13 การหาซัลเฟต คลอไรด์ และ                                  
ไนเตรต ทีล่ะลายได้ในน้ าและก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบท่ัวไป
ส าหรับผงสีและตัวผสมเพ่ิม - เล่ม 13 : การหาซัลเฟต คลอไรด์ และไนเทรตที่ละลายได้ในน้ า 
(ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 126 ง (29 พ.ค. 2563, 25)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5699 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบท่ัวไปส าหรับผงสี เล่ม 14 การหาค่าความต้านทานเมื่อสกัด
ด้วยน้ าและก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบท่ัวไปส าหรับผงสีและตัวผสม
เพ่ิม - เล่ม 14 : การหาค่าความต้านทานของสารสกัดเม่ือสกัดด้วยน้ า (ราชกิจจานุเบกษา 
137 ตอนพิเศษ 126 ง (29 พ.ค. 2563, 26)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5700 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบท่ัวไปส าหรับผงสี เล่ม 17 การเปรียบเทียบก าลังการลด
ความเข้มของสีของผงสีสีขาว และก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบทั่วไป
ส าหรับผงสีและตัวผสมเพ่ิม - เล่ม 17 : การเปรียบเทียบก าลังการลดความเข้มของสีของผงสี                                            
สีขาว (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 126 ง (29 พ.ค. 2563, 27)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159091
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159099
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159100
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159101
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159102
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159103
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159104
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5701 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ ามันหอมระเหยตะไคร้หอมศรีลังกา (ราชกิจจานุเบกษา 137                                                 
ตอนพิเศษ 126 ง (29 พ.ค. 2563, 28)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5702 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ - การหาปริมาณปรอท เล่ม 1 : การสุ่มตัวอย่างปรอท
โดยการดูดซับทางเคมีด้วยไอโอดีน (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 126 ง (29 พ.ค. 
2563, 29)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5703 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ - การหาปริมาณปรอท เล่ม 2 : การสุ่มตัวอย่างปรอท
โดยการจับด้วยโลหะผสมทองค ากับแพลทินัม (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 126 ง                                         
(29 พ.ค. 2563, 30)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5704 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์ประเภท M และ N : คุณลักษณะเฉพาะส าหรับระบบส่ง
ก าลังด้วยไฟฟ้า (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 126 ง (29 พ.ค. 2563, 31))                                       
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5705 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ - การหาปริมาณสารประกอบก ามะถัน – การหา
ปริมาณก ามะถันทั้งหมดโดยวิธีอัลตราไวโอเลตฟลูออเรสเซนซ์ (ราชกิจจานุเบกษา 137                            
ตอนพิเศษ 126 ง (29 พ.ค. 2563, 32)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5706 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ – ออนไลน์ก๊าซโครมาโทกราฟส าหรับอัพสตรีมเอเรีย 
(ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 126 ง (29 พ.ค. 2563, 33)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5707 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอร์ตาร์ควบคุมการกัดกร่อนของเหล็กโครงสร้างในคอนกรีต                                                              
(ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 126 ง (29 พ.ค. 2563, 34)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5708 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองลอยหลักการไฟฟ้าสถิต (ราชกิจจานุเบกษา 
137 ตอนพิเศษ 126 ง (29 พ.ค. 2563, 35)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159105
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159106
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159107
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159108
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159109
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159110
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159111
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159112
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5709 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ ามันหอมระเหยตะไคร้หอมชวา (ราชกิจจานุเบกษา 137                                                     
ตอนพิเศษ 126 ง (29 พ.ค. 2563, 36)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5710 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางในรถจักรยานยนต์และก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ยางในส าหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 126 ง                                            
(29 พ.ค. 2563, 37)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5711 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตู้เย็นส าหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพ
พลังงานและก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง 
ส าหรับใช้ในที่อยู่อาศัยข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน (ราชกิจจานุเบกษา 
137 ตอนพิเศษ 126 ง (29 พ.ค. 2563, 38)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5712 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตู้เย็นส าหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัยและก าหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง ส าหรับใช้ในที่อยู่
อาศัย ข้อก าหนดด้านความปลอดภัย (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 126 ง                                                          
(29 พ.ค. 2563, 39)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5713 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยงและก าหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงแบบแรงเหวี่ยง (ราชกิจจานุเบกษา 
137 ตอนพิเศษ 182 ง (7 ส.ค. 2563, 1)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5717 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ยกเลิกและก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมข้ัวรับหลอดไฟฟ้าแบบเกลียว (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 182 
ง (7 ส.ค. 2563, 5)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5718 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ยกเลิกและก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดวงโคมไฟฟ้า เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไปและการทดสอบ  
(ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 182 ง (7 ส.ค. 2563, 6)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศคณะกรรมการเครื่องส าอาง เรื่อง การแสดงค าเตือนที่ฉลากของเครื่องส าอางที่มีวัตถุท่ีใช้
เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 (ราชกิจจานุเบกษา 137                                               
ตอนพิเศษ 151 ง (26 มิ.ย. 2563, 24-25)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159113
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159114
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159115
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159116
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159118
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159120
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159124
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159117
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ประกาศคณะกรรมการเครื่องส าอาง เรื่อง การแสดงค าเตือนที่ฉลากเครื่องส าอางที่มีวัตถุกันเสีย 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 117 ง (19 พ.ค. 2563, 63))                  
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศคณะกรรมการเครื่องส าอาง เรื่อง การแสดงค าเตือนที่ฉลากเครื่องส าอางที่มีสารป้องกัน
แสงแดด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 117 ง (19 พ.ค. 2563, 
64)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ข้อก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของ
โซเดียมไฮโปคลอไรต์ (ราชกจิจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 153 ง (30 มิ.ย. 2563, 18-19)) 
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
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by liquid chromatography-mass spectrometry using characteristic tryptic 
peptides.  Journal of AOAC INTERNATIONAL.  2021, 104( 6) , 1559-1566.                
See more 
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MS/MS profiling in ocimum genus. Journal of AOAC INTERNATIONAL. 2021, 
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marketed in Iran as an alternative method for identification of cocoa butter 
adulteration.  Journal of AOAC INTERNATIONAL.  2021, 104( 6) , 1479-1484. 
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Differentiation between chaenomelis fructus and its common adulterant, guangpi 
mugua. Journal of AOAC INTERNATIONAL. 2021, 104(6), 1652-1660. See more  

 
 

High-throughput analysis of aflatoxins in cereals, nuts, and processed products 
involving automated immunoaffinity cleanup and inline HPLC–fluorescence 
detection.  Journal of AOAC INTERNATIONAL.  2021, 104( 6) , 1526-1532.                
See more 

 

Improving the oxidative stability of anhydrous milk fat by adding natural 
antioxidant.  Journal of AOAC INTERNATIONAL.  2021, 104( 6) , 1661-1666.              
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Validation of the AtlasTMCampylobacter Detection Assay:  AOAC Performance 
Tested MethodSM032101.  Journal of AOAC INTERNATIONAL.  2021, 104(6) , 
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http://siweb1.dss.go.th/e_content/search_Issue_list3.asp?volume_ID=5644&offset=5
http://siweb1.dss.go.th/e_content/search_Issue_list3.asp?volume_ID=5644&offset=15
http://siweb1.dss.go.th/e_content/search_Issue_list3.asp?volume_ID=5644&offset=10
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STANDARDS & REGULATIONS 
 
 
The United States of America  
 American Society for Testing and Materials 
 
Books 
 
Std. 
ASTM  ASTM International. 
2021  Annual book of ASTM standards  
 Sect. 4, 7, 15 2021 / ASTM International. 
 West Conshohocken, Pa. : ASTM International,  
 c2021. 5 v.  see more  
 
Selected Standards* 
 

 
  A403/A403M : 2020 Standard specification for wrought austenitic stainless 

steel piping fittings. 

  A409/A409M : 2019 Standard specification for welded large diameter 
austenitic steel pipe for corrosive or high-
temperature service. 

  A413/A413M : 2021 Standard specification for carbon steel chain. 

  A420/A420M : 2020 Standard specification for piping fittings of wrought 
carbon steel and alloy steel for low-temperature 
service. 

  A421/A421M : 2021 Standard specification for stress-relieved steel wire for 
prestressed concrete. 

  B42 : 2020 Standard specification for seamless copper pipe, 
standard sizes. 

  B400/B400M : 2019 Standard specification for compact round concentric-
lay-stranded aluminum 1350 conductors. 

  B403 : 2020 Standard specification for magnesium-alloy 
investment castings. 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51684
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.  B424 : 2019 Standard specification for nickel-iron-chromium-

molybdenum-copper alloys plate, sheet, and strip. 

  B425 : 2019 Standard specification for nickel-iron-chromium-
molybdenum-copper alloys rod and bar. 

  C1232 : 2021 Standard terminology for masonry. 

  C1240 : 2020 Standard specification for silica fume used in 
cementitious mixtures. 

  C1242 : 2021 Standard guide for selection, design, and installation 
of dimension stone attachment systems. 

  C1244/C1244M : 2020 Standard test method for concrete sewer manholes 
by the negative air pressure (vacuum) test prior to 
backfill. 

  C1247 : 2020 Standard test method for durability of sealants 
exposed to continuous immersion in liquids. 

  D1555 : 2021 Standard test method for calculation of volume and 
weight of industrial aromatic hydrocarbons and 
cyclohexane. 

  D1566 : 2021 Standard terminology relating to rubber. 

  D1593 : 2019 Standard specification for nonrigid vinyl chloride 
plastic film and sheeting. 

  D1598 : 2021 Standard test method for time-to-failure of plastic 
pipe under constant internal pressure. 

  D1603 : 2020 Standard test method for carbon black content in 
olefin plastics. 

  E1216 : 2021 Standard practice for sampling for particulate 
contamination by tape lift. 

  E1218 : 2021 Standard guide for conducting static toxicity tests with 
microalgae. 

  E1219 : 2021 Standard practice for fluorescent liquid penetrant 
testing using the solvent-removable process. 
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  E1220 : 2021 Standard practice for visible penetrant testing using 

solvent-removable process. 

  E1225 : 2020 Standard test method for thermal conductivity of 
solids using the guarded-comparative-longitudinal 
heat flow technique. 

  F1273 : 2021 Standard specification for tank vent flame arresters. 

  F1279 : 2019 Standard guide for ecological considerations for the 
restriction of the use of surface washing agents: 
permeable land surfaces. 

  F1280 : 2019 Standard guide for ecological considerations for the 
use of surface washing agents: impermeable 
surfaces. 

  F1290 : 2019 Standard practice for electrofusion joining polyolefin 
pipe and fittings. 

  F1306 : 2021 Standard test method for slow rate penetration 
resistance of flexible barrier films and laminates. 

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

 

 

  
 

mailto:info@dss.go.th
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INFORMATION FILES 

IF 18 (84) Biodegradability of single and mixed surfactant formulations. Songklanakarin Journal 
of Science and Technology. 2020, 42(4), 788-794.  

 

IF 32 (60) Methodology of thermal resistance and cooling effect testing of green roofs. 
Songklanakarin Journal of Science and Technology. 2020, 42(1), 50-56.  

 

IF 35 (332)  Effects of dried tomato waste powder levels on lycopene content, lipid oxidation, 
color, antioxidant activity, and sensory properties of frankfurter sausage made 
from Thai native beef. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 2020, 
42(1), 50-56.  

 

IF 35 (333)  Applicability of demineralized milk whey powder in cooked sausage production. 
Songklanakarin Journal of Science and Technology. 2020, 42(2), 255-262.  

 

IF 47 (12) Current trends in CBD beauty product packaging. CBD Inside & Out. Fall 2021, 2(2), 22-25.  
 

IF 47 (13) Going beyond ISO: What CBD/cannabis companies need to look for. CBD Inside & Out. 
Fall 2021, 2(2), 26-28.  

 

IF 92 (250) Southern Asian heavy clay-facing up to the material challenge. Asian Ceramics. 
2018, AC18-9, 24-28. 

 

IF 100 (470) Bakuchiol-A natural alternative to retinol. HAPPI (Household & Personal Products 
Industry). 2021, 58(11), 40-41.  

 

IF 100 (471) Benzene in sunscreens & sun care products. HAPPI (Household & Personal Products 
Industry). 2021, 58(11), 46-47.  

 

IF 100 (472) Is there an FDA-palatable efficacy test for active cosmetics? HAPPI (Household & 
Personal Products Industry). 2021, 58(11), 42, 44.  

 

IF 100 (473) Pale blossom moisturizing lipstick-natural. HAPPI (Household & Personal Products 
Industry). 2021, 58(11), 14-15, 18, 20.  

 

IF 100 (474) Hair hydration nourishing hair mask. HAPPI (Household & Personal Products Industry). 
2021, 58(12), 14-15.  

 

IF 125 (67) Carboxymethyl cellulose from rice stubble waste. Songklanakarin Journal of 
Science and Technology. 2020, 42(2), 454-460.  

 

IF 129 (19) Properties of bio-composite product from acacia strand and coconut veneer. 
Songklanakarin Journal of Science and Technology. 2020, 42(3), 585-589.  

 

IF R00459 10 Cool discoveries about pluto. Technology Today. 2020, 41(3), 18-19. 
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บทความวารสารที่น่าสนใจ  

กรอบสังเคราะห์งานวิจัยในประเด็น COVID-19. ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม. 2564. 2(4) กรกฎาคม-กันยายน, 9-14. 

การใช้สารเอทธิฟอนและแก๊สเอทธิลีนเพิ่มผลผลิตยาง. วารสารยางพารา. 2564. 42(3) กรกฎาคม-กันยายน, 22-41. 

การทดสอบการปนเปื้อนจากบรรจุภัณฑ์และวัสดุสัมผัสอาหาร. FOOD FOCUS THAILAND. 2021. 16(188) 
November, 52-55. 

การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของอาหารแช่แข็งในระหว่างกระบวนการแช่แข็ง การเก็บและการท าลาย. FOOD FOCUS 
THAILAND. 2021. 16(188) November, 25-28. 

ขั้นตอนการตัดและการคัดแยกส าหรับอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง. FOOD FOCUS THAILAND. 2021. 16(188) 
November, 37-38. 

เข้าสู่ระยะทดลองส าหรับบรรจุภัณฑ์แบบ blister ที่รีไซเคิลได้ของ Amcor. วารสารการบรรจุภัณฑ์. 2564. 30(1) 
ตุลาคม-ธันวาคม, 21. 

ความสนใจของผู้บริโภคในเอเชียต่อผลิตภัณฑ์ทางเลือกสุขภาพ. FOOD FOCUS THAILAND. 2021. 16(188) 
November, 56-57. 

เคล็ดลับการวัดค่าความชื้นในกาแฟปรุงส าเร็จด้วยเทคนิค Volumetric karl fischer. FOOD FOCUS THAILAND. 
2021. 16(188) November, 44-45. 

โซลูชันการควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์. FOOD FOCUS THAILAND. 2021. 
16(188) November, 34-36. 

ตัวชว่ยส าคัญให้เค้กมังสวริัติมีรสอร่อย ชุ่มฉ่ า และนุ่มฟู. FOOD FOCUS THAILAND. 2021. 16(188) November, 48-49. 

ทดแทนการใช้ฟอสเฟตในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ด้วยสารธรรมชาติ. FOOD FOCUS THAILAND. 2021. 16(188) 
November, 46-47. 

ทดแทนความเค็มที่หายไป ด้วยสารเพิ่มรสชาติ. FOOD FOCUS THAILAND. 2021. 16(188) November, 50-51. 

ท าความรู้จักบรรจุภัณฑ์ยา (Pharmaceutical packaging) ที่ใช้ในอุตสาหกรรม. วารสารการบรรจุภัณฑ์. 2564. 
30(1) ตุลาคม-ธันวาคม, 6-12. 

นวัตกรรมการกรีดยางหน้าสูง. วารสารยางพารา. 2564. 42(3) กรกฎาคม-กันยายน, 10-21. 

นวัตกรรมการเพ่ิมผลผลิตยางในสวนยางด้วยเอทธิลีน. วารสารยางพารา. 2564. 42(3) กรกฎาคม-กันยายน, 3-13. 

นักวิจัย ม.เกษตร สกลนคร ร่วมกับ 6 ภาคีเครือข่าย ใช้นวัตกรรมพัฒนาฟ้าทะลายโจรตามมาตรฐาน GAP จนได้สาร
แอนโดรกราโฟไลด์เพิ่มข้ึน 4-6% พร้อมปั้นแบรนด์ภูพานไพล. ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม. 2564. 2(4) 
กรกฎาคม-กันยายน, 34-36. 

บรรจุภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์. วารสารการบรรจุภัณฑ์. 2564. 30(1) ตุลาคม-ธันวาคม, 16. 
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บรรจุภัณฑ์ส าหรับยาและอุปกรณ์การแพทย์. วารสารการบรรจุภัณฑ์. 2564. 30(1) ตุลาคม-ธันวาคม, 13-15. 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 425) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง 
เมล็ดกัญชง น้ ามันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง 
น้ ามันจากเมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง. FOOD FOCUS THAILAND. 2021. 16(188) November, 60-63. 

ปัญหาในการใช้ธาตุหายาก ให้เป็นประโยชน์อย่างยั่งยืน. ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม. 2564. 2(4) กรกฎาคม-
กันยายน, 21-24. 

ผลิตภัณฑ์ลูกอมและขนมหวานที่ปราศจากเจลาติน. FOOD FOCUS THAILAND. 2021. 16(188) November, 12-13. 

อว. เผยความก้าวหน้าของการวิจัยวัคซีนโควิด 19 โดยนักวิจัยไทย. ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม. 2564. 2(4) 
กรกฎาคม-กันยายน, 37-39. 

โอกาสทองอุตสาหกรรมอาหาร เติบโตด้วยแนวคิดแบบลีน. FOOD FOCUS THAILAND. 2021. 16(188) 
November, 60-63. 

 



 

 

 

 

 

 

ผ่านเว็บไซต ์

การสืบค้นข้อมูล 

บริการสารสนเทศทันสมัย 

สนใจเพิ่มเติมติดต่อ : กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โทรศัพท์ : 0 2201 7250-5   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

