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ELECTRONIC RESOURCES 

e-Books* 

 กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค. 
  แนวทางการด าเนินการเรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 ส าหรับสถานประกอบการ [electronic resource] /  
 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. นนทบุรี.  
 ส านักฯ, 2563. 19 หน้า. ดูข้อมูลเพิ่มเติม 
 

 

 

614.5 

ค 121  คณะกรรมการสุขภาพแห่งมณฑลยูนนาน.  
2563  คู่มือป้องกันโรคโควิด-19 [electronic resource] /  
 คณะกรรมการสุขภาพแห่งมณฑลยูนนาน มหาวิทยาลัยการแพทย์คุนหมิง  
 สถาบันการศึกษาทางวิทยาศาสตร์มณฑลยูนนาน  
 และส านักพิมพ์การศึกษายูนนาน. นครคุนหมิง, ประเทศจีน :  
 ยูนนาน กรุ๊ปจ ากัด, 2563. 62 หน้า. ดูข้อมูลเพ่ิมเติม 
 

 

 

 

614.5 

ค 695  คู่มือการป้องกันและการรักษาโรคโควิด -19 โรงพยาบาลแห่งแรก 
2563   ในเครือคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง  

   จัดท าขึ้นตามประสบการณ์ทางคลินิก [electronic resource] /  
   มูลนิธิ แจ็คหม่า (Jack Ma Foundation) และ 
   มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง (Zhejiang University).  
   ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2563.  

   78 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=51313
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51317
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51312
mailto:info@dss.go.th
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620.136 

จ 715  เจนเนอร์, เอลิซาเบธ. 
2563   ไวรัสโคโรนา : หนังสือความรู้ส าหรับเด็ก  
 [electronic resource] / เอลิซาเบธ เจนเนอร์ เคท วิลสัน  
 และเนีย โรเบิร์ต ; แปลโดย โคลญ่า. กรุงเทพฯ :  
 แกลอรี่ พับลิชชิ่ง, 2563. 29 หน้า. ดูข้อมูลเพิ่มเติม 
 

 

 

 

615.321 

ร 925  โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กลุ่มงานเภสัชกรรมและ 
2563   กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.  
 อาหารสมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกันในภาวะที่มีการระบาด 
 ของโควิด-19 [eletronic resource] / กลุ่มงานเภสัชกรรม 
 และกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร. ปราจีนบุรี :  
 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร, 2563. 52 หน้า. 
 ดูข้อมูลเพ่ิมเติม 
 

 

 

614.4 
ส 691  สถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงบรสัเซลส์ ส านักงานที่ปรึกษา 
2563   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 
    รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนโยบายมาตรการ 
 ในสหภาพยุโรปประกอบข้อเสนอแนะนโยบายด้านการอุดมศึกษา  
 วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทย :  
 รายงานความก้าวหน้าในการรักษาและการพัฒนาวัคซีน 
 ต้านโรคโควิด-19 ของประเทศต่าง ๆ และโอกาสของนักวิจัยไทย 
 ในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยในยุโรป  
 [electronic resource] / ส านกังานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร ์
 และเทคโนโลยี ประจ าสถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงบรัสเซลส์.  
 บรสัเซลส์, เบลเยี่ยม : ส านักงาน, 2563. 42 หน้า. 
 ดูข้อมูลเพ่ิมเติม 
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51352
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51338
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51340
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613.62 

ส 293  สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน (ส.อ.ป.).  
2563   คู่มือการจัดการ COVID-19 ส าหรับสถานประกอบกิจการ 
 [electronic resouce] / สมาคมอาชีวอนามัยและ 
 ความปลอดภัยในการท างาน (ส.อ.ป.). กรุงเทพ : สมาคม,  
 2563. 43 หน้า. ดูข้อมูลเพิ่มเติม 
 

 

 

 

 

370.1523 

ส 881  สุวิทย์ เมษินทรีย์.  
2563  โลกเปลี่ยน คนปรับ เตรียมคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
 ในโลกหลังโควิด-19 [electronic resource] / สุวิทย์ เมษินทรีย์.  
 กรุงเทพ : กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
 นวัตกรรม, 2563. 15 หน้า. ดูข้อมูลเพ่ิมเติม 
 
 

 

 

 

 

338.9 

ส 881  สุวิทย์ เมษินทรีย์.  
2563  โลกเปลี่ยน คนปรับ ความพอเพียงในโลกหลังโควิด  
ล 2 [eletronic resource] / สุวิทย์ เมษินทรีย์. กรุงเทพ :  
 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม,  
 2563. 24 หน้า. ดูข้อมูลเพิ่มเติม 
 

 

 

 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51311
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51315
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51350
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338.9 

ส 881  สุวิทย์ เมษินทรีย์.  
2563  โลกเปลี่ยน คนปรับ เราจะอยู่ในโลกหลังวิกฤตโรคโควิด-19  
 อย่างเป็นปกติสุขได้อย่างไร [electronic resource] /  
 สุวิทย์ เมษินทรีย์. กรุงเทพ : กระทรวงการอุดมศึกษา  
 วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 2563. 39 หน้า. 
 ดูข้อมูลเพ่ิมเติม 
 
 

 

 

 

338.9 

ส 881  สุวิทย์ เมษินทรีย์.  
2563  โลกเปลี่ยน คนปรับ สังคมของพวกเราในโลกหลังโควิด  
ล 3 [electronic resource] / สุวทิย์ เมษินทรีย์. กรุงเทพฯ :  
 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม,  
 2563. 19 หน้า. ดูข้อมูลเพิ่มเติม 
 

 

 

 

 

VDO  

MHESI 1  สุวิทย์ เมษินทรีย์. 
  โลกเปลี่ยน คนปรับเราจะอยู่ในโลกหลังวิกฤตโควิด-19  
 อย่างเป็นปกติสุขได้อย่างไร [video file] / สุวิทย์ เมษินทรีย์.  
 กรุงเทพฯ : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
 นวัตกรรม, 2563. ดูข้อมูลเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51318
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51351
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51319
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e-Article* 
Repr.F52 Comparison of physicochemical characteristics of garlic produced  
  from south korea and china  (Journal of Food Science.  
  84(7)2019:1806-1811) See Abstract  
    
Repr.F53 Foodinformatics: quantitative structure-property relationship  
  modeling of volatile organic compounds in peppers   
  (Journal of Food Science. 84(4)2019:770-781) See Abstract 
 
Repr.F54 Product and microbial population kinetics during balsamic-styled  
  vinegar production  (Journal of Food Science. 84(3)2019:572-579)  
  See Abstract 
 
Repr.F55 Thermal inactivation kinetics of tulane virus in cell-culture  
  medium and spinach  (Journal of Food Science. 84(3)2019: 
  557-563) See Abstract  
 
Repr.M72 Harnessing data science to advance radiation oncology   
  (Molecular Oncology 129(3)2018) See Abstract  
 
Repr.M73 Optimal design of carbon fiber b-pillar structure based on equal  
  stiffness replacement (SAE International 8(1) 2020) See Abstract  
 
“Germ Saber Robot” หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยแสงยูวีใน 30 นาที  

(สาระวิทย์ ฉ.85 (เม.ย. 2563) 14-15) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

“ชุดทดสอบโรคพยาธิใบไม้ตับและโรคพยาธิเส้นด้ายในคน” ตรวจง่าย ตรวจเร็ว รู้ผลใน  
15 นาท ี(สาระวิทย์ ฉ.85 (เม.ย. 2563) 20-21) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

DDC-Care แอปติดตามผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโรค COVID-19 (สาระวิทย์ ฉ.85 (เม.ย. 2563)  
11-13) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

 
NPV ไวรัสก าจัดหนอนศัตรูพืช ไร้สารเคมี ไม่ตกค้าง ไม่ดื้อยา (สาระวิทย์ ฉ.85 (เม.ย. 2563)  

35-38) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

เชื้อ SARS-CoV-2 อยู่ในอากาศและพ้ืนผิวต่าง ๆ ได้นานแค่ไหน... ข้อมูลจริงจากห้องปฏิบัติการ  
(สาระวิทย์ ฉ.85 (เม.ย. 2563) 5-6) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

http://siweb.dss.go.th/index.php/th/food-abstract/3759-comparison-of-physicochemical-characteristics-of-garlic-produced-from-south-korea-and-china
http://siweb.dss.go.th/index.php/th/food-abstract/3764-foodinformatics-quantitative-structure-property-relationship-modeling-of-volatile-organic-compounds-in-peppers
http://siweb.dss.go.th/index.php/th/food-abstract/3765-product-and-microbial-population-kinetics-during-balsamic-styled-vinegar-production
http://siweb.dss.go.th/index.php/th/food-abstract/3768-thermal-inactivation-kinetics-of-tulane-virus-in-cell-culture-medium-and-spinach
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151328
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151294
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151299
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151293
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151301
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151289
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การจัดการศพผู้ติดเชื้อ COVID-19 (สาระวิทย์ ฉ.85 (เม.ย. 2563) 9) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ฆ่าเชื้อก่อโรค COVID-19 ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  

ทนความร้อน ย่อยสลายได้ (สาระวิทย์ ฉ.85 (เม.ย. 2563) 18-19) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

ที่มา อาการ การรักษา และการป้องกันโรคโควิด-19 (สาระวิทย์ ฉ.85 (เม.ย. 2563) 3-5) 
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
นวัตกรรมหน้ากากผ้านาโนป้องกัน COVID-19 และไรฝุ่น “WIN-Masks: Washable Innovative  

Nano-Masks” (สาระวิทย์ ฉ.85 (เม.ย. 2563) 16-17) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

นักวิจัยสหรัฐฯ ทดสอบยามาลาเรีย หวังใช้รักษาโคโรนาไวรัส (สาระวิทย์ ฉ.85 (เม.ย. 2563) 27) 
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
รวมข้อสรุปน่าสนใจ หลัง WHO ส่งทีมสืบสวนสถานการณ์ โควิด-19 ที่จีน (สาระวิทย์ ฉ.85  

(เม.ย. 2563) 9-11) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
* ติดต่อขอรับเอกสารฉบับเต็มได้ที่ info@dss.go.th โทร. 0 2201 7250-5, 0 2201 7287 
 
 
e-Clipping 

ก18822 วิจัยวิธีชว่ยมันฝรั่งไขมันต่ าให้อร่อยขึ้น (ไทยรัฐ 70, 22527  
 (25 ก.ย. 2562) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18823 บราซิลปลูกอ้อยจีเอ็มโอ (ไทยรัฐ 70, 22539 (7 ต.ค. 2562) 7) 
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18824 จุลินทรีย์ในดินอุ่นปล่อยคาร์บอนมากกว่าดินเย็น (ไทยรัฐ 70, 22540  
 (8 ต.ค. 2562) 7) อา่นเอกสารฉบบัเต็ม 
 
ก18825 อะฟลาทอกซินในกระยาสารท (ไทยรัฐ 70, 22543 (11 ต.ค. 2562) 7) 
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก18826 พัฒนาวิธีเปลี่ยนแปลงคาร์บอนไดออกไซด์ (ไทยรัฐ 70, 22546  
 (14 ต.ค. 2562) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151290
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151297
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151287
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151296
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151300
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151291
mailto:info@dss.go.th
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18822.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18823.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18824.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18825.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18826.pdf
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ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
46/2563 นวัตกรรม มุ่งยกระดับผลิตภัณฑ์เซรามิก จ.ล าปาง (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีนาคม 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
47/2563 นวัตกรรม ย้ าข้อมูลกระดาษทิชชู่ ไม่เหมาะสมกับการน ามาท าหน้ากาก  
 (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีนาคม 2563) 
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
48/2563 และนวัตกรรม จัดกิจกรรม (ความ) สุขกับ Science ครั้งที่ 1 เรื่อง  
 “NQI และก้าวต่อไปของกรมวิทยาศาสตร์บริการ” (ข่าวผลงานและ 
 กิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีนาคม 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
49/2563 และนวัตกรรม ลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บตัวอย่างน้ าทิ้ง/น้ าเสีย และส ารวจความ 
 พร้อมของกลุ่มผู้ประกอบการจากการแปรรูปมะพร้าวขาว ในพื้นที่จังหวัด 
 สมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรี (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์ 
 บริการ มีนาคม 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ หนุนพัฒนา New skill ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
50/2563 เสริมความเข้มแข็งมหาวิทยาลัยราชภัฏด้าน NQI (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีนาคม 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
51/2563 นวัตกรรม จับมือมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
 ชุมชนด้วย NQI (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีนาคม 2563) 
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
55/2563 นวัตกรรม จัดกิจกรรม "การท าน้ าหมักชีวภาพ" ภายใต้มาตรการ การลด 
 ขยะมูลฝอยภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการ (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรม 
 วิทยาศาสตร์บริการ มีนาคม 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
56/2563 นวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ไขปริศนากับดัก 
 อุตสาหกรรมอาหารในเขต EECi พร้อมส่งหลักสูตร non-degree ผลิต 
 ปัญญาวิทย์ต้นแบบ (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
 มีนาคม 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  

http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c46-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c47-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c48-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c49-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c50-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c51-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c55-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c56-2563.pdf
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ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
57/2563 นวัตกรรม ร่วมประชุมระดมความคิดเห็น NQI ของประเทศในสาขา  
 Green and Environmetal Economy (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรม 
 วิทยาศาสตร์บริการ มีนาคม 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
58/2563 นวัตกรรม เปิดห้องปฏิบัติการเคมี เสริมความรู้ นักวิจัยรุ่นเยาว์โรงเรียน 
 เทพศิรินทร์ (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีนาคม 2563) 
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
59/2563 นวัตกรรม ผลักดันการรับรองบุคลากรสาขาวิชาชีพมาตรวิทยา ตามมาตรฐาน 
 ISO/IEC 17024 ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีนาคม 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
60/2563 นวัตกรรม ร่วมกับกองทัพเรือ (ทร.) ลงพื้นที่ส ารวจและเก็บข้อมูลเบื้องต้น 
 ในการท า NQI ด้านการท่องเที่ยว (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์ 
 บริการ มีนาคม 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
61/2563 นวัตกรรม จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตร การย้อมสีเส้นกกและ 
 ไม้ไผ่ด้วยสีธรรมชาติ (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
 มีนาคม 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
62/2563 นวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดท าหลักสูตร Non  
 Degree ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพ่ือสร้างก าลังแรงงานในพ้ืนที่  
 EECi (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีนาคม 2563) 
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ สผ. การพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ 
63/2563 ผลิตภัณฑ์น้ าปลา (Fish sauce) (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์ 
 บริการ มีนาคม 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
64/2563 นวัตกรรม เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตร “เทคโนโลยีการ 
 ผลิตและการแปรรูปมะนาวในท้องถิ่น” ณ จังหวัดนนทบุรี (ข่าวผลงานและ 
 กิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีนาคม 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  

http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c57-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c58-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c59-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c60-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c61-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c62-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c63-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c64-2563.pdf
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ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
65/2563 นวัตกรรม ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ (สคท.) เตรียมรวมพลนัก 
 วิชาชีพเคมีปฏิรูปการเรียนรู้เพ่ือทักษะแห่งอนาคต (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีนาคม 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
67/2563 นวัตกรรม เปิดศูนย์ให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ป้องกัน Covid-19 (ข่าวผลงาน 
 และกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีนาคม 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
69/2563 นวัตกรรม ท าเจลล้างมือสูตรกรมวิทยาศาสตร์บริการ มอบหน่วยงานใน 
 สังกัด อว. บริการประชาชน ต้านไวรัส Covid-19 (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีนาคม 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
72/2563 นวัตกรรม ร่วมมือสถาบันสิ่งทอพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้า เพื่อต่อยอด 
 งานวิจัยสู้ไวรัส Covid-19 (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 มีนาคม 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
79/2563 นวัตกรรม พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ า ด้วยการวัดค่า  
 Total Dissolved Solids (TDS) (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์ 
 บริการ มีนาคม 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

ราชกิจจานุเบกษา 

ข้อก าหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ 
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) (ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 69 ง (15 มี.ค. 2563)  
10-16) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

ข้อก าหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ 
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) (ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 76 ง (2 เม.ย. 2563) 1)  
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ข้อก าหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ 

ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) (ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 83 ง (10 เม.ย. 2563)  
86-87) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
 

http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c65-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c67-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c69-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c72-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c79-2563.pdf
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151224
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151225
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151226
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ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการห้ามรถบรรทุก ๔ ล้อ ๖ ล้อ  
และ ๑๐ ล้อข้ึนไป เดินในเขตกรุงเทพมหานคร ในช่วงเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๓ (ราชกิจจานุเบกษา  
137, ตอนพิเศษ 88 ง (16 เม.ย. 2563) 132-133) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ค าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้ก ากับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบ 

และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ราชกิจจานุเบกษา 137,  
ตอนพิเศษ 69 ง (25 มี.ค. 2563) 4-5) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

ค าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ 
ตามพระราชก าหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
(ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 69 ง (25 มี.ค. 2563) 6-9) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

ค าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๖/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์ 
โควิด – 19 (ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 72 ง (27 มี.ค. 2563) 26-27)  
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

ค าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๗/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน เพ่ิมเติม (ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 81 ง  
(8 เม.ย. 2563) 17) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

ค าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๘/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชน 
ในศนูย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  
(ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 83 ง (10 เม.ย. 2563) 88-89) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

ค าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๙/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเกียวกับการบริหาร 
จัดการพัสดุ ส าหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  
(ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 83 ง (10 เม.ย. 2563) 90-93) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ค าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๐/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ ท่าอากาศยาน 

ทั่วราชอาณาจักร (ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 83 ง (10 เม.ย. 2563) 94)  
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

ค าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๑/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เพ่ิมเติม (ราชกิจจานุเบกษา  
137, ตอนพิเศษ 83 ง (10 เม.ย. 2563) 95) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

ค าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๓/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ 
ตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒)  
(ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 87 ง (15 เม.ย. 2563) 62) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151258
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151223
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151213
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151214
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151215
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151216
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151217
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151218
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151219
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151221
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ค าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) (ราชกิจจานุเบกษา 137,  
ตอนพิเศษ 87 ง (15 เม.ย. 2563) 63) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

ค าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๕/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  
(ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 87 ง (15 เม.ย. 2563) 64) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ค าสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ ๘/๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมาย 

ผู้ก าหนดแนวทางอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่และเหตุจ าเป็นอ่ืน ๆ ตามข้อก าหนด 
ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) (ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 82 ง (9 เม.ย. 2563) 25)  
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

ค าสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ ๙/๒๕๖๓ เรื่อง แนวทาง 
การปฏิบัติตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหาร 
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) (ราชกิจจานุเบกษา 137,  
ตอนพิเศษ 87 ง (15 เม.ย. 2563) 65-67) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๒/๒๕๖๓ เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งนายกรัฐมนตรี  

ที่ ๙/๒๕๖๓ (ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 85 ง (14 เม.ย. 2563) 29-31)  
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

แถลงการณ์ส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชก าหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ราชกิจจานุเบกษา 137, 24 ก  
(25 มี.ค. 2563) 1-2) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

ประกาศ ก.บ.ศป. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) (ราชกิจจานุเบกษา 137, 17 ก  
(25 ก.พ. 2563) 5-9) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

ประกาศ เรื่อง การก าหนดอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอ านาจหน้าที่ 
ของนายกรัฐมนตรี (ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 69 ง (25 มี.ค. 2563) 2-3)  
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการในการด าเนินการของสถานี 

ขนส่งสัตว์และหรือสิ่งของ เพ่ือบรรเทาผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 87 ง 
(15 เม.ย. 2563) 34-35) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151222
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151223
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151227
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151228
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151220
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151208
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151246
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151210
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151256
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ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการในการด าเนินการของสถานี 
ขนส่งสัตว์และหรือสิ่งของในส่วนพื้นที่โรงอาหารและห้องวีไอพี ในอาคารที่พักและโรงอาหาร  
เพ่ือบรรเทาผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
(ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 87 ง (15 เม.ย. 2563) 36) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๔๑/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติส าหรับเรือท่ีเข้ามาในน่านน้ าไทย กรณีเป็น 

เรือจากท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) (ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 55 ง (10 มี.ค. 2563)  
6-7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๔๓/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติส าหรับเรือท่ีเข้ามาในน่านน้ าไทย กรณีเป็น 

เรือจากท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ (ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 65 ง  
(19 มี.ค. 2563) 27-29) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๔๕/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติส าหรับเรือท่ีเข้ามาในน่านน้ าไทย กรณีเป็น 
เรือจากท้องที่นอกราชอาณาจักร (ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 67 ง (23 มี.ค. 2563)  
21-23) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๕๒/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID-19) ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร  
(ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 74 ง (31 มี.ค. 2563) 25-26) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การยื่นค าขอและการออกใบส าคัญเก่ียวกับ 
วัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้รับผิดชอบ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 90 ง  
(17 เม.ย. 2563) 27-31) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๔๗/๒๕๖๓ เรื่อง การแสดงหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า (Form E)  
ส าหรับผู้น าของเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ 
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 56 ง  
(11 มี.ค. 2563) 19-20) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๗๖/๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการส าหรับการยกเว้นอากร 

ศุลกากรส าหรับของที่น าเข้ามาเพ่ือใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 85 ง (14 เม.ย. 2563) 7)  
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151257
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151264
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151265
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151266
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151267
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151261
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151262
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151263
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ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การส่งเอกสารให้หน่วยงานของกรมสรรพสามิตในช่วง 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ราชกิจจานุเบกษา  
137, ตอนพิเศษ 83 ง (10 เม.ย. 2563) 33-35) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การส่งเอกสารให้หน่วยงานของกรมสรรพสามิตในช่วงการแพร่ 
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ ๒)  
(ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 90 ง (17 เม.ย. 2563) 16-17) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรส าหรับของที่น าเข้ามา 

เพ่ือใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ราชกิจจานุเบกษา  
137, ตอนพิเศษ 83 ง (10 เม.ย. 2563) 19) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดชนิด และลักษณะของมาตรวัดมวลโดยตรง  
รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และอายุค ารับรอง (ราชกิจจานุเบกษา  
136, ตอนพิเศษ 276 ง (11 พ.ย. 2562) 27-37) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร 
เป็นการเฉพาะ ส าหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งได้รับอนุญาต 
ให้เข้ามาท างานในราชอาณาจักร ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน  
กรณีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ราชกิจจานุเบกษา  
137, ตอนพิเศษ 83 ง (10 เม.ย. 2563) 24-25) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร 
เป็นการเฉพาะ ส าหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา และเมียนมา ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามา 
ท างานในราชอาณาจักร ตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างาน 
ของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม กรณีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 83 ง  
(10 เม.ย. 2563) 26-27) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายก าหนดเวลาการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน 
จากกรณีการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย (ราชกิจจานุเบกษา  
137, ตอนพิเศษ 70 ง (25 มี.ค. 2563) 6) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

 
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวท างานในราชอาณาจักร 

เป็นกรณีพิเศษ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 83 ง (10 เม.ย. 2563) 28-30) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151243
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151244
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151252
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151326
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151253
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151254
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151249
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151255
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ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออก 
เงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ราชกิจจานุเบกษา  
137, ตอนพิเศษ 84 ง (13 เม.ย. 2563) 12) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๔๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ 

ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูป ที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย  
(ราชกิจจานุเบกษา 129, ตอนพิเศษ 78 ง (10 พ.ค. 2555) 24-25) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๔๗) พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง วิธีการผลิตอาหารที่ใช้ 
น้ ามันทอดซ้ า (ราชกิจจานุเบกษา 129, ตอนพิเศษ 187 ง (13 ธ.ค. 2555) 63)  
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๖๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ 
ที่ท าให้เกิดโรค (ราชกิจจานุเบกษา 130, ตอนพิเศษ 148 ง (31 ต.ค. 2556) 42)  
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๐๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง เอนไซม์ส าหรับใช้ใน 
การผลิตอาหาร (ราชกิจจานุเบกษา 136, ตอนพิเศษ 203 ง (15 ส.ค. 2562) 17-19)  
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง อาหารท าความสะอาด 
หรือฆ่าเชื้อท่ีใช้ส าหรับอาหาร (ราชกิจจานุเบกษา 136, ตอนพิเศษ 278 ง (13 พ.ย. 2562)  
34-37) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus  
Disease 2019 (COVID-19)) (ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 51 ง (4 มี.ค. 2563) 1)  
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง พ.ศ. ๒๕๖๓   
(ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 58 ง (13 มี.ค. 2563) 1-2) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจ าตัวของ 

เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เพ่ือแสดงตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ในกรณีมีเหตุจ าเป็น 
เร่งด่วนหรือมีกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓ (ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 58 ง  
(13 มี.ค. 2563) 3) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151245
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151116
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151118
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151117
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151114
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151115
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151229
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151273
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151269
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 48 ง (29 ก.พ. 2563) 1)  
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติ 

โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ (ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพเิศษ 58 ง  
(13 มี.ค. 2563) 4-7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติ 
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ (ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 58 ง  
(13 มี.ค. 2563) 8-9) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย  
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019  
(COVID-19)) พ.ศ. ๒๕๖๓ (ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 52 ง (5 มี.ค. 2563)  
13-14) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายการเชื้อโรคที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา ๑๘  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ (ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 48 ง (29 ก.พ. 2563) 2-3)  
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและมาตรฐานของสถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับ 
การยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลกรณีให้บริการเฉพาะผู้ป่วย 
โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็นการชั่วคราว  
(ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 77 ง (2 เม.ย. 2563) 11-13) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สถานพยาบาลอ่ืนซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับ 

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กรณีให้บริการเฉพาะผู้ป่วยโรคติดต่ออันตราย 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็นการชั่วคราว (ราชกิจจานุเบกษา  
137, ตอนพิเศษ 77 ง (2 เม.ย. 2563) 9-10) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่าย 

ในการด าเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ  
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019  
(COVID-19)) (ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 80 ง (7 เม.ย. 2563) 47)  
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151268
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151270
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151271
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151231
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151272
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151239
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151238
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151241
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการช่วยเหลือเยียวยา 
แก่ผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))  
การระดมทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเยียวยา และการจัดให้มีการส่งต่อ 
ผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอ่ืน (ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 51 ง (4 มี.ค. 2563)  
2-5) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยง 
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019  
(COVID-19)) ส าหรับสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ราชกิจจานุเบกษา 137,  
ตอนพิเศษ 81 ง (8 เม.ย. 2563) 11-13) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๓๓๗ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วัสดุปิดแผลก้าวหน้า : โครงร่างตาข่ายเคลือบไฮโดรเจล  
(ราชกิจจานุเบกษา 136, ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค. 2562) 22) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๔๐๗ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เถ้าปาล์มน้ ามันใช้เป็นวัสดุผสมคอนกรีต (ราชกิจจานุเบกษา 137,  
ตอนพิเศษ 4 ง (6 ม.ค. 2563) 6) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์  

และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 78 ง  
(3 เม.ย. 2563) 38-40) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. ๒๘/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดท าและส่งงบการเงิน 

ไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๖๓ ของบริษัทท่ีไม่สามารถ จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี เนื่องจาก 
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus  
Disease 2019 (COVID-19)) (ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 74 ง (31 มี.ค. 2563)  
46) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. ๒๓/๒๕๖๓ เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับ 

การจัดประชุมสามัญประจ าปีที่จัดขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของผู้ถือหน่วยลงทุนของ 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน เนื่องจากสถานการณ์การ 
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019  
(COVID-19)) (ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 74 ง (31 มี.ค. 2563) 44-45)  
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151230
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151242
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151325
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151324
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151240
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151237
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151236
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ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการ 
สาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๖๓ (ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 77 ง 5 
(2 เม.ย. 2563) 33) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

ประกาศนายทะเบียน เรื่อง ขยายระยะเวลาการจัดท าและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับ 
ผลการด าเนินงาน และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัทประกันชีวิต  
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 78 ง (3 เม.ย. 2563) 44-45)  
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

ประกาศนายทะเบียน เรื่อง ขยายระยะเวลาการจัดท าและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับ 
ผลการด าเนินงาน และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัทประกันวินาศภัย  
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. ๒๕๖๓  
(ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 78 ง (3 เม.ย. 2563) 46-47) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ท่ัวราชอาณาจักร (ราชกิจจานุเบกษา 137,  

ตอนพิเศษ 69 ง (25 มี.ค. 2563) 1) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การหยุด 

ท าการติดต่อกับประชาชนของบริษัทประกันชีวิตในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. ๒๕๖๓ (ราชกิจจานุเบกษา 137,  
ตอนพิเศษ 89 ง (17 เม.ย. 2563) 32) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การหยุด 
ท าการติดต่อกับประชาชนของบริษัทประกันวินาศภัยในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. ๒๕๖๓ (ราชกิจจานุเบกษา 137,  
ตอนพิเศษ 89 ง (17 เม.ย. 2563) 33) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. ๓๑/๒๕๖๓  

เรื่อง การผ่อนผันการจัดท าและส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของ 
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ราชกิจจานุเบกษา 137,  
ตอนพิเศษ 74 ง (31 มี.ค. 2563) 37-38) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๑๗/๒๕๖๓  
เรื่อง การผ่อนผันเกี่ยวกับการจัดท าและส่งส าเนางบการเงินและรายงานการสอบบัญชี 
ของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ราชกิจจานุเบกษา 137,  
ตอนพิเศษ 70 ง (25 มี.ค. 2563) 47-48) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151211
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151250
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151251
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151209
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151259
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151260
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151235
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151232
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ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๓๐/๒๕๖๓  
เรื่อง การผ่อนผันการด าเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเชื้อไวรัสโควิด 19 (ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 73 ง (30 มี.ค. 2563) 41)  
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. ๒๗/๒๕๖๓  

เรื่อง การด าเนินการเก่ียวกับการจัดประชุมสามัญประจ าปีที่จัดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากสถานการณ์การระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019  
(COVID-19)) (ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 74 ง (31 มี.ค. 2563) 35-36)  
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

พระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ ที่ได้รับผลกระทบ 
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๓ (ราชกิจจานุเบกษา 137,  
30 ก (19 เม.ย. 2563) 6-11) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 
และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๓  
(ราชกิจจานุเบกษา 137, 30 ก (19 เม.ย. 2563) 1-5) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151233
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151234
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151248
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151247
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BOOKS, THESES AND PAMPHLETS 
 

Ceramic 
วศ   กรมวิทยาศาสตร์บริการ. 
205  คู่มือแนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ 
 เซรามิก : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกเพ่ือการส่งออก  
 ของผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ระหว่าง 
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ / กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.  
 กรุงเทพฯ : กรม, [2560]. 121 หน้า. ดูข้อมูลเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
Environment aspects 
จส  

1179 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.  
  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์  
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ. Bioeconomy  

 Circular economy Green economy /  
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ :  
 ส านักงาน, 2561. 15 หน้า. ดูข้อมูลเพิ่มเติม 

 
 
 
 
Management 
551.44 
ป 111  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. ถอดปฏิบัติการกู้ภัยถ  าหลวง 
2562  สู่บทเรียนการบริหารจัดการสาธารณภัย /  
 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. กรุงเทพฯ : 
 อมรินทร์พริ นติ งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2562. 207 หน้า. 
 ดูข้อมูลเพ่ิมเติม 
 

 

 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51176
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51241
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51235
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Science 
507 
น 557  นิเชต สุนทรพิทักษ์.  
2562   เส้นทางวิทยาศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงในเส้นทางนั น /  
 นิเชต สุนทรพิทักษ์. สงขลา : พิมพการ, 2562. 145 หน้า. 
 ดูข้อมูลเพ่ิมเติม 
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51239
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STANDARDS & REGULATIONS 
 

Std. 
ASTM  ASTM International. 
2020  Annual book of ASTM standards  
 Sect. 2, 4 - 5, 10 2020 / ASTM International. 
 West Conshohocken, Pa. : ASTM International,  
 c2020. 12 v. see more  
   
 

 

Japan 
 Japanese Standards Association 
 

JIS T 3218 : 2018  Central venous catheters.  

JIS T 3228 : 2018   Biopsy needles for single use. 

JIS T 3243 : 2017 Catheters and tubes designed for the biliary tract. 

JIS T 3268 :  2018  Sterile, single-use intravascular catheters.  

JIS T 4206 : 2018 Clinical glass thermometers with maximum device.  

JIS T 8025 : 2018   Protective clothing-determination of behaviour of  

    materials on impact of small splashes of molten  

    metal. 

JIS T 8026 : 2018  Protective clothing-assessment of resistance of  

   materials to molten metal splash. 

JIS T 8027-1 : 2018 Clothing for protection against heat and flame- 

  determination of contact heat transmission  

  through protective clothing or constituent  

  materials-part 1: contact heat produced by heating  

  cylinder.  

JIS T 8128 : 2018 Protective clothing for use in welding and allied  

  processes..   

JIS T 8129 : 2018 Protective clothing-clothing to protect against heat  

  and flame-minimum performance requirements.  

 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51231
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JIS T 8130 : 2018 Protective clothing-protection against flame-limited  

   flame spread materials, material assemblies and  

   clothing.  

JIS T 8151 : 2018 Particulate respirators. 

JIS T 9107 : 2018 Single-use sterile rubber surgical gloves-specification.  

JIS Z 0150 : 2018 Packaging-distribution packaging-graphical symbols for  

   handling and storage of packages.  

JIS Z 0201 : 2017 Methods of designating on component parts and  

  points of containers when testing. 

 
 

The United States of America 
 American National Standards Institute/American Water Works Association 
 

ANSI/AWWA B112 : 2019  Microfiltration and ultrafiltration membrane systems.  

ANSI/AWWA B130 : 2018 Membrane bioreactor systems. 

ANSI/AWWA B201 : 2018 Soda ash. 

ANSI/AWWA B202 : 2019 Quicklime and hydrated lime.  

ANSI/AWWA B300 : 2018 Hypochlorites. 

ANSI/AWWA B301 : 2018 Liquid chlorine. 

ANSI/AWWA B303 : 2018 Sodium chlorite. 

ANSI/AWWA B304 : 2018 Liquid oxygen for ozone generation for water,  

   wastewater, and reclaimed water systems. 

ANSI/AWWA B402 : 2018 Ferrous sulfate. 

ANSI/AWWA B407 : 2018 Liquid ferric chloride. 

ANSI/AWWA B408 : 2018 Liquid polyaluminum chloride. 

ANSI/AWWA B504 : 2018 Monosodium phosphate, anhydrous and liquid. 

ANSI/AWWA B505 : 2018 Disodium phosphate, anhydrous. 

ANSI/AWWA B506 : 2018 Zinc orthophosphate. 

ANSI/AWWA B510 : 2018 Carbon dioxide. 
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Society of Automotive Engineers 
 

SAE J95 : 2017 Headlamps for industrial equipment. 

SAE J220 : 2017 Crane boomstop. 

SAE J246 : 2017 Spherical and flanged sleeve (compression) tube  

    fittings. 

SAE J393 : 2017 Nomenclature - wheels, hubs, and rims for  

    commercial vehicles. 

SAE J444 : 2017 Cast Shot and grit size specifications for peening and  

    cleaning. 

SAE J450 : 2017 Use of terms yield strength and yield point. 

SAE J517 : 2017 Hydraulic hose. 

SAE J527 : 2017 Brazed double wall low-carbon steel tubing. 

SAE J551/5 : 2017 Performance levels and methods of measurement of  

    magnetic and electric field strength from electric  

    vehicles, 150 kHz to 30 MHz. 

SAE J551/16 : 2017 Electromagnetic immunity - off-vehicle source  

    (reverberation chamber method) - part 16 –  

    immunity to radiated electromagnetic fields. 

SAE J587 : 2017 License plate illumination devices (rear registration  

    plate illumination devices). 

SAE J704 : 2017  Openings for six- and eight-bolt truck transmission  

    mounted power take-offs. 

SAE J706 : 2017 Rating of winches. 

SAE J747 : 2017 Control valve test procedure. 

SAE J759 : 2017 Lighting identification code. 

SAE J772 : 2017 Clearance envelopes for six-bolt, eight-bolt, and rear  

    truck transmission mounted power takeoffs. 

SAE J840 : 2017 Test procedures for shear strength of automotive  

    brake pads and brake lining assemblies. 

SAE J1052 : 2017 Motor vehicle driver and passenger head position. 
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SAE J1113/12 : 2017 Electrical interference by conduction and coupling –  

    capacitive and inductive coupling via lines other  

    than supply lines. 

SAE J1113/27 : 2017 Electromagnetic compatibility measurements  

    procedure for vehicle components - part 27 –  

    immunity to radiated electromagnetic fields –  

    mode stir reverberation method. 

SAE J1161 : 2017 Operational sound level measurement procedure for  

    snowmobiles. 

SAE J1238 : 2017  Rating lift cranes on fixed platforms operating in the  

    ocean environment. 

SAE J1270 : 2017 Measurement of passenger car, light truck, and  

    highway truck and bus tire rolling resistance. 

SAE J1297 : 2017 Alternative automotive fuels. 

SAE J1366 : 2017 Rating lift cranes operating on platforms in the ocean  

    environment. 

SAE J1393 : 2017 Heavy duty vehicle cooling test code. 

SAE J1402 : 2017 Automotive air brake hose and hose assemblies. 

SAE J1682 : 2017 Valve guide information report. 

SAE J1701M : 2017 Torque-tension tightening for metric series fasteners. 

SAE J1772 : 2017 SAE electric vehicle and plug in hybrid electric vehicle  

    conductive charge coupler. 

SAE J1939/5 : 2017 Marine stern drive and inboard spark-ignition engine  

    on-board diagnostics implementation guide. 

SAE J1939/84 : 2017 OBD communications compliance test cases for heavy  

    duty components and vehicles. 

SAE J1965 : 2017 Road vehicles - wheels for commercial vehicles and  

    multipurpose passenger vehicles - fixing nuts - test  

    methods. 

SAE J2267 : 2017 Minimum performance criteria for operator front  

    protective structure (OFPS) for certain equipment. 
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SAE J2383 : 2017 Air dryer installation procedure. 

SAE J2407 : 2017 Clutch installation and release linkage requirements  

    for truck and bus application. 

SAE J2564 : 2017 Automotive stability enhancement systems. 

SAE J2613 : 2017 Welded flash controlled, high strength (500 MPa  

    tensile strength) hydraulic tubing, for bending,  

    double flaring, cold forming, welding, and brazing. 

SAE J2638 : 2017 Fifth wheel and gooseneck attachment performance  

    up to 13608/kg (30000/lb) trailer weight. 

SAE J2664 : 2017 Trailer sway response test procedure. 

SAE J2675 : 2017 Combined cornering and braking test for truck and  

    bus tires. 

SAE J2686 : 2017 Brake drum qualification recommended practice. 

SAE J2809 : 2017 Honda diagnostic serial data link protocol - ABS/VSA  

    system. 

SAE J2854 : 2017 User’s guide for the six month old infant dummy  

    (CRABI). 

SAE J2858 : 2017 Hybrid III ten-year-old child dummy user's manual. 

SAE J2932 : 2017 Air disc brake actuator test requirements. 

SAE J2945 : 2017 Dedicated short range communication (DSRC) systems  

    engineering process guidance for SAE J2945/X  

    documents and common design concepts™. 

SAE J3003 : 2017 Dimensional specifications for general service sealed  

    lighting units. 

SAE J3087 : 2017 Automatic emergency braking (AEB) system  

    performance testing. 

SAE J3088 : 2017 Active safety system sensors. 
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มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โรค COVID-19 

The United States of America 
 American Society for Testing and Materials 

 ASTM D751-19  Standard test methods for coated fabrics. 

 ASTM D1683/D1683M-17(2018) Standard test method for failure in sewn seams of  

    woven fabrics. 

 ASTM D1776/D1776M-20 Standard practice for conditioning and testing textiles. 

 ASTM D3578-19  Standard specification for rubber examination gloves. 

 ASTM D5034-09(2017)  Standard test method for breaking strength and  

    elongation of textile fabrics (grab test). 

 ASTM D5250-19   Standard specification for poly (vinyl chloride) gloves  

    for medical application. 

 ASTM D5587-15(2019)  Standard test method for tearing strength of fabrics  

    by trapezoid procedure. 

 ASTM D5733-99   Standard test method for tearing strength of  

    nonwoven fabrics by the trapezoid procedure  

    (withdrawn 2008). 

 ASTM D6319-19   Standard specification for nitrile examination gloves  

    for medical application. 

 ASTM D6701-16(2019) Standard test method for determining water vapor  

    transmission rates through nonwoven and plastic  

    barriers. 

 ASTM D6977-19   Standard specification for polychloroprene  

    examination gloves for medical application. 

 ASTM E1104-98(2019) Standard specification for clinical thermometer probe  

    covers and sheaths. 

 ASTM E1174-13(2019) Standard test method for evaluation of the  

    effectiveness of health care personnel handwash  

    formulations. 
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 ASTM E2755-15(2019)  Standard test method for determining the bacteria- 

    eliminating effectiveness of healthcare personnel  

    hand rub formulations using hands of adults. 

 ASTM E3058-16(2019)  Standard test method for determining the residual  

    kill activity of hand antiseptic formulations. 

 ASTM F1494-14(2018) Standard terminology relating to protective clothing. 

 ASTM F1671/F1671M–13(2018) Standard test method for resistance of materials  

    used in protective clothing to penetration by  

    blood-borne pathogens using Phi-X174  

    bacteriophage penetration as a test system. 

 ASTM F1862/F1862M-17(2018) Standard test method for resistance of medical face  

    masks to penetration by synthetic blood  

    (horizontal projection of fixed volume at a known  

    velocity). 

 ASTM F1868-17(2018) Standard test method for thermal and evaporative  

    resistance of clothing materials using a sweating  

    hot plate. 

 ASTM F2100-19e1(2020) Standard specification for performance of materials  

    used in medical face masks. 

 ASTM F2101-19  Standard test method for evaluating the bacterial  

    filtration efficiency (BFE) of medical face mask  

    materials, using a biological aerosol of  

    staphylococcus aureus. 

 ASTM F2299/F2299M-03(2017) Standard test method for determining the initial  

    efficiency of materials used in medical face masks  

    to penetration by particulates using latex spheres. 

 ASTM F2407-06(2013)e1(2018) Standard specification for surgical gowns intended for  

    use in healthcare facilities. 

 ASTM F3387-19  Standard practice for respiratory protection. 

 
สนใจรายละเอียดมาตรฐาน ASTM สามารถดูเอกสารฉบับเต็ม (Full text) ได้ที่ 
https://www.astm.org/COVID-19/  

https://www.astm.org/COVID-19/
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International Organization for Standardization 

 ISO 374-5:2016 Protective gloves against dangerous chemicals and  

    micro-organisms - part 5: terminology and  

    performance requirements for micro-organisms risk. 

 ISO 10651-3:1997 Lung ventilators for medical use - part 3:  

    particular requirements for emergency and  

    transport ventilators. 

 ISO 10651-4:2002 Lung ventilators - part 4: particular requirements for  

    operator-powered resuscitators. 

 ISO 10651-5:2006 Lung ventilators for medical use - particular  

    requirements for basic safety and essential  

    performance - part 5: gas-powered emergency  

    resuscitators. 

 ISO 10993-1:2018 Biological evaluation of medical devices - part 1:  

    evaluation and testing within a risk management  

    process. 

 ISO 13485:2016 Medical devices - quality management systems -  

    Requirements for regulatory purposes. 

 ISO 13688:2013 Protective clothing - general requirements. 

 ISO 17510:2015 Medical devices - sleep apnoea breathing therapy -  

    masks and application accessories. 

 ISO 18082:2014 Anaesthetic and respiratory equipment - dimensions  

    of non-interchangeable screw-threaded (NIST) low- 

    pressure connectors for medical gases [including  

    ISO 18082:2014/AMD 1:2017, amendment 1]. 

 ISO 18562-1:2017 Biocompatibility evaluation of breathing gas pathways  

    in healthcare applications - part 1: evaluation  

    and testing within a risk management process. 
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 ISO 18562-2:2017 Biocompatibility evaluation of breathing gas pathways  

    in healthcare applications - part 2: tests for  

    emissions of particulate matter. 

 ISO 18562-3:2017 Biocompatibility evaluation of breathing gas pathways  

    in healthcare applications - part 3: tests for  

    emissions of volatile organic compounds (VOCs). 

 ISO 18562-4:2017 Biocompatibility evaluation of breathing gas pathways  

    in healthcare applications - part 4: tests for  

    leachables in condensate. 

 ISO 19223:2019 Lung ventilators and related equipment -  

   vocabulary and semantics. 

 ISO 20395:2019 Biotechnology - requirements for evaluating the  

    performance of quantification methods for nucleic  

    acid target sequences - qPCR and dPCR. 

 ISO 22301:2019 Security and resilience - business continuity  

    management systems - requirements. 

 ISO 22316:2017 Security and resilience - organizational resilience -  

    principles and attributes. 

 ISO 22320:2018 Security and resilience - emergency management -  

    guidelines for incident management. 

 ISO 22395:2018 Security and resilience - community resilience -  

    guidelines for supporting vulnerable persons in an  

    emergency. 

 ISO 31000:2018 Risk management - guidelines. 

 ISO 5356-1:2015 Anaesthetic and respiratory equipment - conical  

    connectors - part 1: cones and sockets. 

 ISO 80601-2-12:2020 Medical electrical equipment - part 2-12: particular  

    requirements for basic safety and essential  

    performance of critical care ventilators. 
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 ISO 80601-2-13:2011 Medical electrical equipment - part 2-13: particular  

    requirements for basic safety and essential  

    performance of an anaesthetic workstation  

    [including: ISO 80601-2-13:2011/Amd.1:2015,  

    amendment 1 and ISO 80601-2- 

    13:2011/Amd.2:2018, amendment 2]. 

 ISO 80601-2-70:2015 Medical electrical equipment - part 2-70: particular  

    requirements for basic safety and essential  

    performance of sleep apnoea breathing therapy  

    equipment. 

 ISO 80601-2-74:2017 Medical electrical equipment - part 2-74: particular  

    requirements for basic safety and essential 

    performance of respiratory humidifying equipment. 

 ISO 80601-2-79:2018 Medical electrical equipment - part 2-79: particular  

    requirements for basic safety and essential  

    performance of ventilatory support equipment for  

    ventilatory impairment. 

 ISO 80601-2-80:2018 Medical electrical equipment - part 2-80: particular  

    requirements for basic safety and essential  

    performance of ventilatory support equipment for  

    ventilatory insufficiency. 

 ISO/TS 16976-8:2013 Respiratory protective devices - human factors -  

    part 8: ergonomic factors. 
 

สนใจรายละเอียดมาตรฐาน ISO สามารถดูเอกสารฉบับเต็ม (Full text) ได้ที่ https://www.iso.org/covid19 
 
 

 

 

 

 

https://www.iso.org/covid19
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International Electrotechnical Commission 

 IEC 60601-1:2005+AMD1:2012 CSV Medical electrical equipment - part 1: general  

   requirements for basic safety and essential  

   performance. 

 IEC 60601-1-8:2006+AMD1:2012 CSV Medical electrical equipment - part 1-8: general  

   requirements for basic safety and essential  

   performance - collateral standard: general  

   requirements, tests and guidance for alarm  

   systems in medical electrical equipment and  

   medical electrical systems. 

 IEC 60601-1-6:2010+AMD1:2013 CSV Medical electrical equipment - part 1-6: general  

   requirements for basic safety and essential  

   performance - collateral standard: usability. 

 IEC 60601-1-2:2014 Medical electrical equipment - part 1-2: general  

   requirements for basic safety and essential  

   performance - collateral standard:  

   electromagnetic disturbances - requirements  

   and tests. 

 IEC 60601-1-11:2015 Medical electrical equipment - part 1-11: general  

   requirements for basic safety and essential  

   performance - collateral standard:  

   requirements for medical electrical equipment  

   and medical electrical systems used in the  

   home healthcare environment. 

สนใจรายละเอียดมาตรฐาน IEC สามารถดูเอกสารฉบับเต็ม (Full text) ได้ที่ 
https://webstore.iec.ch/webstore/webstore.nsf/xpFAQ.xsp?OpenXPage&id=GFOT-BNAEXA 

https://webstore.iec.ch/webstore/webstore.nsf/xpFAQ.xsp?OpenXPage&id=GFOT-BNAEXA
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แบคทีเรียมำกควำมสำมำรถช่วยมนุษย์ท้ำงำนต่ำง ๆ. SCIENCE ILLUSTRATED. 2019, (96) January, 38-43. 
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ผลของกำรแปรรูป กำรเก็บรักษำ และกำรให้ควำมร้อนซ ้ำต่อปริมำณและประสิทธิภำพกำรต้ำนอนุมูลอิสระของข้ำว
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