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BOOKS, THESES AND PAMPHLETS 
 
 
Agriculture 

633.79 
ก 381  กัญชงหรือเฮมพ์ ปลูกก่อน รวยก่อน / รวบรวมและเรียบเรียง 
2562  โดย พินิจ จันทร และคณะ. กรุงเทพฯ : ปัญญาชน,  
  160 หน้า. ดูเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
632.3 
ว 539  วิชัย โฆสิตรัตน, รศ.ดร. 
2560   แบคทีเรียก่อโรคพืช = Phytopathogenic becteria /  
 วิชัย โฆสิตรัตน. กรุงเทพฯ : สมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทย,  
 2560. 242 หน้า. ดูเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
583.99 
ส 683  สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รศ.ดร. 
2561   เยรูซาเล็มอาร์ทิโช้คเชิงพาณิชย์ / สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ... 
 [และคนอื่น ๆ]. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561.  
 246 หน้า. ดูเพิ่มเติม 
 

 

 

 

 

 

 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51752
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51758
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51757
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Automotive 

629.254 
ช 771  เช้ือ ชูข า.  
2562   งานไฟฟ้ายานยนต์ = Electrical vehicle practice /  
 เช้ือ ชูข า. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคช่ัน, 2562. 336 หน้า. ดูเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
Chemistry 
 
539.1 
ซ 321  ซิม มินจ็อง. 
2561   สารและการเปล่ียนแปลง / ซิม มินจ็อง. กรุงเทพฯ :  
 นานมีบุ๊คส์, 2561. 500 หน้า. ดูเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
Food & food technology 
 
306.4 
อ 231  อนุสรณ์ ติปยานนท์. 
2563   Food design จากวัฒนธรรมสู่นวัตกรรม /  
 อนุสรณ์ ติปยานนท์, เขียนและสัมภาษณ์. นนทบุรี :  
 อินี่ เครือข่ายนวัตกรรมสากล, 2563. 224 หน้า.  
 ดูเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51747
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51707
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51750
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Heating & ventilation 
 
697.9  
พ 595  พานิช อินต๊ะ. 
2562   เทคโนโลยีการวัดและควบคุมฝุ่นละอองลอยด้วยไฟฟ้าสถิต /  
 พานิช อินต๊ะ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.  
 263 หน้า. ดูเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
Management 
 
658.3 
ศ 436  ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี. 
2563   ผู้น า นักบริหารกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ /  
 ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี. พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ :  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563. 163 หน้า. ดูเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
658.404 
ส 234  สมคิด พรมจุ้ย. 
2563   เทคนิคการประเมินโครงการ / สมคิด พรมจุ้ย.  
 พิมพ์ครั้งท่ี 7. นนทบุรี : จตุพรดีไซน์, 2563. 384 หน้า.  
 ดูเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51702
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51710
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51708
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Marketing 
 
658.827 
ว 682  วุฒิ สุขเจริญ. 
2563   เทคนิคการวิเคราะห์ต าแหน่งแบรนด์ / วุฒิ สุขเจริญ.  
 กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563. 144 หน้า.  
 ดูเพิ่มเติม 
 
 
 
Polymers 
 
620.192 
บ 423  บุญช่วย สุนทรวรจิต, ดร. 
2562   หลักการเบ้ืองต้นส าหรับพอลิเมอร์ท่ีใช้งานเป็นวัสดุชีวภาพ /  
 บุญช่วย สุนทรวรจิต. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  
 2562. 163 หน้า. ดูเพิ่มเติม 
 
 
 
Power & energy 

 
621.30289 
ก 695  กีรติ ชยะกุลคีรี. 
2562   การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง / กีรติ ชยะกุลคีรี.  
 พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.  
 343 หน้า. ดูเพิ่มเติม 
 
 
 
 
621.30151 
พ 638  พิชญ ดาราพงษ์.  
2561   คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า / พิชญ ดาราพงษ์. กรุงเทพฯ :  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561. 338 หน้า. ดูเพิ่มเติม 
 
 
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51724
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51754
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51711
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51712
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Science 

 
616 
ช 355  ชัชพล เกียรติขจรธาดา, นพ. 
2563   เพื่อนเก่าท่ีหายสาบสูญ : สุขภาพดีด้วยการดูแลระบบนิเวศในร่างกาย /  
 ชัชพล เกียรติขจรธาดา. นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์,  
 2563. 294 หน้า. ดูเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
371.3 
ณ 431  ณิรดา เวชญาลักษณ์. 
2562   หลักการจัดการเรียนรู้ / ณิรดา เวชญาลักษณ์.  
 พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
 2562. 163 หน้า. ดูเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
520.09034 
จ 191  พระจอมเกล้าฯ พยากรณ์ : ความย้อนแย้งของดาราศาสตร์ 
2562   กับโหราศาสตร์ในสังคมไทยสมัยใหม่ / 
  สิกขา สองค าชุม บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ :  
  Illuminations editions, 2562. 368 หน้า.  
  ดูเพิ่มเติม 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51765
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51709
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51766
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ELECTRONIC RESOURCES  

e-Article 

การใช้ประโยชน์จากแป้งปลายข้าวในการผลิตขนมผิงสูตรสมุนไพร. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2563, 28(9) 
กันยายน, 1595-1607. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
การเตรียมและการใช้กากเมล็ดอัลมอนด์อบแห้งเพื่อการทดแทนอัลมอนด์ป่นในผลิตภัณฑ์มาการอง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 

2563, 28(9) กันยายน, 1572-1584. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
การทดสอบสมบัติของพลาสติก ตอนท่ี 1. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว. 2561, 33(1) มกราคม-มีนาคม, 26-31. 

อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
การทดสอบสมบัติของพลาสติก ตอนท่ี 2. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว. 2561, 33(1) มกราคม-มีนาคม, 28-33. 

อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
การประเมินฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของกระเทียมโทนดํา. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2564, 29(1) มกราคม-

กุมภาพันธ,์ 111-118. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดข้าวกล้องงอกสังข์หยดท่ีแช่ในสารสกัดใบเตย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 

2563, 28(11) พฤศจิกายน, 1978-1985. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
การผลิตซอสปรุงรสจากผัก. วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม. 2564, 16(1) กรกฎาคม-ธันวาคม, 109-117. 

อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
การผลิตเม็ดบีดส์น้ําเช่ือมกล้วยหอมทองด้วยเทคนิคเอ็กซ์ทรูชัน. วารสารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี. 2563, 1(3) 

กันยายน-ธันวาคม, 71-80. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมสัมปันนีเพื่อสุขภาพ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2562, 27(5) กันยายน-ตุลาคม,  

924-935. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมโสมนัสเสริมใยอาหารจากเปลือกส้มโอ. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2564, 16(1) มกราคม-เมษายน, 1-15. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอาลัวจากน้ํานมข้าวกล้อง. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2563, 15(3) กรกฎาคม-ธันวาคม, 1-9. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอาลัวแป้งข้าวหอมนิลเสริมสารสกัดน้ําอัญชัน. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2563, 15(3) กรกฎาคม-ธันวาคม, 37-51. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158387
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158388
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158148
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158149
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158405
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158443
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158448
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158368
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158374
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158369
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158442
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158441
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งขนมกลีบลําดวนปราศจากกลูเตน. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี. 2563, 18(2) 
กรกฎาคม-ธันวาคม, 23-33. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมั่นโถวเชิงสุขภาพด้วยการเสริมน้ําผักชายา. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 

2563, 6(2) กรกฎาคม-ธันวาคม, 21-31. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
การออกแบบและสร้างเครื่องเหวี่ยงแยกน้ําและน้ํามันในกระบวนการผลิตแคบหมูไร้มัน. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี.  

2562, 17(2) กรกฎาคม-ธันวาคม, 99-111. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ผลของการใช้เมล็ดถั่วพูป่นในสูตรอาหารเล้ียงปลานิล. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 

2563, 22(3) กันยายน-ธันวาคม, 53-59. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ผลของการทดแทนแป้งสาลีบางส่วนด้วยผงเมล็ดกระบกต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์คัพเค้ก. วารสารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี. 

2564, 2(1) มกราคม-เมษายน, 80-89. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ผลของการแปรรูปและการให้ความร้อนต่อสมบัติการต้านอนุมูลอิสระและคุณภาพของเครื่องด่ืมข้าวมอลต์จากข้าวพันธุ์

ไรซ์เบอรี.่ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2564, 29(1) มกราคม-กุมภาพันธ,์ 119-133. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ผลของปัจจัยเด่ียวในการสกัดโดยใช้คล่ืนอัลตราซาวด์ต่อสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากใบเจียวกู่หลาน. 

วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม. 2564, 16(1) กรกฎาคม-ธันวาคม, 95-108. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ผลของแป้งข้าวไรซ์เบอรี่ต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของผลิตภัณฑ์ซาลาเปา. วารสารวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี. 2563, 28(11) พฤศจิกายน, 2025-2038. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
สมบัติทางกายภาพของยางโฟมธรรมชาติเสริมแรงด้วยเส้นใยตาล : ผลของการทําการปรับปรุงพื้นผิวด้วยสารละลายด่าง

และปริมาณเส้นใย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 2563, 22(3) กันยายน-ธันวาคม, 
75-81. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
สารให้ความหวานแทนน้ําตาล. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว. 2562, 34(1) มกราคม-มีนาคม, 17-18.     

อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
อันตรายจากอาหารเสริมลดความอ้วน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว. 2561, 33(2) เมษายน-มิถุนายน, 24-27. 

อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
อาหารมนุษย์ อาหารสัตว์จากสาหร่าย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว. 2561, 33(1) มกราคม-มีนาคม, 4-9. 

อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 

 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158385
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158376
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158446
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158367
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158444
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158407
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158447
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158445
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158373
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158145
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158146
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158147
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e-Clipping 

ก18895 ครั้งแรกในไทย วิจัย “โปรตีนทางเลือกจากจุลินทรีย์” สู่เนื้อบดเทียม    
 (Thai PBS (22 มี.ค. 2564)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18896 อย.ไฟเขียว "COXY-AMP" ชุดตรวจโควิด-19 เสริมกําลังตรวจเชิงรุก  
 (Thai PBS (15 มี.ค. 2564)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18897 ข่าวดี! นักวิจัย สวทช. สังเคราะห์สารตั้งต้น "ยาฟาวิพิราเวียร์"  
 (Thai PBS (3 มี.ค. 2564)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18898 โควิด-19 : องค์การอนามัยโลกตั้งช่ือเรียกใหม่ให้โควิดกลายพันธุ์ตามอักษรกรีก 

แทนช่ือเรียกตามประเทศ (BBC NEWS (1 มิ.ย. 2564))  
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18899 “เอ็นไอเอ” เปิดพื้นท่ีปล่อยของ 15 สตาร์ทอัพด้านเกษตร กรุยทางเกษตรกรไทย 

“ปลูก ผลิต ขาย” ได้ด้วยเทคโนโลยี พร้อมชวนชาวไร่ชาวสวนร่วมทดลองระบบ
นวัตกรรม ในโครงการ “Agtech Connext” (มติชนสุดสัปดาห์ (3 มิ.ย. 2564)) 

 อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
  
ก18900 วช. หนุนนักประดิษฐ์ สร้างผลิตภัณฑ์จากลวดลายใบบัว คว้ารางวัลเวที

นานาชาติ (สยามรัฐ (4 มิ.ย. 2564)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18901 วช. หนุน มหิดล พัฒนา 'ระบบโซ่ความเย็น' ของวัคซีนโควิด-19  
 (กรุงเทพธุรกิจ (4 มิ.ย. 2564)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
  
ก18902 “เอนก” รมว.อว. ดันมหา’ลัยต้ัง “นิติบุคคลเพื่อร่วมลงทุน” ช้ีเอากําไรจาก

ธุรกิจมาพัฒนางานวิจัย ดึงพลังเอกชนร่วมสร้างนวัตกรรม เพื่อพาประเทศพ้น
จากกับดักรายได้ปานกลาง (THAILAND PLUS (5 มิ.ย. 2564)) 

 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18903 ระบบควบคุมอุณหภูมิวัคซีน ไอเดียคนไทยสู้ภัยโควิด (MGR ONLINE (7 มิ.ย. 2564)) 
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18904 สธ. ชู 2 สมุนไพร “ฟ้าทะลายโจร-กระชาย” เดินหน้าร่วมกับมหิดลวิจัยเต็ม

รูปแบบรักษาโควิด-19 (MGR ONLINE (4 มิ.ย. 2564)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
  
 
 

http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18895.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18896.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18897.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18898.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18899.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18900.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18901.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18902.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18903.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18904.pdf
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ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมทีม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
85/2564 วิจัยและนวัตกรรม ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามพระนครศรีอยุธยาพร้อม

มอบชุด Cooling Hygiene ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยสู้ภัย 
Covid-19 (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ พฤษภาคม 2564) 
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  

 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพ 
87/2564 น้ํา ยกระดับการวัดค่า Chemical Oxygen Demand (COD)  
 (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ พฤษภาคม 2564) 
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ พัฒนา Lab ทดสอบคุณภาพน้ํา ด้านการวัดค่า  
89/2564 Biochemical Oxygen Demand (BOD5) in water (ข่าวผลงานและกิจกรรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ พฤษภาคม 2564)  
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
90/2564 นวัตกรรม หนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยฝ่าวิกฤติโควิด – 19 จับมือ

ภาคเอกชนดันเทคโนโลยีพร้อมใช้ 3 ด้าน พร้อมเปิดให้สร้างโอกาสใหม่ทาง
ธุรกิจ (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ พฤษภาคม 2564)  

 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดกิจกรรมทดสอบความชํานาญห้องปฏิบัติการ 
91/2564 ทดสอบ สาขาฟิสิกส์ : รายการ Rubber Hardness (Type A)  
 (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ พฤษภาคม 2564) 
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
92/2564 นวัตกรรม สนับสนุนหุ่นยนต์บังคับมือให้โรงพยาบาลสนามบ้าน

วิทยาศาสตร์สิรินธรฯ พร้อมเร่งผลิตเพิ่มให้โรงพยาบาลสนามอื่น ๆ  
 เพื่อลดความเส่ียงระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ติดเช้ือโควิด-19  
 (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ พฤษภาคม 2564)  
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
93/2564 นวัตกรรม ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สนับสนุนการใช้ประโยชน์ใน

โรงพยาบาลสนามของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
 นวัตกรรม (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ พฤษภาคม  
 2564) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2564/c85-2564.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2564/c87-2564.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2564/c89-2564.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2564/c90-2564.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2564/c91-2564.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2564/c92-2564.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2564/c93-2564.pdf
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ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านการทดสอบ 
94/2564 วัสดุสัมผัสอาหาร การวัดค่า Residue substances of PP Plastic film  
 from evaporated in 4% (v/v) acetic acid (ASEAN PROGRAM)   
 (pilot study) (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ พฤษภาคม 

2564) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. อธิบดีกรมวิทย์ฯ บริการต้อนรับรองนายกฯ จุรินทร์ ตรวจเยี่ยม  
95/2564 สนามบ้านวิทย์ฯ เพื่อคนพิการ พร้อมสนับสนุนหุ่นยนต์ "ปิ่นโต2”  
 ขนส่งอาหาร เวชภัณฑ์ ช่วยเพิ่มระยะห่างและป้องกันการติดเช้ือ 
 ระหว่างผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรม

วิทยาศาสตร์บริการ พฤษภาคม 2564) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
 
 
ราชกิจจานุเบกษา 

กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสําหรับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มไก่ไข่เป็นมาตรฐานบังคับ 
พ.ศ. 2563 (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอน 14 ก (21 ก.พ. 2563, 3)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

กฎกระทรวงกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2563 (ราชกิจจานุเบกษา 
137 ตอน 8 ก (29 ม.ค. 2563, 45)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การชันสูตรโรคแคมพิโลแบกเตอร์ในสัตว์ปีก 
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 12 ง (15 ม.ค. 2563, 18)) 
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับการผลิต
เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 12 ง 
(15 ม.ค. 2563, 11)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับยางพารา 
เล่ม 1 : การผลิตน้ํายางสด ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 
12 ง (15 ม.ค. 2563, 12)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับฟาร์มโคนม 
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 12 ง (15 ม.ค. 2563, 14)) 
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2564/c94-2564.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2564/c95-2564.pdf
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158420
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158411
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158418
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158413
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158414
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158416
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : ทะลายปาล์มน้ํามัน ตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 12 ง (15 ม.ค. 2563, 10)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร 
การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับฟาร์มโคนม ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 (ราชกิจจานุเบกษา 
137 ตอนพิเศษ 12 ง (15 ม.ค. 2563, 15)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร 
การชันสูตรโรคแคมพิโลแบกเตอร์ในสัตว์ปีก ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 (ราชกิจจานุเบกษา 
137 ตอนพิเศษ 12 ง (15 ม.ค. 2563, 19)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : ระเบียบวิธีการวินิจฉัย Potato mop-top virus 
ในมันฝรั่ง ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 12 ง (15 ม.ค. 
2563, 13)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานค่าควันดําของเรือกลท่ีใช้เครื่องยนต์แบบ
จุดระเบิดด้วยการอัด (ราชกิจจานุเบกษา 133 ตอนพิเศษ 129 ง (6 ม.ย. 2559, 22)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากโรงงาน
อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม (ราชกิจจานุเบกษา 133 ตอนพิเศษ 129 ง (6 มิ.ย. 
2559, 17-21)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยท้ิงก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
และก๊าซไฮโดรคาร์บอนของรถยนต์ท่ีใช้เครื่องยนต์ชนิดเผาไหม้ภายในท่ีมีการจุดระเบิดด้วยประกายไฟและใช้     
ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง (ราชกิจจานุเบกษา 134 ตอนพิเศษ 286 ง (22 พ.ย. 2560, 1-2)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยท้ิงก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
และก๊าซไฮโดรคาร์บอนของรถยนต์ท่ีใช้เครื่องยนต์ชนิดเผาไหม้ภายในท่ีมีการจุดระเบิดด้วยประกายไฟและใช้น้ํามัน
ปิโตรเลียมเป็นเช้ือเพลิง (ราชกิจจานุเบกษา 134 ตอนพิเศษ 286 ง (22 พ.ย. 2560, 3-5)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากโรงงาน
อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ท่ีประกอบกิจการเกี่ยวกับการฟอก ขัด หรือ
เคลือบสีหนังสัตว์ (ราชกิจจานุเบกษา 134 ตอนพิเศษ 286 ง (22 พ.ย. 2560, 9-11)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงของรถจักรยานยนต์ (ราช
กิจจานุเบกษา 138 ตอนพิเศษ 2 ง (4 ม.ค. 2564, 36-37)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158412
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158417
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158419
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158415
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158423
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158422
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158424
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158425
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158426
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158421
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 426) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ชาจากพืช 
(ราชกิจจานุเบกษา 138 ตอนพิเศษ 102 ง (13 พ.ค 2564, 8-9)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5529 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมความปลอดภัย
ของเครื่องใช้ไฟฟ้า สําหรับใช้ในท่ีอยู่อาศัยและงานท่ีมีลักษณะคล้ายกัน ข้อกําหนดเฉพาะสําหรับเครื่องประจุ
แบตเตอรี่และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องประจุแบตเตอรี่ คุณลักษณะท่ีต้องการด้านความ
ปลอดภัย (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 22 ง (29 ม.ค. 2563, 11)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5530 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโคมไฟแสดง
ตําแหน่งด้านหน้าและด้านท้าย โคมไฟหยุด และโคมไฟแสดงเค้าโครงตัวรถของยานยนต์และส่วนพว่งและกําหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โคมไฟแสดงตําแหน่งด้านหน้าและด้านท้าย โคมไฟหยุดและโคมไฟแสดงเค้าโครง
ตัวรถของยานยนต์ (ยกเว้นจักรยานยนต์) และส่วนพ่วง (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 22 ง (29 ม.ค. 2563, 12)) 
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5531 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
โคมไฟตัดหมอกด้านหน้ายานยนต์ (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 22 ง (29 ม.ค. 2563, 13)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5532 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคมไฟถอยหลัง
ยานยนต์และส่วนพ่วงและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโคมไฟถอยหลังและโคมไฟเสริมขณะเคล่ือนท่ีช้า
ของยานยนต์และส่วนพ่วง (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 22 ง (29 ม.ค. 2563, 14)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5533 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโคมไฟหน้า
ยานยนต์แบบฮาโลเจน ชนิดผนึกสนิท (HSB) และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโคมไฟหน้ายานยนต์ชนิด
ฮาโลเจนผนึกสนิท (HSB) ท่ีให้ลําแสงพุ่งตํ่าแบบอสมมาตร หรือลําแสงพุ่งไกล หรือท้ังสองลําแสง (ราชกิจจานุเบกษา 
137 ตอนพิเศษ 22 ง (29 ม.ค. 2563, 15)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5534 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หลอดไฟชนิดไส้ขดลวดท่ีใช้ในชุดโคมไฟยานยนต์และส่วนพ่วง (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 22 ง (29 ม.ค. 
2563, 16)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5535 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
โคมไฟตัดหมอกด้านท้ายยานยนต์และส่วนพ่วง (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 22 ง (29 ม.ค. 2563, 17))   
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5536 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโคมไฟจอด
ของยานยนต์และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโคมไฟจอดสําหรับยานยนต์ (ราชกิจจานุเบกษา 137  
ตอนพิเศษ 22 ง (29 ม.ค. 2563, 18)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158386
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158429
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158430
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158431
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158432
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158433
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158434
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158435
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158436
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5537 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
โคมไฟหน้ายานยนต์ท่ีใช้แหล่งกําเนิดแสงชนิดปล่อยประจุในก๊าซ (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 22 ง (29 ม.ค. 
2563, 19)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5568 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 22 ง (29 ม.ค. 2563, 52)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5569 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไฮโปคลอไรต์ 
(ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 22 ง (29 ม.ค. 2563, 53)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5591 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมข้อต่อรูปกรวย
ความเรียวร้อยละ 6 (ลูเออร์) สําหรับกระบอกฉีดยา เข็มฉีดยา และเครื่องมือแพทย์บางชนิด เล่ม 1 คุณลักษณะท่ัวไป 
และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อต่อรูปกรวยความเรียวร้อยละ 6 (ลูเออร์) สําหรับกระบอกฉีดยา เข็มฉีดยา 
และเครื่องมือแพทย์บางชนิด เล่ม 2 ข้อต่อล็อก และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมข้อต่อขนาดเล็กใช้กับ
ของเหลวและก๊าซท่ีใช้ในงานการดูแลสุขภาพ เล่ม 7 ข้อต่อสําหรับเครื่องมือแพทย์ท่ีใช้กับหลอดเลือดหรือใต้ผิวหนัง 
(ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 22 ง (29 ม.ค. 2563, 75)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2562)  เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
การตรวจสอบและรับรองแห่งชาติเครื่องมือแพทย์ - ระบบการบริหารงานคุณภาพ – ข้อกําหนดเพื่อการกํากับดูแล 
(ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 19 ง (24 ม.ค. 2563, 9)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2562)  เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
การตรวจสอบและรับรองแห่งชาติก๊าซเรือนกระจก เล่ม 1 ข้อกําหนดและข้อแนะนําระดับองค์กร สําหรับการวัด
ปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อยและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 19 ง 
(24 ม.ค. 2563, 10)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และสถานการณ์ฉุกเฉินอื่น ๆ (ราชกิจจานุเบกษา 138 ตอนพิเศษ 112 ง (25 พ.ค. 
2564, 37-38)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เรื่อง แนวทางการบริหาร
จัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (ราชกิจจานุเบกษา 138 ตอนพิเศษ 123 ง (8 มิ.ย. 2564, 17-18)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบความผิดกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําส่ัง 
ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ในสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พ.ศ. 2564 (ราชกิจจานุเบกษา 138 ตอนพิเศษ 122 ง 
(7 มิ.ย. 2564, 4-7)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158437
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158438
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158439
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158440
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158427
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158428
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158410
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158408
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158409
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STANDARDS & REGULATIONS 
 
Std. 
ASTM  ASTM International. 
2021  Annual book of ASTM standards  
 Sect. 2, 4, 10, 14-15 2021 /  
 ASTM International. West Conshohocken,  
 Pa. : ASTM International, c2021. 8 v. 
 see more  
 
 
 
 
The United States of America  
 American Society for Testing and Materials 

   
  ASTM A20/A20M : 2020 Standard specification for general requirements for 

steel plates for pressure vessels. 
 
  ASTM A210/A210M : 2019 Standard specification for seamless medium-carbon 

steel boiler and superheater tubes. 
 
  ASTM A213/A213M : 2021 Standard specification for seamless ferritic and 

austenitic alloy-steel boiler, superheater, and heat-
exchanger tubes. 

 
  ASTM A214/A214M : 2019 Standard specification for electric-resistance-welded 

carbon steel heat-exchanger and condenser tubes. 
 
  ASTM A217/A217M : 2020 Standard specification for steel castings, martensitic 

stainless and alloy, for pressure-containing parts, 
suitable for high-temperature service. 

 
  ASTM B249/B249M : 2020 Standard specification for general requirements for 

wrought copper and copper-alloy rod, bar, shapes 
and forgings. 

 
  ASTM B250/B250M : 2019 Standard specification for general requirements for 

wrought copper alloy wire. 
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51684
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  ASTM B265 : 2020 Standard specification for titanium and titanium alloy 

strip, sheet, and plate. 
 
  ASTM B280 : 2020 Standard specification for seamless copper tube for 

air conditioning and refrigeration field service. 
 
  ASTM B283/B283M : 2020 Standard specification for copper and copper-alloy 

die forgings (hot-pressed). 
 
  ASTM C1145 : 2019 Standard terminology of advanced ceramics. 
 
  ASTM C1152/C1152M : 2020 Standard test method for acid-soluble chloride in 

mortar and concrete. 
 
  ASTM C1157/C1157M : 2020 Standard performance specification for hydraulic 

cement. 
  ASTM C1166 : 2021 Standard test method for flame propagation of dense 

and cellular elastomeric gaskets and accessories. 
 
  ASTM C1170/C1170M : 2020 Standard test method for determining consistency 

and density of roller-compacted concrete using a 
vibrating table. 

 
  ASTM D120 : 2021 Standard specification for rubber insulating gloves. 
 
  ASTM D1166 : 2021 Standard test method for methoxyl groups in wood 

and related materials. 
 
  ASTM D1169 : 2019 Standard test method for specific resistance 

(resistivity) of electrical insulating liquids. 
 
  ASTM D1203 : 2021 Standard test methods for volatile loss from plastics 

using activated carbon methods. 
 
  ASTM D1217 : 2020 Standard test method for density and relative density 

(specific gravity) of liquids by bingham pycnometer. 
 
  ASTM E104 : 2020 Standard practice for maintaining constant relative 

humidity by means of aqueous solutions. 
 
  ASTM E105 : 2021 Standard guide for probability sampling of materials. 
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  ASTM E1050 : 2019 Standard test method for impedance and absorption 

of acoustical materials using a tube, two 
microphones and a digital frequency analysis 
system. 

 
  ASTM E1052 : 2020 Standard practice to assess the activity of 

microbicides against viruses in suspension. 
 
  ASTM E1053 : 2020 Standard practice to assess virucidal activity of 

chemicals intended for disinfection of inanimate, 
nonporous environmental surfaces. 

 
  ASTM F1057 : 2019 Standard practice for estimating the quality of 

extruded poly (vinyl chloride) (PVC) pipe by the 
heat reversion technique. 

 
  ASTM F1069 : 2019 Standard specification for doors, watertight, 

gastight/airtight and weathertight, individually 
dogged, for marine use. 

 
  ASTM F1070 : 2019 Standard specification for doors, non-tight, for marine use. 
 
  ASTM F1073 : 2019 Standard specification for door fittings, for watertight 

/gastight /airtight, weathertight, and non-tight doors, 
for marine use. 

 
  ASTM F1076 : 2019 Standard practice for expanded welded and silver 

brazed socket joints for pipe and tube. 
 
  ASTM G2/G2M : 2019 Standard test method for corrosion testing of 

products of zirconium, hafnium, and their alloys in 
water at 680°F (360°C) or in steam at 750°F (400°C). 

 
  ASTM G85 : 2019 Standard practice for modified salt spray (fog) testing. 
 
  ASTM G193 : 2020 Standard terminology and acronyms relating to 

corrosion. 
 
  ASTM G200 : 2020 Standard test method for measurement of oxidation-

reduction potential (ORP) of soil. 
 
  ASTM G218 : 2019 Standard guide for external corrosion protection of 

ductile iron pipe utilizing polyethylene encasement 
supplemented by cathodic protection. 
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