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ELECTRONIC RESOURCES 

e-Books* 

 Black TiO2 nanomaterials for energy applications  
  [electronic resource] / [S.l.] : World Scientific  
  Publishing Co. Pte. Ltd., 2017. 330 p.  
  See more 

 
 
 
 
 
 
 
 Gan, Fuxi. 
  Recent advances in the scientific research on  
 ancient glass and glaze [electronic resource] /  
 Fuxi Gan, Qinghui Li, Julian Henderson. [S.l.] :  
 World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2016.  
 570 p. See more 
 
 
 
 
 
 
 
 Nikje, Mohammad Alavi. 
  Recycling of polyurethane wastes  
 [electronic resource] / Mohammad Alavi Nikje.  
 [S.l.] : Smithers Information, 2016. 222 p.  
 See more 
 
 
 
 
  
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50979
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50977
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50973
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 Xu, Qingzhou. 
  Application of materials science and environmental  
 materials [electronic resource] / Qingzhou Xu. [S.l.] :  
 World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2016.  
 277 p. See more 
 

 

 

 

 

608.09593 
น 495  นาวี นาควัชระ ผู้ประสานงานโครงการ. 
2563   การเดินทางส ารวจและติดตามโครงการส่งเสริม 
 นวัตกรรมช่างชุมชน 10 สุดยอดนวัตกรรม ช่างชุมชน  
 ช.การช่าง [eletronic resource] /  
 สถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ และบริษัท ช.การช่าง จ ากัด  
 (มหาชน). [ม.ป.ท] : [ม.ป.พ], 2563. 56 หน้า.  
 ดูข้อมูลเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
370.1523 
ส 881  สุวิทย์ เมษินทรีย์.  
2563   โลกเปลี่ยน คนปรับ หลุดจากกับดัก ขยับสู่ความยั่งยืน  
 [electronic resource] / สุวทิย์ เมษินทรีย์. กรุงเทพ :  
 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม,  
 2563. 127 หน้า. ดูข้อมูลเพ่ิมเติม 
 

 

 

* ติดต่อขอรับเอกสารฉบับเต็มได้ที่ info@dss.go.th โทร. 0 2201 7250-5, 0 2201 7287 
 
 
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50978
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51279
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51388
mailto:info@dss.go.th


  - 3 -  

 

e-Article* 
Repr.F56 Effect of dipping and vacuum impregnation pretreatments on  
  the quality of frozen apples: a comparative study on organic  
  and conventional fruits  Journal of Food Science  
  84(4) 2019:798-806 See Abstract    
  
Repr.M74 Analysis of factors associated with brittle response in patients  
  with Parkinson’s disease Wiley Periodicals LLC on behalf of  
  American Neurological Association. 2020:1-6 See Abstract     
 
Repr.M75 An oral health optimized diet reduces the load of potential  
  cariogenic and periodontal bacterial species in the  
  supragingival oral plaque: A randomized controlled pilot  
  study MicrobiologyOpen. 2020:1-9 See Abstract  
 
Repr.M76 Copine A regulates the size and exocytosis of contractile  
  vacuoles and postlysosomes in Dictyostelium FEBS Press  
  and John Wiley & Sons Ltd. 2020 See Abstract  
 
Repr.M77 Impact of interfractional anatomical variation and setup  
  correction methods on interfractional dose variation in IMPT  
  and VMAT plans for pancreatic cancer patients: A planning  

  study  Journal of Applied Clinical Medical Physics. 2020:1-11  

 See Abstract 
 
Repr.M78 Modeling atrial fibrosis in vitro - Generation and characterization  
  of a novel human atrial fibroblast cell line FEBS Open Bio.  
  2020 See Abstract 
 
 
 

Repr.M79 SRT1720 induced activation of SIRT1 alleviates vascular smooth  
  muscle cell senescence through PKA dependent  
  phosphorylation of AMPK? at Ser485 FEBS Open Bio. 2020      
  See Abstract 
 
 
* ติดต่อขอรับเอกสารฉบับเต็มได้ที่ info@dss.go.th โทร. 0 2201 7250-5, 0 2201 7287 
 

http://siweb.dss.go.th/index.php/th/food-abstract/4396-effect-of-dipping-and-vacuum-impregnation-pretreatments-on-the-quality-of-frozen-apples-a-comparative-study-on-organic-and-conventional-fruits
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151468&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20151468
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151469&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20151469
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151470&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20151470
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151503&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20151503
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151504&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20151504
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151505&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20151505
mailto:info@dss.go.th
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e-Clipping 

ก18827 ก าหนดเอนไซม์ใช้ก าจัดไวรัสในเซลล์มนุษย์ (ไทยรัฐ 70, 22549  
 (17 ต.ค. 2562) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18828 พัฒนาวัสดุน าไฟฟ้าเพ่ือซ่อมแซมหัวใจ (ไทยรัฐ 70, 22550  
 (18 ต.ค. 2562) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18829 เชื้อก่อโรคในหอยดอง (ไทยรัฐ 70, 22550 (18 ต.ค. 2562) 7) 
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18830 หลุมด าแสดงการเติบโตของกาแล็กซีแคระ (ไทยรัฐ 70, 22554 
  (22 ต.ค. 2562) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18831 หุ่นยนต์รีไซเคิล (เดลินิวส์ ฉ. 25,602 (17 พ.ย. 2562) 11) 
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18832 แชมป์หุ่นยนต์ MakeX Thailand เด็กไทยเตรียมไปชิงชัยระดับโลก  
 (เดลินิวส์ ฉ. 25,602 (17 พ.ย. 2562) 18) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18833 พัฒนาจมูกอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยอนุรักษ์หนังสือ (ไทยรัฐ 70, 22581  
 (18 พ.ย. 2562) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
 
ก18834 อนาคตของเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ (เดลินิวส์ ฉ. 25,620  
 (5 ธ.ค. 2562) 23) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18835 เก็บเชื้อเพลิงไฮโดรเจนเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม (ไทยรัฐ 70, 22603  
 (10 ธ.ค. 2562) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
 
ก18836 เปลี่ยนแบคทีเรียให้กินคาร์บอนไดออกไซด์ (ไทยรัฐ 70, 22605  
 (12 ธ.ค. 2562) 9) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18837 ‘โบรอนอินทรีย์’ เภสัชรังสีตรวจจับสัญญาณมะเร็ง (เดลินิวส์  
 ฉ. 25,627 (12 ธ.ค. 2562) 23) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18838 ธรรมชาติสร้างจีเอ็มโอ (ไทยรัฐ 70, 22609 (16 ธ.ค. 2562) 7) 
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18827.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18828.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18829.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18830.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18831.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18832.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18833.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18834.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18835.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18836.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18837.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18838.pdf
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ก18839 3 เทรนด์ฟินเทคที่น่าจับตามอง (เดลินิวส์ ฉ. 25,677 (31 ม.ค. 2563) 8) 
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18840 หนุนงานวิจัยปรับใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (เดลินิวส์ ฉ. 25,677  
 (31 ม.ค. 2563) 8) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18841 กล้วยพันธุ์ใหม่ให้ผลผลิตสูง คุณค่าทางโภชนาการเพียบ (เดลินิวส์ ฉ. 25,677  
 (31 ม.ค. 2563) 8) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
80/2563 นวัตกรรม จัดกิจกรรมทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการสาขาสอบเทียบ  
 รายการ Gauge Block (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
 เมษายน 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
81/2563 นวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พัฒนาหลักสูตร  
 Dual degree สร้างนักศึกษาคุณภาพ (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ เมษายน 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
82/2563 นวัตกรรม เคียงข้างประชาชนจับมือเครือข่ายเปิดแลปทดสอบผลิตภัณฑ์ 
 สนับสนุนการป้องกัน Covid-19 ฟรี!! (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ เมษายน 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
83/2563 นวัตกรรม กระตุ้นประชาชนใช้เวลาเรียนรู้เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสสร้าง 
 ทักษะจากสารสนเทศดิจิทัลออนไลน์ (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ เมษายน 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
84/2563 นวัตกรรม จัดกิจกรรมทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการสาขาสอบเทียบ  
 รายการ Calibration of Digital Thermometer with probe (RTD)  
 (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ เมษายน 2563)  
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
86/2563 นวัตกรรม แนะวิธีเก็บอาหารสดอย่างง่าย อยู่ได้นาน ช่วงอยู่บ้านยุคโควิด-19  
 (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ เมษายน 2563) 
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18839.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18840.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18841.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c80-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c81-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c82-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c83-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c84-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c86-2563.pdf


  - 6 -  

 

ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
87/2563 นวัตกรรม ให้ข้อมูลการใช้น้ ายาฆ่าเชื้อ ย้ าไม่ควรใช้น้ ายาซักผ้าขาวผสม 
 กับเอทิลแอลกอฮอล์เพ่ือฆ่าเชื้อเสี่ยงอันตรายได้ (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ เมษายน 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
88/2563 นวัตกรรม แนะใช้ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหารช่วยเก็บรักษาอาหาร สดใหม่  
 ช่วงวิกฤติอยู่บ้านหยุดเชื้อโควิด 19 (ข่าวผลงานและกิจกรรม  
 กรมวิทยาศาสตร์ บริการ เมษายน 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
89/2563 นวัตกรรม จัดกิจกรรมทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการสาขาสอบเทียบ  
 รายการ Calibration of Caliper (Digital) (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ เมษายน 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
92/2563 นวัตกรรม ร่วมกับ มอ. คิกออฟต้นแบบแพลตฟอร์ม Online Education  
 เจาะประเด็นท้าทายโมเดลการเรียนรู้ในโลก หลังโควิด-19 (ข่าวผลงานและ 
 กิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ เมษายน 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
94/2563 นวัตกรรม ประชุมร่วมกับบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จ ากัด เรื่องผลิตภัณฑ์ 
 ผงซักฟอกตามมาตรฐาน มอก.578 – 2560 (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ เมษายน 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
95/2563 นวัตกรรม ได้รับการคงสถานะการยอมรับร่วมตามมาตรฐาน ISO/IEC  
 17011: 2017 จาก APAC ส่งผลต่อความเชื่อมั่นผลการทดสอบห้อง 
 ปฏิบัติการไทยให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล (ข่าวผลงานและกิจกรรม  
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ เมษายน 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
97/2563 นวัตกรรม พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านการทดสอบคุณค่าทางโภชนะ 
 ของอาหารสัตว์ เพื่อประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตาม 
 มาตรฐานสากล (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ เมษายน  
 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 

 

http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c87-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c88-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c89-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c92-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c94-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c95-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c97-2563.pdf
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ราชกิจจานุเบกษา 

ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ 
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗) (ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 114 ง  
(15 พ.ค. 2563) 42) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยยกเว้นการห้ามรถบรรทุก ๔ ล้อ  
๖ ล้อ และ ๑๐ ล้อข้ึนไป เดินในเขตกรุงเทพมหานคร ในช่วงเวลาประกาศสถานการณ์ 
ฉุกเฉินเนื่องจากมีการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ ๒)  
(ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพเิศษ 107 ง (5 พ.ค. 2563) 75-76) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี ว่าด้วยการห้ามรถบรรทุก ๔ ล้อ  
๖ ล้อ และ ๑๐ ล้อข้ึนไป เดินรถในเขตจังหวัดนนทบุรี ในช่วงเวลาประกาศสถานการณ์ 
ฉุกเฉินเนื่องจากมีการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการยกเว้น 
การบังคับใช้ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี เฉพาะในส่วนห้าม 
การเดินรถ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 96 ง (23 เม.ย. 2563) 22-23) 
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดสมุทรปราการ ว่าด้วยการห้ามรถบรรทุก  
๔ ล้อ ๖ ล้อ และ ๑๐ ล้อข้ึนไป เดินในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงเวลาประกาศ 
สถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
และยกเว้นการบังคับใช้ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดสมุทรปราการ เฉพาะใน 
ส่วนห้ามการเดินรถ (ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 100 ง (29 เม.ย. 2563) 58-61) 
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดสมุทรปราการ ว่าด้วยยกเว้นการห้ามรถบรรทุก  
๔ ล้อ ๖ ล้อ และ ๑๐ ล้อข้ึนไป เดินในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงเวลาประกาศ 
สถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากมีการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ ๒)  
(ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 110 ง (8 พ.ค. 2563) 82-84) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ค าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๗/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓)  
(ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 92 ง (21 เม.ย. 2563) 34) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ค าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
และสังคมในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด-19) (ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 102 ง (1 พ.ค. 2563) 8)  
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ค าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๒/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณา 
การผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่กระจายระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 112 ง  
(13 พ.ค. 2563) 86-88) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151501
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151492
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151483
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151484
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151493
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151475
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151487
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151495
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ค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  
ที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ราชกิจจานุเบกษา 137,  
ตอนพิเศษ 102 ง (1 พ.ค. 2563) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  
ที่ ๓/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) (ราชกิจจานุเบกษา 137,  
ตอนพิเศษ 115 ง (16 พ.ค. 2563) 50) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ค าสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านคมนาคมและการขนส่งทั่วราชอาณาจักร  
ที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินการแก้ไขปัญหา 
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงคมนาคม "ศปก.คค." และ 
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ า ศปก.คค. (ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 103 ง  
(1 พ.ค. 2563) 41-44) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ค าสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความม่ันคง ที่ ๑๑/๒๕๖๓ เรื่อง  
การปฏิบัติตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหาร 
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 105 ง  
เล่มที่ 3 (2 พ.ค. 2563) 4-5) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ค าสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ ๑๒/๒๕๖๓ เรื่อง  
จัดตั้งคณะตรวจการประกอบกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลาย  
ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ราชกิจจานุเบกษา 137,  
ตอนพิเศษ 110 ง (8 พ.ค. 2563) 85) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ค าสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ ๑๓/๒๕๖๓ เรื่อง  
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ มอบหน้าที่และอ านาจ ตามพระราชก าหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 110 ง  
(8 พ.ค. 2563) 86) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ค าสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ ๑๔/๒๕๖๓ เรื่อง  
แต่งตั้งหัวหน้าคณะตรวจการประกอบกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลาย  
ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ราชกิจจานุเบกษา 137,  
ตอนพิเศษ 110 ง (8 พ.ค. 2563) 87) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๘๑/๒๕๖๓ เรื่อง การแสดงหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  
ส าหรับผู้น าของเข้าท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) (ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 101 ง  
(30 เม.ย. 2563) 7-10) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151486
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151499
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151490
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151500
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151471
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151472
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151473
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151485
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  
(ฉบับที่ ๔) (ราชกิจจานุเบกษา 136, ตอนพิเศษ 257 ง (16 ต.ค. 2562) 10-11)  
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย  
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019  
(COVID-19)) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ (ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 93 ง  
(22 เม.ย. 2563) 16-17) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติด 
โรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus  
Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. ๒๕๖๓ (ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 114 ง  
(15 พ.ค. 2563) 21-22) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายการยา และรายการอื่น ๆ เพื่อยกเว้นอากรศุลกากร 
ส าหรับของที่น าเข้ามาเพ่ือใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 92 ง (21 เม.ย. 2563) 15-18)  
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินการผู้ป่วยฉุกเฉิน โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ  
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019  
(COVID-19)) (ฉบับที่ ๒) (ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 107 ง (5 พ.ค. 2563) 16)  
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๓๑๙ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ภาคพ้ืนดิน - คุณสมบัติการออกแบบ 
และรับรองแบบ เล่ม ๑ (๓) ข้อก าหนดเฉพาะส าหรับการทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
ชนิดฟิล์มบางอะมอร์ฟัสซิลิคอน (ราชกิจจานุเบกษา 136, ตอนพิเศษ 185 ง  
(24 ก.ค. 2562) 4) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๓๒๐ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ภาคพ้ืนดิน - คุณสมบัติการออกแบบ 
และรับรองแบบ เล่ม ๑ (๔) ข้อก าหนดเฉพาะส าหรับการทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
ชนิดฟิล์มบาง Cu(In,Ga)(S,Se)2 (ราชกิจจานุเบกษา 136, ตอนพิเศษ 185 ง  
(24 ก.ค. 2562) 5) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๓๒๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ภาคพ้ืนดิน - คุณสมบัติการออกแบบ 
และรับรองแบบ เล่ม ๒ ขั้นตอนการทดสอบ (ราชกิจจานุเบกษา 136, ตอนพิเศษ 185 ง  
(24 ก.ค. 2562) 6) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151430
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151477
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151496
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151474
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151491
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151390
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151389
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151388
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๓๒๓ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบโดยไม่ท าลาย - การทดสอบโดยสารแทรกซึม  
เล่ม ๒ การทดสอบวัสดุแทรกซึม (ราชกิจจานุเบกษา 136, ตอนพิเศษ 185 ง  
(24 ก.ค. 2562) 8) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๓๒๖ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบโดยไม่ท าลาย - การทดสอบโดยวิธีสารแทรกซึม  
เล่ม ๕ การทดสอบโดยวิธีสารแทรกซึมที่อุณหภูมิสูงกว่า 50 °C (ราชกิจจานุเบกษา 136,  
ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค. 2562) 11) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๓๓๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน เล่ม ๒ (๑) วิธีมาตรฐานส าหรับ 
การหาคา่ความสูญเสียและประสิทธิภาพจากการทดสอบ (ไม่รวมถึงเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
ส าหรับลากจูงยานพาหนะ) (ราชกิจจานุเบกษา 136, ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค. 2562)  
16) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๓๓๒ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน เล่ม ๒ (๒) วิธีเฉพาะส าหรับ 
การหาค่าความสูญเสียที่แยกต่างหากของเครื่องจักรกลขนาดใหญ่จากการทดสอบ -  
ส่วนเพิ่มเติม มอก. ๘๖๖ เล่ม ๒ (๑) (ราชกิจจานุเบกษา 136, ตอนพิเศษ 185 ง  
(24 ก.ค. 2562) 17) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๓๓๓ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตัวเก็บประจุส าหรับใช้ในวงจรหลอดฟลูออเรสเซนซ์และ 
หลอดปล่อยประจุอื่น - คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ (ราชกิจจานุเบกษา 136,  
ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค. 2562) 18) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๓๓๔ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบเซลล์แสงอาทิตย์ - ข้อก าหนดส าหรับการทดสอบ  
เอกสาร และการบ ารุงรักษาเล่ม ๑ ระบบเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า – เอกสารการทดสอบ 
การท างาน และการตรวจพินิจ (ราชกิจจานุเบกษา 136, ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค. 2562)  
19) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๓๓๕ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมห้องเคลื่อนที่โครงสร้างแข็งแรงเคลือบสารต้านแบคทีเรีย เล่ม ๑  
ห้องพยาบาล (ราชกิจจานุเบกษา 136, ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค. 2562) 20)  
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๓๔๕ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถุงพลาสติกส าหรับเพาะช ากล้าไม้ (ราชกิจจานุเบกษา 136,  
ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค. 2562) 30) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151392
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151391
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151393
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151394
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151395
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151411
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151409
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151412
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๓๔๖ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นพลาสติกฟองอากาศกันกระแทก (ราชกิจจานุเบกษา 136,  
ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค. 2562) 31) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๓๔๗ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องผสมวัสดุผิวทาง ส าหรับงานปะซ่อม และ/หรือปรับปรุง 
ผิวทางลาดยาง แบบลากจูง (ราชกิจจานุเบกษา 136, ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค. 2562)  
32) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๓๔๘ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการท ารหัสหลอดไฟฟ้าระหว่างประเทศ (ราชกิจจานุเบกษา  

136, ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค. 2562) 33) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๓๔๙ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ้ืนยางสนามเด็กเล่น (ราชกิจจานุเบกษา 136, ตอนพิเศษ 185 ง  
(24 ก.ค. 2562) 34) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๓๕๐ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางลดแรงกระแทกบริเวณส้นเท้า (ราชกิจจานุเบกษา 136,  
ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค. 2562) 35) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๓๕๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นยางลดแรงกระแทกบริเวณสะโพก (ราชกิจจานุเบกษา 136,  

ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค. 2562) 36) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๓๕๒ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเทอร์โมฟอร์มิงรับเบอร์ (ราชกิจจานุเบกษา 136, ตอนพิเศษ 185 ง  
(24 ก.ค. 2562) 37) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๓๕๓ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน เล่ม ๒ (๓) วิธีทดสอบเฉพาะ 
ส าหรับการหาค่าความสูญเสียส าหรับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิดเหนี่ยวน า 
ที่ขับโดยตัวแปลงผัน (ราชกิจจานุเบกษา 136, ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค. 2562)  
38) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๓๕๔ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน เล่ม ๔ (๑) วิธีการหาปริมาณค่าต่าง ๆ  
ของเครื่องจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัสจากการทดสอบ (ราชกิจจานุเบกษา 136,  
ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค. 2562) 39) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151406
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151397
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151410
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151398
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151399
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151400
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151401
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151402
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151403
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๓๕๕ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน เล่ม ๕ ระดับชั้นการป้องกัน 
ส าหรับการออกแบบโดยรวมส าหรับเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน (รหัส IP) -  
การจ าแนกประเภท (ราชกิจจานุเบกษา 136, ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค. 2562) 40)  
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๓๕๖ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน เล่ม ๖ วิธีระบายความร้อน (IC)  
(ราชกิจจานุเบกษา 136, ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค. 2562) 41) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๓๕๗ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน เล่ม ๗ การจ าแนกชนิดของ 
การสร้างรูปแบบการจับยึด และต าแหน่งกล่องต่อสาย (รหัส IM) (ราชกิจจานุเบกษา  
136, ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค. 2562) 42) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๓๕๘ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน เล่ม ๘ การท าเครื่องหมายที่ข้ัวต่อ 
และทิศทางการหมุน (ราชกิจจานุเบกษา 136, ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค. 2562) 43)  
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๓๕๙ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน เล่ม ๙ ขีดจ ากัดเสียงรบกวน  
(ราชกิจจานุเบกษา 136, ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค. 2562) 44) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส๑. ๒/๒๕๖๓ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือ 
ทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 94 ง (23 เม.ย. 2563)  
9-17) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส๑. ๓/๒๕๖๓ เรื่อง การชะลอการช าระหนี้ 
แก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 94 ง (23 เม.ย. 2563) 18-21) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส๑. ๔/๒๕๖๓ เรื่อง อัตราการจ่ายเงินชดเชย 
ความเสียหายแก่สถาบันการเงินตามมาตรการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 
แก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 94 ง (23 เม.ย. 2563) 22-23) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศนายทะเบียน เรื่อง ขยายระยะเวลากาารจัดท าและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับ 
ผลการด าเนินงานและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัทประกันชีวิต  
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 114 ง (15 พ.ค. 2563) 37)  
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151404
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151408
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151405
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151396
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151407
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151480
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151481
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151482
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151497
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ประกาศนายทะเบียน เรื่อง ขยายระยะเวลากาารจัดท าและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับ 
ผลการด าเนินงานและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัทประกันวินาศภัย  
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 114 ง (15 พ.ค. 2563) 38)  
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๑๖/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการ 
ผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ราชกิจจานุเบกษา 137,  
ตอนพเิศษ 93 ง (22 เม.ย. 2563) 57) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สม. ๓๓/๒๕๖๓  
เรื่อง มาตรการผ่อนปรนค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีเนื่องจาก 
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus  
Disease 2019 (COVID-19)) (ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 94 ง (23 เม.ย. 2563)  
6-7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง เพิ่มเติมคุณภาพมาตรฐานของเอนไซม์ 
ส าหรับใช้ในการผลิตอาหาร (ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 80 ง (7 เม.ย. 2563)  
57) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศส านักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง มาตรการการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 111 ง  
(12 พ.ค. 2563) 19) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง กาารบริหารสลากในสถานการณ์แพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ราชกิจจานุเบกษา 137,  
ตอนพิเศษ 103 ง (1 พ.ค. 2563) 21) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง กาารบริหารสลากในสถานการณ์แพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ ๒) (ราชกิจจานุเบกษา 137,  
ตอนพิเศษ 103 ง (1 พ.ค. 2563) 22) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้ 
พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟู 
เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 93 ง (22 เม.ย. 2563)  
1-6) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151498
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151478
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151479
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151427
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151494
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151488
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151489
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151476
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BOOKS, THESES AND PAMPHLETS 
 

Rubber 
678.4028 
ว 546  กรมวิชาการเกษตร กองการยาง. 
2559  การทดสอบตามมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์ /  
 กองการยาง กรมวิชาการเกษตร. กรุงเทพฯ :  
 กรมวิชาการเกษตร, 2559. 71 หน้า. ดูข้อมูลเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
Technology 

607 
พ 523 T  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.  
2559  Thailand tech show 2016 /  
 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.  
 ปทุมธานี : ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ชาติ,  
 2559. 219 หน้า. ดูข้อมูลเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 

607 
พ 523  ส านักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.  
2559   Thailand tech show ครั้งที่ 1/2559  
 โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ /  
 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.  
 ปทุมธานี : ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ชาติ,  
 2559. 274 หน้า. ดูข้อมูลเพ่ิมเติม 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51281
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51283
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51282
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STANDARDS & REGULATIONS 
 
Japan 
 Japanese Standards Association 
 

Std.  
JISf Japanese Standards Association. 
2019  Ferrous materials & metallurgy I /  
V.1 Japanese Standards Association. Tokyo :  
 Japanese Standards Association, c2019. 2841 p. 
 See more 
 
 
Std.  
JISf Japanese Standards Association. 
2019  Ferrous materials & metallurgy II /  
V.2 Japanese Standards Association. Tokyo :  
 Japanese Standards Association, c2019. 2383 p. 
 See more 
 
 
 
Std. 
JISh Japanese Standards Association.  
2019  Heat treatment / Japanese Standards  
 Association. Tokyo : Japanese Standards Association,  
 c2019. 2540 p. See more 
 
 
 
 
Std. 
JISm Japanese Standards Association.  
2019  Machine elements (excluding fasteners &  
 screw threads) / Japanese Standards Association.  
 Tokyo : JSA, c2019. 2327 p. See more 
 
 
 
 
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51325#images
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51325#images
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51327#images
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51326#images
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Std. 
JISn Japanese Standards Association. 
2019  Non-ferrous metals & metallurgy /  
 Japanese Standards Association. Tokyo :  
 JSA, c2019. 2030 p. See more 
 
 
 
 
Std.  
JIS  Japanese Standards Association.  
A 9501   Japanese Industrial Standard -- JIS A 9501 : 2019  
2019  Standard practice for thermal insulation works /   
 Japanese Industrial Standards Committee, JSA. 
 Revised 2019-02-20 Tokyo : JSA, c2019.  
 158 p. (Eng) See more 
 
 
 
 
Std. 
JIS  Japanese Standards Association. 
C 2501  Japanese Industrial Standard -- JIS C 2501 : 2019  
2019  Methods of test for permanent magnet  /  
 Japanese Industrial Standard Committee, JSA. 
 Revised 2019-03-20 Tokyo : JSA, c2019. 21 p. (Eng) 
 See more 
 
 
 
 
 

Std.  
JIS  Japanese Standards Association. 
C 8957   Japanese Industrial Standard -- JIS C 8957 : 2019  
2019  Interrelationship of photovoltaic modules and arrays /  
 Japanese Industrial Standards Committee , JSA.  
 Tokyo : JSA, c2019. 6 p. (Eng) See more 
 
 
 
 
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51324#images
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51343
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51330
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51331
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Std.  
JIS   Japanese Standards Association. 
K 0050   Japanese Industrial Standard -- JIS K 0050 : 2019  
2019 General rules for chemical analysis / 
 Japanese Industrial Standard Committee, JSA.  
 Revised 2019-02-20 Tokyo : JSA, c2019. 49 p. 
 (Eng) See more 
 
 
 
Std.  
JIS Japanese Standard Association. 
R 3106   Japanese Industrial Standard -- JIS R 3106 : 2019  
2019 Testing method for transmittance, reflectance  
 and emissivity of flat glass and calculation  
 of total solar energy transmittance of glazing /  
 Japanese Industrial Standards Committee, JSA.  
 Revised 2019-03-20 Tokyo :JSA, c2019. 46 p.  
 (Eng) See more 
 
 
Std.  
JIS Japanese Standards Association. 
R 5210   Japanese Industrial Standard -- JIS R 5210 : 2019  
2019 Portland cement (Amendment 1) /  
 Japanese Industrial Standard Committee, JSA.  
 Revised 2019-03-20 Tokyo : JSA, c2019. 2 p.  
 (Eng) See more 
 
 
 
 
Std.  
JIS Japanese Standards Association. 
T 1021   Japanese Industrial Standard -- JIS T 1021 : 2019  
2019 Hospital grade outlet-sockets and plugs /  
 Japanese Industrial Standards Committee, JSA.  
 Revised 2019-03-20 Tokyo : JSA, c2019. 17 p. 
 (Eng) See more 
 
 
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51332
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51328
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51349
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51329
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The United States of America 
 Society of Automotive Engineers 
  
  SAE J33 : 2017 Snowmobile definitions and nomenclature – general. 

  SAE J183 : 2017 Engine oil performance and engine service 
classification (other than "energy conserving"). 

  SAE J443 : 2017 Procedures for using standard shot peening almen 
test strip. 

  SAE J576 : 2017 Plastic material or materials for use in optical parts 
such as lenses and reflex reflectors of motor 
vehicle lighting devices. 

  SAE J645 : 2017 Automotive transmission terminology. 

  SAE J701 : 2017 Truck tractor semitrailer interchange coupling 
dimensions. 

  SAE J852 : 2017 Front cornering lamps for use on motor vehicles. 

  SAE J995 : 2017 Mechanical and material requirements for steel nuts. 

  SAE J1014 : 2017 classification and nomenclature towing winch for 
skidders and crawler tractors. 

  SAE J1134 : 2017 SAE nodal mount. 

  SAE J1204 : 2017 Wheels - recreational and utility trailer fatigue test 
procedure and performance requirements. 

  SAE J1237 : 2017 Metric thread rolling screws. 

  SAE J1335 : 2017 Hydraulic cylinder no-load friction test. 

  SAE J1342 : 2017 Test method for determining power consumption of 
engine cooling fan drive systems. 

  SAE J1355 : 2017 Test method for measuring thickness of resilient 
insulating paddings. 

  SAE J1400 : 2017 Laboratory measurement of the airborne sound 
barrier performance of flat materials and 
assemblies. 

  SAE J1454 : 2017 Dynamic durability testing of seat cushions for off-
road work machines. 

  SAE J1498 : 2017 Heating value of fuels. 

  SAE J1525 : 2017 Lap shear test for automotive-type adhesives for fiber 
reinforced plastic (FRP) bonding. 
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  SAE J1608 : 2017 Manual transmission shift patterns. 

  SAE J1634 : 2017 Battery electric vehicle energy consumption and 
range test procedure. 

  SAE J1699/2 : 2017 Test cases for OBD-II scan tools and I/M test 
equipment. 

  SAE J1699/3 : 2017 Vehicle OBD II compliance test cases. 

  SAE J1717 : 2017 Interior automotive plastic part testing. 

  SAE J1731 : 2017 Pilot bearings for truck and bus applications. 

  SAE J1752/3 : 2017 Measurement of radiated emissions from integrated 
circuits-TEM/wideband TEM (GTEM) cell method; 
TEM cell (150 kHz to 1 GHz), wideband TEM cell 
(150 kHz to 8 GHz). 

  SAE J1754/1 ; 2017 Hose assemblies, rubber, hydraulic, steel wire 
reinforced - part 1: procurement document. 

  SAE J1806 : 2017 Clutch dimensions for truck and bus applications. 

  SAE J1857 : 2017 Flywheel dimensions for truck and bus applications. 

  SAE J1915 : 2017 Recommended remanufacturing procedures for 
manual transmission clutch assemblies. 

  SAE J2087 : 2017 Daytime running light. 

  SAE J2253 : 2017 Test procedures for automotive structural composite 
materials. 

  SAE J2452 : 2017 Stepwise coastdown methodology for measuring tire 
rolling resistance. 

  SAE J2469 : 2017 Clutch application powertrain startability rating 
requirements for truck and bus applications. 

  SAE J2527 : 2017 Performance based standard for accelerated exposure 
of automotive exterior materials using a controlled 
irradiance Xenon-Arc apparatus. 

  SAE J2555 : 2017 Vehicle idle gear rattle evaluation procedure. 

  SAE J2597 : 2017 Computer generated shot peening saturation curves. 

  SAE J2606 : 2017 Drain and fill plug for use on engines, transmissions, 
and axles. 

  SAE J2625 : 2017 Automotive vehicle brake squeal test recommend 
practice. 
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  SAE J2642 : 2017 Recommended practice for developing specifications 

for automotive thermoplastic materials. 

  SAE J2662 : 2017 Torque ratings for power take-off mounting pads. 

  SAE J2710 : 2017 Modal testing and identification of lower order tire 
natural frequencies of radial tires. 

  SAE J2725 : 2017 Road vehicles - friction materials - elastic properties 
measurements. 

  SAE J2749 : 2017 High strain rate tensile testing of polymers. 

  SAE J2765 : 2017 Procedure for measuring system COP [coefficient of 
performance] of a mobile air conditioning system 
on a test bench. 

  SAE J2836/4 : 2017 Use cases for diagnostic communication for plug-in 
electric vehicles. 

  SAE J2840 : 2017 High voltage shielded and jacketed cable. 

  SAE J2846 : 2017 Laboratory measurement of the acoustical 
performance of body cavity filler materials. 

  SAE J2855 : 2017 SAE instrumented arm user’s manual. 

  SAE J2908 : 2017 Vehicle power test for electrified powertrains. 

  SAE J2926 : 2017 Rollover testing methods. 

  SAE J2927 : 2017 R-1234yf refrigerant identifier installed In recovery and 
recycling equipment for use with mobile A/C 
systems. 

  SAE J2938 : 2017 LED light sources tests and requirements standard. 

  SAE J3109 : 2017 PWM HVAC blower controller and BLDC motor 
controller efficiency assessment. 
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 INFORMATION FILES 
 

IF 120 (16) Artificial Intelligence (AI) applications for COVID-19 pandemic. Diabetes & Metabolic   
     Syndrome: Clinical Research & Reviews. 2020, 14(4), 337-339. 

IF  98 (136) Assessment of the levels of herbicide residues in fish samples from Alau Dam,  
     Maiduguri, Borno, State, Nigeria. International Journal of Environmental  
     Chemistry. 2019, 3(2), 53-58. 

IF 120 (19) Clinical characteristics of older patients infected with COVID-19: a descriptive study.  
     Archives of Gerontology and Geriatrics. 2020, 89, Article 104058. 

IF 120 (12) COVID-19 and telemedicine: immediate action required for maintaining healthcare  
     providers well-being. Journal of Clinical Virology. 2020, 126, Article 104345. 

IF 120 (14) COVID-19: a promising cure for the global panic. Science of The Total Environment.  
     2020, 725, Article 138277. 

IF 120 (13) COVID-19: melatonin as a potential adjuvant treatment. Life Sciences. 2020, 250,  
     Article 117583. 

IF 98 (131) Drivers of personal safety in agriculture: a case study with pesticide operators.  
     Agriculture. 2019, 9(2), Article 34. 

IF 98 (130)       Ecological risk assessment of soil heavy metals and pesticide residues in tea 
plantations.  Agriculture. 2020, 10(2), Article 47. 

IF 98 (139) Exposure of chlorpyrifos in toddlers living in an agricultural area in Sakon Nakhon  
     province, North-East Thailand. Journal of Health Research. 2019, 33(2), 151-161. 

IF 120 (18) Facemask shortage and the novel coronavirus disease (COVID-19) outbreak:  
     reflections on public health measures. EClinicalMedicine. 2020, 21, Article  
     100329. 

IF 120 (17) Guidelines for dental care provision during the COVID-19 pandemic. The Saudi  
     Dental Journal. 2020, 32(4), 181-186. 

IF 98 (134) High density supercritical carbon dioxide for the extraction of pesticide residues in  
     onion with multivariate response surface methodology. Molecules. 2020, 25(4),  
     Article 1012. 

IF 120 (10) Knowledge and attitudes of medical staff in Chinese psychiatric hospitals regarding  
     COVID-19. Brain, Behavior, & Immunity - Health. 2020, 4, Article 100064. 

IF 98 (132) Multi-residue screening of pesticides in aquaculture waters through ultra-high- 
     performance liquid chromatography-Q/Orbitrap mass spectrometry. Water. 2020,  
     12(5), Article 1238. 

IF 98 (135) Pesticide residues and health risk assessment in tomatoes and lettuces from farms  
     of Metropolitan Region Chile. Molecules. 2020, 25(2), Article 355. 



- 22 - 
IF 98 (138) Pesticide residues detected in selected crops, fish and soil from irrigation sites in the  

     upper East Region of Ghana. Advanced Journal of Chemistry-Section A. 2020,  
     3(2), 221-236. 

IF 120 (11) Rapid surveillance of COVID-19 in the United States using a prospective space-time  
     scan statistic: detecting and evaluating emerging clusters. Applied Geography.  
     2020, 118, Article 102202. 

IF 98 (133) Respiratory and allergic effects in children exposed to pesticides—a systematic  
     review. International Journal of Environmental Research and Public Health.  
     2020, 17(8), Article 2740. 

IF 120 (15) Serial interval of novel coronavirus (COVID-19) infections. International Journal of  
     Infectious Diseases. 2020, 93, 284-286. 

IF 98 (137) Social and economic variables related with paraquat self-poisoning: an ecological  
     study.  BMC Public Health. 2020, 20(1), Article 404. 
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บทความวารสารภาษาไทย 

"ไขมันเลว" ตัวใหม่. หมอชาวบ้าน. 2563, 41(491) มีนาคม, 18-21. 

ENERGY STORAGE SYSTEM ระบบกักเก็บพลังงานในไทย. ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม. 2563, 27(1) มกราคม-
กุมภาพันธ์, 66-69. 

Food Safety การท้าน ้าตาลมะพร้าวปลอดภัยสารพิษ. กสิกร. 2561, 91(6) กันยายน-ตุลาคม, 78-86. 

กระเทียม พืชผักคุณค่ามหาศาล เป็นอาหาร และยาดี. เทคโนโลยีชาวบ้าน. 2563, 32(715) 15 มีนาคม, 26-27. 

กล้วยตากแม่โสม สร้างแบรนด์ ขยายตลาด. เทคโนโลยีชาวบ้าน. 2563, 32(716) 1 เมษายน, 92-94. 

กะปิทอด ต่อยอดอาชีพ ฝีมือนักศึกษา มทร. ตรัง พ่อแม่ปลื ม ลูกหาเงินเรียนเอง. เทคโนโลยีชาวบ้าน. 2563, 32(715) 
15 มีนาคม, 99. 

การใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต โทรคมนาคม และการแพทย์.  ENGINEERING 
TODAY. 2563, 18(175) มกราคม-กุมภาพันธ์, 26-30. 

การตกค้างของ 'ไกลโฟเสต' ในซีเรียลบาร์. ฉลาดซื้อ. 2562, 26(226) ธันวาคม, 34-39. 
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