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BOOKS, THESES AND PAMPHLETS 
 

AGRICULTURE 
 
639.4 
ก 447  การใช้ประโยชน์จากซูแซนเทลลี่ในการเพาะเลี้ยง 
2560  หอยมือเสือ / ผุสตี ปริยานนท์, บรรณาธิการ.  
  กรุงเทพฯ : โครงการ, 2560. 56 หน้า. 
  ดูข้อมูลเพ่ิมเติม 
 
 
 
FOOD & FOOD TECHNOLOGY 
   
641.5   
ล 964  Karb studio. 
 Local table OTOP นวัตวิถี Buriram /  
 Karb studio น าโดย อาจารย์ สุทธิพงษ์ สุริยะ. 
 นนทบุรี : ดีบีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล,  
 [ม.ป.ป.]. 164 หน้า. ดูข้อมูลเพิ่มเติม 
 
 
 
 
641.59593  
อ 814  กระทรวงอุตสาหกรรม. สถาบันอาหาร. 
2559   Thai Street Food in 4 regions /  
 สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ :  
 สถาบัน, 2559. 143 หน้า. ดูข้อมูลเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51066
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51071
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51106
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381.3402094  
ค 695  คู่มือ การแสดงฉลากอาหารของสหภาพยุโรป /  
2559  รพีพร สุทาธรรม, อรอนงค์ มหัคฆพงศ์,  
  บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : สถาบัน,  
  2559. 116 หน้า. ดูข้อมูลเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
381.34020959 
ค 695  คู่มือฉลากสินค้าอาหาร ASEAN / สถาบันอาหาร 
2559  กระทรวงอุตสาหกรรม ; กองบรรณาธิการ,  
 รพีพร สุทาธรรม, อรอนงค์ มหัคฆพงศ์  
 และจุรีรัตน์ ปาค าสี. กรุงเทพฯ : สถาบัน,  
 2559. 103 หน้า. ดูข้อมูลเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
LIBRARY & INFORMATION SCIENCE 
  
จส 1176  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.).  
  ศูนย์สารสนเทศการวิจัย. 

 ห้องสมุดงานวิจัยส าหรับสาธารณะ :  
 Extraordinary simple public library of research  
 result : EXPLORE / ศูนย์สารสนเทศการวิจัย  
 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.). กรุงเทพฯ :  
 ส านักงาน, 2560. 17 หน้า. ดูข้อมูลเพ่ิมเติม 

 
 
 
 
 
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51107
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51108
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32017
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PHARMACOLOGY 
 
Ref. 
615.11 
USP  The United States Pharmacopeia 41st ed.  
41st ed.  The National Formulary 36th ed. / by  
Suppl.2   authority of the United States  
  Pharmacopeial Convention ; prepared  
  by the Council of Experts and its  
  Expert Committees. 41st ed.  
  Rockville, Md. : The United States  
  Pharmacopeial Convention,  
  c2017. 1 v. See more 
 
 
POLLUTION 
 
363.73 
NAT  Ministry of natural resources and environment  
2018  Pollution control department. 
  Booklet on Thailand state on pollution  
 2018 / Pollution control department, Ministry  
 of natural resources and environment. Bangkok :  
 Pollution control department, c 2019. 45 p. 
 See more 
 
 
SCIENCE 
 
จส 1177  กระทรวงมหาดไทย. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. 
  คู่มือประชาชนในการเตรียมตัวให้รอดปลอดภัยพิบัติ /  
 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย.  
 พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : กรม, 2560. 138 หน้า. 
 ดูข้อมูลเพ่ิมเติม 
 
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=49499
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51022
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32025
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STANDARDS & REGULATIONS 
 
 

 
 
Std. 
ASTM  ASTM International. 
2019  Annual book of ASTM standards  
 Sect. 3, 5, 2019 / ASTM International. 
 West Conshohocken, Pa. : ASTM International,  
 c2019. 2 v. See more 
 
 
 
 
 
Std. 
API 
RP 5L3  American Petroleum Institute. 
4th ed.   Drop-weight tear tests on line pipe :  
 API recommended practice 5L3 / American  
 Petroleum Institute. 4th ed. Washington, DC :  
 API, c2014. v, 11 p. See more 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50882
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50929
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 Japanese Standards Association 
 

JIS B 7517 : 2018  Vernier, dial and digital height gauges. 

JIS B 7518 : 2018  Vernier, dial and digital depth gauges. 

JIS B 7525-1 : 2018 Hydrometers - part 1 : density hydrometers. 

JIS B 7525-2 : 2018   Hydrometers - part 2 : liquefied petroleum gases  
      density hydrometers. 

JIS B 7525-3 : 2018  Hydrometers - part 3 : specific gravity meters. 

JIS B 8701 : 2017 Hypochlorous acid water producing apparatus. 

  JIS C 3662-5 : 2017  Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages    
    up to and including 450/750 V - part 5: flexible  
      cables (cords).     

JIS C 4602 : 2017 Overcurrent relays for 6.6 kV consumers.  

JIS C 4620 : 2017 Cubicle type high voltage power receiving units. 

JIS C 8105-2-4 : 2017 Luminaires - part 2-4 : particular requirements for     
       safety - portable general purpose luminaires. 

JIS C 8105-2-5 : 2017 Luminaires - part 2-5 : particular requirements for  
   safety - floodlights. 

JIS C 8514 : 2018  Safety of primary batteries with aqueous electrolyte. 

JIS C 8715-1 : 2018 Secondary lithium cells and batteries for use in     
     industrial applications  - part 1: tests and     
      requirements of performance.   

JIS C 9108 : 2017 Electric vacuum cleaners. 

JIS D 1614 : 2017  Radiator for automobiles - test method of heat 
   dissipation. 

JIS G 0597 : 2017  Accelerated cyclic corrosion tests with dry and wet 
     conditions at constant absolute humidity for     
     stainless steels. 
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ราชกิจจานุเบกษา 

ค ำสั่งกระทรวงสำธำรณสุข ที่ ๒๕๓/๒๕๖๑ เรื่อง เพิกถอนทะเบียนต ำรับยำ (รำชกิจจำนุเบกษำ  
 135, ตอนพิเศษ 93 ง (24 เม.ย. 2561) 6) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ค ำสั่งกระทรวงสำธำรณสุข ที่ ๓๗๘/๒๕๖๑ เรื่อง เพิกถอนทะเบียนต ำรับยำ (รำชกิจจำนุเบกษำ 
 135, ตอนพิเศษ 93 ง (24 เม.ย. 2561) 7) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ค ำสั่งกระทรวงสำธำรณสุข ที่ ๔๒๗/๒๕๖๑ เรื่อง แก้ไขทะเบียนต ำรับยำเดี่ยวและยำสูตรผสม 
 ที่มีส่วนประกอบ ของยำฟีนำโซไพริดีน (Phenazopyridine) ชนิดรับประทำน (รำชกิจจำนุเบกษำ  
 135, ตอนพิเศษ 93 ง (24 เม.ย. 2561) 8-9) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ค ำสั่งกระทรวงสำธำรณสุข ที่ ๔๕๕/๒๕๖๑ เรื่อง แก้ไขชื่อสำมัญทำงยำของตัวยำส ำคัญในฉลำก 
 และเอกสำรก ำกับยำ ของทะเบียนต ำรับยำแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ๒) (รำชกิจจำนุเบกษำ  
 135, ตอนพิเศษ 93 ง (24 เม.ย. 2561) 10) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกรมกำรขนส่งทำงบก เรื่อง ก ำหนดคุณสมบัติ คุณลักษณะ และกำรติดตั้งเข็มขัดนิรภัย  
 และก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข กำรรับรองแบบกำรติดตั้งเข็มขัดนิรภัยของรถยนต์  
 พ.ศ. ๒๕๖๐ (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 98 ง (1 พ.ค. 2561) 20-33) 
  อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกรมกำรขนส่งทำงบก เรื่อง ก ำหนดคุณสมบัติ คุณลักษณะ และก ำหนดหลักเกณฑ์  
 วิธีกำร และเงื่อนไข กำรรับรองแบบที่นั่ง จุดยึดที่นั่งและพนักพิงศีรษะของรถยนต์   
 พ.ศ. ๒๕๖๐ (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 98 ง (1 พ.ค. 2561) 34-57)  
 อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกรมกำรขนส่งทำงบก เรื่อง ก ำหนดคุณสมบัติ คุณลักษณะ และก ำหนดหลักเกณฑ์  
 วิธีกำร และเงื่อนไข กำรรับรองแบบจุดยึดเข็มขัดนิรภัยของรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๖๐  
 (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 98 ง (1 พ.ค. 2561) 1-19) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกรมกำรขนส่งทำงบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขในกำรให้ควำมเห็นชอบ 
 แบบตัวถังรถ ในส่วนของที่นั่ง จุดยึดที่นั่ง และจุดยึดเข็มขัดนิรภัยของรถที่ใช้ในกำรขนส่ง 
 ผู้โดยสำร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 19 ง  
 (26 ม.ค. 2561) 14) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกรมกำรค้ำภำยใน เรื่อง กำรก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรรับรองมำตรฐำนข้ำวหอมมะลิ  
 บรรจุถุงจ ำหน่ำยภำยในประเทศ (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 32 ง (12 ก.พ. 2561)  
 22-30) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในกำรส่งออกหรือน ำผ่ำนสัตว์น้ ำหรือ 
 ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 37 ง  
 (19 ก.พ. 2561) 1-5) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150139
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150140
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150141
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150142
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150161
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150162
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150163
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150421
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150435
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150173
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ประกำศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำรก ำหนดโรคหรือลักษณะของสัตว์หรือเนื้อสัตว์ที่ไม่เหมำะสม 
 ที่จะใช้เนื้อสัตว์นั้นเป็นอำหำร ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมกำรฆ่ำสัตว์เพ่ือกำรจ ำหน่ำย 
 เนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 260 ง  
 (17 ต.ค. 2561) 20) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ก ำหนดท้องที่และชนิดสัตว์ที่ต้องท ำเครื่องหมำยประจ ำตัวสัตว์ 
  และหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรท ำเครื่องหมำยประจ ำตัวสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 92 ง (23 เม.ย. 2561) 12-16) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ก ำหนดแบบค ำขอ และแบบใบรับรอง ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร 
 ควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 32 ง  
 (12 ก.พ. 2561) 21) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอกำรน ำเข้ำหรือน ำผ่ำนรำชอำณำจักรซึ่งสัตว์หรือซำกสัตว์ 
 จำกประเทศเนเธอร์แลนด์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 17 ง  
 (24 ม.ค. 2561) 16) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอกำรน ำเข้ำหรือน ำผ่ำนรำชอำณำจักรซึ่งสัตว์หรือซำกสัตว์ 
 จำกประเทศแอฟริกำใต้ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 19 ง  
 (26 ม.ค. 2561) 13) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
  
ประกำศกรมโรงงำนอุตสำหกรรม เรื่อง กำรก ำหนดชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ 
 ที่ไม่ใช้แล้วและวิธีกำรก ำจัด ส ำหรับกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้น ำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ 
 ที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงำน แบบอัตโนมัติผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 95 ง (26 เม.ย. 2561) 8) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกรมโรงงำนอุตสำหกรรม เรื่อง กำรรับรองผู้บ ำบัดและก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ 
 ที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อกำรอนุญำตน ำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงำน  
 แบบอัตโนมัติผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รำชกิจจำนุเบกษำ  
 135, ตอนพิเศษ 95 ง (26 เม.ย. 2561) 9-12) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกรมโรงงำนอุตสำหกรรม เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ ำทิ้งจำกโรงงำน 
 ผลิตเยื่อและโรงงำนผลิตกระดำษ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 279 ง  
 (5 พ.ย. 2561) 31-33) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกรมวิชำกำรเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรขึ้นทะเบียนหน่วยรับรอง 
 มำตรฐำนกำรผลิตพืช พ.ศ. ๒๕๖๑ (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 32 ง  
 (12 ก.พ. 2561) 15-20) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ เรื่อง มำตรฐำนรถทันตกรรม (รำชกิจจำนุเบกษำ  
 135, ตอนพิเศษ 17 ง (24 ม.ค. 2561) 21-22) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 
 
 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150381
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150371
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150434
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150415
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150420
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150159
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150160
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150411
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150433
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150418
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ประกำศกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ เรื่อง มำตรฐำนรถปฏิบัติกำรชันสูตร (รำชกิจจำนุเบกษำ  
 135, ตอนพิเศษ 17 ง (24 ม.ค. 2561) 23-24) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ เรื่อง มำตรฐำนรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ (รำชกิจจำนุเบกษำ  
 135, ตอนพิเศษ 17 ง (24 ม.ค. 2561) 19-20) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน เรื่อง กำรค ำนวณระดับเสียงที่สัมผัสในหูเมื่อสวมใส่ 
 อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 33 ง  
 (14 ก.พ. 2561) 9-10) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน เรื่อง มำตรฐำนระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้ำงได้รับ 
 เฉลี่ยตลอดระยะเวลำกำรท ำงำนในแต่ละวัน (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 19 ง  
 (26 ม.ค. 2561) 15) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนสินค้ำเกษตร : กำรปฏิบัติ 
 ทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืชสมุนไพร ตำมพระรำชบัญญัติมำตรฐำนสินค้ำเกษตร  
 พ.ศ. ๒๕๕๑ (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 87 ง (17 เม.ย. 2561) 3) 
 อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนสินค้ำเกษตร : กำรปฏิบัติ 
 ที่ดีส ำหรับกำรลอกกำวและย้อมสีเส้นไหม ตำมพระรำชบัญญัติมำตรฐำนสินค้ำเกษตร  
 พ.ศ. ๒๕๕๑ (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 87 ง (17 เม.ย. 2561) 4) 
 อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนสินค้ำเกษตร : กำรปฏิบัติ 
 ทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำที่ดีส ำหรับฟำร์มสัตว์ทะเลสวยงำม ตำมพระรำชบัญญัติ 
 มำตรฐำนสินค้ำเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 87 ง  
 (17 เม.ย. 2561) 8) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนสินค้ำเกษตร : กำรปฏิบัติ 
 ที่ดีทำงด้ำนสวัสดิภำพสัตว์ : ระบบกำรผลิตโคนม ตำมพระรำชบัญญัติมำตรฐำน 
 สินค้ำเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 87 ง  
 (17 เม.ย. 2561) 5) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนสินค้ำเกษตร : กำรปฏิบัติ 
 ทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำที่ดีส ำหรับฟำร์มเพำะและอนุบำลลูกกุ้งทะเล  
 ตำมพระรำชบัญญัติมำตรฐำนสินค้ำเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (รำชกิจจำนุเบกษำ  
 135, ตอนพิเศษ 87 ง (17 เม.ย. 2561) 6) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนสินค้ำเกษตร : กำรปฏิบัติ 
 ทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำที่ดีส ำหรับฟำร์มเพำะพันธุ์และอนุบำลสัตว์น้ ำจืด  
 ตำมพระรำชบัญญัติมำตรฐำนสินค้ำเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (รำชกิจจำนุเบกษำ  
 135, ตอนพิเศษ 87 ง (17 เม.ย. 2561) 10) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150419
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150417
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150437
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150422
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150195
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150196
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150197
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150198
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150199
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150202
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ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนสินค้ำเกษตร : แนวปฏิบัติ 
 ในกำรใช้มำตรฐำนสินค้ำเกษตร กำรปฏิบัติทำงสุขลักษณะที่ดีส ำหรับสะพำนปลำ  
 ตำมพระรำชบัญญัติมำตรฐำนสินค้ำเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (รำชกิจจำนุเบกษำ  
 135, ตอนพิเศษ 87 ง (17 เม.ย. 2561) 12) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนสินค้ำเกษตร : แนวปฏิบัติ 
 ในกำรใช้มำตรฐำนสินค้ำเกษตร กำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำที่ดีส ำหรับ 
 ฟำร์มเพำะและอนุบำลลูกกุ้งทะเล ตำมพระรำชบัญญัติมำตรฐำนสินค้ำเกษตร  
 พ.ศ. ๒๕๕๑ (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 87 ง (17 เม.ย. 2561) 7)  
 อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนสินค้ำเกษตร : แนวปฏิบัติ 
 ในกำรใช้มำตรฐำนสินค้ำเกษตร กำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำที่ดีส ำหรับ 
 ฟำร์มสัตว์ทะเลสวยงำม ตำมพระรำชบัญญัติมำตรฐำนสินค้ำเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑  
 (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 87 ง (17 เม.ย. 2561) 9) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนสินค้ำเกษตร : แนวปฏิบัติ 
 ในกำรใช้มำตรฐำนสินค้ำเกษตร กำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำที่ดีส ำหรับ 
 ฟำร์มเพำะพันธุ์และอนุบำลสัตว์น้ ำจืด ตำมพระรำชบัญญัติมำตรฐำนสินค้ำเกษตร  
 พ.ศ. ๒๕๕๑ (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 87 ง (17 เม.ย. 2561) 11) 
 อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนสินค้ำเกษตร : ใบชำสด  
 ตำมพระรำชบัญญัติมำตรฐำนสินค้ำเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (รำชกิจจำนุเบกษำ  
 135, ตอนพิเศษ 87 ง (17 เม.ย. 2561) 1) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนสินค้ำเกษตร : ปลำร้ำ  
 ตำมพระรำชบัญญัติมำตรฐำนสินค้ำเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (รำชกิจจำนุเบกษำ  
 135, ตอนพิเศษ 87 ง (17 เม.ย. 2561) 2) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกระทรวงพลังงำน เรื่อง กำรบ ำรุงรักษำและกำรทดสอบและตรวจสอบภำชนะ 
 บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๖๐ (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 33 ง  
 (14 ก.พ. 2561) 6-8) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกระทรวงพำณิชย์ เรื่อง กำรน ำข้ำวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอำหำรสัตว์เข้ำมำ 
 ในรำชอำณำจักร ตำมควำมตกลงภำยใต้เขตกำรค้ำเสรีอำเซียน ส ำหรับปี  
 พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รำชกิจจำนุเบกษำ  
 135, ตอนพิเศษ 24 ง (1 ก.พ. 2561) 14-15) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกระทรวงพำณิชย์ เรื่อง ก ำหนดชนิด และลักษณะของเครื่องวัดควำมยำว  
 รำยละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต และอัตรำเผื่อเหลือเผื่อขำด (รำชกิจจำนุเบกษำ  
 135, ตอนพิเศษ 271 ง (29 ต.ค. 2561) 15) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150135
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150200
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150201
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150203
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150205
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150204
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150438
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150431
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150408
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ประกำศกระทรวงพำณิชย์ เรื่อง ก ำหนดชนิด และลักษณะของมำตรวัดควำมยำว 
 แบบอัตโนมัติ ส ำหรับวัดควำมสูงของระดับของของเหลวในถังเก็บ รำยละเอียด 
 ของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตรำเผื่อเหลือเผื่อขำด และอำยุค ำรับรอง (รำชกิจจำนุเบกษำ  
 135, ตอนพิเศษ 271 ง (29 ต.ค. 2561) 7-14) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
  
ประกำศกระทรวงพำณิชย์ เรื่อง ก ำหนดชนิด และลักษณะของมำตรวัดปริมำตรน้ ำ  
 รำยละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต และอัตรำเผื่อเหลือเผื่อขำด (รำชกิจจำนุเบกษำ  
 135, ตอนพิเศษ 271 ง (29 ต.ค. 2561) 22-32) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกระทรวงพำณิชย์ เรื่อง ก ำหนดให้เครื่องปรับอำกำศท่ีใช้สำรเอชซีเอฟซี-22  
 (สำรคลอโรไดฟลูออโรมีเทน) ที่มีขนำดท ำควำมเย็นต่ ำกว่ำ ๕๐,๐๐๐ บีทียูต่อชั่วโมง  
 เป็นสินค้ำต้องห้ำมในกำรน ำเข้ำมำในรำชอำณำจักร พ.ศ. ๒๕๖๑ (รำชกิจจำนุเบกษำ  
 135, ตอนพิเศษ 21 ง (30 ม.ค. 2561) 18) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ ๓๔๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง วิธีกำรผลิต เครื่องมือ 
 เครื่องใช้ในกำรผลิตและกำรเก็บรักษำ อำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มี 
 ควำมเป็นกรดต่ ำ และชนิดที่ปรับกรด (รำชกิจจำนุเบกษำ 30 , ตอนพิเศษ 24 ง  
 (2  ก.พ. 2556) 32-35) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
  
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข ฉบับที่ ๓๙๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑) เรื่อง ฉลำกโภชนำกำร  
 (ฉบับที่ ๓) (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 264 ง (22 ต.ค. 2561) 9) 
 อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข ฉบับที่ ๓๙๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑) เรื่อง อำหำรที่มีสำรพิษตกค้ำง  
 (ฉบับที่ ๒) (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 264 ง (22 ต.ค. 2561) 10-11) 
 อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข ฉบับที่ ๓๙๔ (พ.ศ. ๒๕๖๑) เรื่อง อำหำรที่ต้องแสดงฉลำก 
 โภชนำกำร และค่ำพลังงำน น้ ำตำล ไขมัน และโซเดียม แบบจีดีเอ (รำชกิจจำนุเบกษำ  
 135, ตอนพิเศษ 264 ง (22 ต.ค. 2561) 12-15) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง กำรขึ้นทะเบียน กำรออกใบส ำคัญ และกำรต่ออำยุ 
 ใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรำย ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำรับผิดชอบ  
 (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 115 ง (22 พ.ค. 2561) 12) 

อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง กำรประเมินควำมปลอดภัยของเทคโนโลยีที่ใช้ในกำร 
 ผลิตเชื้อโรคและพิษจำกสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 124 ง  
 (31 พ.ค. 2561) 25-26) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ก ำหนดวัตถุกันเสียที่อำจใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิต 
 เครื่องส ำอำง พ.ศ. ๒๕๖๑ (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 263 ง  
 (19 ต.ค. 2561) 18) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150407
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150409
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150430
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150368
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150406
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150405
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150392
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150169
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150171
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150385


- 11 - 
 

       

ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ชื่อวัตถุท่ีห้ำมใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิต 
 เครื่องส ำอำง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ  
 263 ง (19 ต.ค. 2561) 17) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
  

ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ยำควบคุมพิเศษ ฉบับที่ ๔๘ (รำชกิจจำนุเบกษำ  
 135, ตอนพิเศษ 93 ง (24 เม.ย. 2561) 5) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ยำที่ต้องแจ้งค ำเตือนกำรใช้ยำไว้ในฉลำกและ 
 ที่เอกสำรก ำกับยำ และข้อควำมของค ำเตือน ฉบับที่ ๖๓ (รำชกิจจำนุเบกษำ  
 135, ตอนพิเศษ 89 ง (19 เม.ย. 2561) 6) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข รำยละเอียดกำรจัดท ำ 
 ข้อมูล และช่องทำงในกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับอำหำรส ำหรับทำรก พ.ศ. ๒๕๖๑  
 (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 102 ง (4 พ.ค. 2561) 8-10) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 
 

ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรผลิต   
 หรือน ำเข้ำเครื่องส ำอำง พ.ศ. ๒๕๖๑ (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 117 ง  
 (23 พ.ค. 2561) 3) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง หลักฐำนทำงวิทยำศำสตร์ที่ใช้ประกอบกำรให้ข้อมูล 
 เกี่ยวกับอำหำรส ำหรับทำรก อำหำรส ำหรับเด็กเล็ก หรืออำหำรเสริมส ำหรับทำรก  
 แก่บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑ (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 102 ง  
 (4 พ.ค. 2561) 11-12) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ห้ำมผลิต น ำเข้ำ หรือขำยผลิตภัณฑ์เทียนละลำยขี้หู  
 พ.ศ. ๒๕๖๐ (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 17 ง (15 ม.ค. 2561) 12) 
 อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ ๕๐๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑) เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำน 
 ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ถุงพลำสติกสลำยตัวได้ส ำหรับรองรับมูลฝอย (รำชกิจจำนุเบกษำ  
 135, ตอนพิเศษ 40 ง (22 ก.พ. 2561) 14) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ ๕๐๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑) เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำน 
 ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ยำนพำหนะบนถนน - ยำงกันฝุ่นส ำหรับกระบอกไฮดรอลิก 
 ชนิดดุมเบรก ที่ใช้กับน้ ำมันเบรกไฮดรอลิกที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (อุณหภูมิ 
 ใช้งำนสูงสุด ๑๒๐ °C) (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 40 ง (22 ก.พ.  
 2561) 15) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
  

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ ๕๐๑๔ (พ.ศ. ๒๕๖๑) เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำน 
 ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ยำนพำหนะบนถนน - ยำงกันฝุ่นส ำหรับกระบอกไฮดรอลิก 
 ชนิดดุมเบรก ที่ใช้กับน้ ำมันเบรกไฮดรอลิกที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (อุณหภูมิ 
 ใช้งำนสูงสุด ๑๐๐ °C) (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 40 ง (22 ก.พ.  
 2561) 16) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150386
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150138
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150137
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150164
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150378
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150165
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150416
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150174
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150175
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150178
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 ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ ๕๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑) เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำน 
 ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ยำนพำหนะบนถนน - ถ้วยและซีลยำงส ำหรับกระบอกไฮดรอลิก 
 ในระบบเบรก ที่ใช้กับน้ ำมันเบรกไฮดรอลิกท่ีไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (อุณหภูมิ 
 ใช้งำนสูงสุด ๗๐ °C) (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 40 ง (22 ก.พ. 2561) 17) 
 อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ ๕๐๑๖ (พ.ศ. ๒๕๖๑) เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำน 
 ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ยำนพำหนะบนถนน - ถ้วยและซีลยำงส ำหรับกระบอกไฮดรอลิก 
 ในระบบเบรก ที่ใช้กับน้ ำมันเบรกไฮดรอลิกที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (อุณหภูมิใช้งำน 
 สูงสุด ๑๒๐ °C) (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 40 ง (22 ก.พ. 2561) 18) 
 อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ ๕๐๑๗ (พ.ศ. ๒๕๖๑) เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำน 
 ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ยำนพำหนะบนถนน - ซีลยำงส ำหรับกระบอกไฮดรอลิก 
 ชนิดจำนเบรก ที่ใช้กับน้ ำมันเบรกไฮดรอลิกที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (อุณหภูมิใช้งำน 
 สูงสุด ๑๕๐ °C) (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 40 ง (22 ก.พ. 2561) 19) 
 อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ ๕๐๑๘ (พ.ศ. ๒๕๖๑) เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำน 
 ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ยำนพำหนะบนถนน - ซีลยำงส ำหรับกระบอกไฮดรอลิก 
 ชนิดจำนเบรก ที่ใช้กับน้ ำมันเบรกไฮดรอลิกที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (อุณหภูมิใช้งำน 
 สูงสุด ๑๒๐ °C) (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 40 ง (22 ก.พ. 2561) 20) 
 อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ ๕๐๑๙ (พ.ศ. ๒๕๖๑) เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำน 
 ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ยำนพำหนะบนถนน - ซีลยำงส ำหรับกระบอกไฮดรอลิก  
 ชนิดจำนเบรก ที่ใช้กับน้ ำมันเบรกไฮดรอลิกท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (อุณหภูมิ  
 ใช้งำนสูงสุด 120 °C) (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 40 ง (22 ก.พ. 2561) 21) 
 อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ ๕๐๒๐ (พ.ศ. ๒๕๖๑) เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำน 
 ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ท่อยำงส ำหรับระบบอำกำศและสุญญำกำศในเครื่องยนต์  
 สันดำปภำยใน - ข้อก ำหนด (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 40 ง (22 ก.พ.  
 2561) 22) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ ๕๐๒๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑) เรื่อง ยกเลิกและก ำหนด 
 มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ท่อยำงเสริมแรงด้วยสิ่งทอทนควำมดันอำกำศ -   
 ข้อก ำหนด (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 40 ง (22 ก.พ. 2561) 23) 
 อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 
 
 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150177
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150176
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150183
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150182
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150181
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150180
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150179
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ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ ๕๐๒๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑) เรื่อง ยกเลิกและก ำหนด 
 มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ท่อยำงส ำหรับระบบระบำยควำมร้อนในเครื่องยนต์  
 สันดำปภำยใน - ข้อก ำหนด (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 40 ง (22 ก.พ.  
 2561) 24) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ ๕๐๒๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑) เรื่อง ยกเลิกและก ำหนด 
 มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ท่อยำงและท่อยำงพร้อมอุปกรณ์ประกอบส ำหรับ  
 ดูดและส่งน้ ำ - ข้อก ำหนด (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 40 ง (22 ก.พ.  
 2561) 25) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ ๕๐๒๔ (พ.ศ. ๒๕๖๑) เรื่อง ยกเลิกและก ำหนด 
 มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ท่อยำงและท่อยำงพร้อมอุปกรณ์ประกอบส ำหรับ  
 ไอน้ ำอ่ิมตัว - ข้อก ำหนด (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 40 ง (22 ก.พ.  
 2561) 26) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ ๕๐๒๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑) เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำน 
 ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม สีและวำร์นิช - กำรประเมินกำรเสียสภำพของผิวเคลือบ -  
 กำรระบุปริมำณ และขนำดข้อบกพร่องและควำมรุนแรงของกำรเปลี่ยนแปลง  
 ลักษณะปรำกฏ - เล่ม ๑ : ข้อก ำหนดทั่วไปและระบบกำรระบุกำรเสียสภำพ  
 (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 40 ง (22 ก.พ. 2561) 27) 
 อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ ๕๐๒๖ (พ.ศ. ๒๕๖๑) เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำน 
 ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม สีและวำร์นิช - กำรประเมินกำรเสียสภำพของผิวเคลือบ -  
 กำรระบุปริมำณ และขนำดข้อบกพร่องและควำมรุนแรงของกำรเปลี่ยนแปลง  
 ลักษณะปรำกฏ - เล่ม ๒ : กำรประเมินระดับกำรพอง (รำชกิจจำนุเบกษำ  
 135, ตอนพิเศษ 40 ง (22 ก.พ. 2561) 28) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
  

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ ๕๐๒๗ (พ.ศ. ๒๕๖๑) เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำน 
 ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม สีและวำร์นิช - กำรประเมินกำรเสียสภำพของผิวเคลือบ -   
 กำรระบุปริมำณ และขนำดข้อบกพร่องและควำมรุนแรงของกำรเปลี่ยนแปลง 
 ลักษณะปรำกฏ - เล่ม ๓ : กำรประเมินระดับกำรเกิดสนิม (รำชกิจจำนุเบกษำ  
 135, ตอนพิเศษ 40 ง (22 ก.พ. 2561) 29) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ ๕๐๒๘ (พ.ศ. ๒๕๖๑) เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำน 
 ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม สีและวำร์นิช - กำรประเมินกำรเสียสภำพของผิวเคลือบ -   
 กำรระบุปริมำณ และขนำดข้อบกพร่องและควำมรุนแรงของกำรเปลี่ยนแปลง 
 ลักษณะปรำกฏ - เล่ม ๔ : กำรประเมินระดับรอยแตก (รำชกิจจำนุเบกษำ  
 135, ตอนพิเศษ 40 ง (22 ก.พ. 2561) 30) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
  
 
 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150187
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150186
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150185
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150184
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150188
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150191
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150189
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ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ ๕๐๒๙ (พ.ศ. ๒๕๖๑) เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำน 
 ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม สีและวำร์นิช - กำรประเมินกำรเสียสภำพของผิวเคลือบ -  
 กำรระบุปริมำณ และขนำดข้อบกพร่องและควำมรุนแรงของกำรเปลี่ยนแปลง  
 ลักษณะปรำกฏ - เล่ม ๕ : กำรประเมินระดับกำรล่อนเป็นแผ่น (รำชกิจจำนุเบกษำ  
 135, ตอนพิเศษ 40 ง (22 ก.พ. 2561) 31) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ ๕๐๓๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑) เรื่อง ยกเลิกและก ำหนด 
 มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม สำยสวนปัสสำวะชนิดมีบอลลูน (รำชกิจจำนุเบกษำ   
 135, ตอนพิเศษ 95 ง (26 เม.ย. 2561) 1) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
  

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ ๕๐๓๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑) เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำน 
 ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ระบบกำรจัดกำรกำรต่อต้ำนกำรให้และรับสินบน - ข้อก ำหนด  
 และข้อแนะน ำในกำรใช้ (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 95 ง (26 เม.ย. 2561) 2) 
 อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ ๕๐๓๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑) เรื่อง แก้ไขมำตรฐำน 
 ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ยำงล้อแบบสูบลมส ำหรับรถยนต์และส่วนพ่วง (แก้ไขครั้งที่ ๑)   
 (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 95 ง (26 เม.ย. 2561) 3) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ ๕๐๓๔ (พ.ศ. ๒๕๖๑) เรื่อง แก้ไขมำตรฐำน 
 ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ยำงล้อแบบสูบลมส ำหรับรถยนต์เชิงพำณิชย์และส่วนพ่วง  
 (แก้ไขครั้งที่ ๑) (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 95 ง (26 เม.ย. 2561) 4)  
 อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ ๕๐๓๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑) เรื่อง แก้ไขมำตรฐำน  
 ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ยำงล้อแบบสูบลมส ำหรับรถจักรยำนยนต์และโมเปด  
 (แก้ไขครั้งที่ ๑) (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 95 ง (26 เม.ย. 2561) 5) 
 อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ ๕๐๓๖ (พ.ศ. ๒๕๖๑) เรื่อง แก้ไขมำตรฐำน 
 ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม เสียงจำกยำงล้อที่สัมผัสผิวถนน กำรยึดเกำะถนนบนพื้นเปียก   
 และควำมต้ำนทำนกำรหมุน (แก้ไขครั้งที่ ๑) (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 95 ง  
 (26 เม.ย. 2561) 6-7) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง ก ำหนดชนิดและสภำพแร่ที่ต้องขออนุญำตน ำเข้ำมำ  
 ในรำชอำณำจักรหรือเขตไหล่ทวีป หรือส่งแร่ออกนอกรำชอำณำจักรหรือเขตไหล่ทวีป  
 พ.ศ. ๒๕๖๐ (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 21 ง (30 ม.ค. 2561) 20-22) 
 อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง ก ำหนดชนิดและสภำพแร่ที่ห้ำมส่งออกนอก 
 รำชอำณำจักรหรือเขตไหล่ทวีป พ.ศ. ๒๕๖๐ (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ   
 21 ง (30 ม.ค. 2561) 19) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150190
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150143
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150147
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150156
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150157
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150155
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150158
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150428
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ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง ก ำหนดวิธีกำรท ำเหมือง พ.ศ. ๒๕๖๒  
 (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 92 ง (23 เม.ย. 2561) 5) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง บัญชีรำยชื่อวัตถุอันตรำย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐  
 (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 6 ง (11 ม.ค. 2561) 4-5) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องขออนุญำตน ำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ 
 ที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตรำยออกนอกบริเวณโรงงำน พ.ศ. ๒๕๖๑  
 (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 125 ง (1 มิ.ย. 2561) 6) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 
 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรใช้คลื่นควำมถ่ีส ำหรับเครื่องวิทยุคมนำคม ประเภทไมโครโฟนไร้สำย  
 (ฉบับที่ ๒) (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 106 ง (9 พ.ค. 2561) 14-15)  
 อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 
 เรื่อง มำตรฐำนทำงเทคนิคของเครื่องรับที่สำมำรถใช้รับหรือแปลงสัญญำณในกำรรับรำยกำร  
 ของกิจกำรกระจำยเสียงหรือกิจกำรโทรทัศน์แบบบอกรับสมำชิก ส ำหรับกำรเชื่อมต่อ 
 ไปยัง ระบบโทรทัศน์ดำวเทียม(Satellite TV) (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 19 ง  
 (26 ม.ค. 2561) 24-25) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
  

ประกำศคณะกรรมกำรเครื่องส ำอำง เรื่อง กำรแสดงค ำเตือนที่ฉลำกเครื่องส ำอำงที่มีวัตถุกันเสีย 
 พ.ศ. ๒๕๖๑ (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 263 ง (19 ต.ค. 2561) 21)    
 อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
  

ประกำศคณะกรรมกำรพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ เรื่อง กำรจัดท ำรำยงำนวิเครำะห์ 
 ควำมเหมำะสมของพ้ืนที่ตั้งสถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
 (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 33 ง (14 ก.พ. 2561) 26-34) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
  

ประกำศคณะกรรมกำรวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท เรื่อง ก ำหนดฉลำกและ 
 เอกสำรก ำกับวัตถุออกฤทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 264 ง   
 (22 ต.ค. 2561) 42-45) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ำรับกำรทดสอบ 
 สำขำอำชีพช่ำงเครื่องกล สำขำช่ำงติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือใช้เชื้อเพลิงก๊ำซธรรมชำติอัด (CNG)                                                        

ส ำหรับเครื่องยนต์ดีเซล (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 19 ง (26 ม.ค. 2561) 21)                                               
อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  

 

ประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ำรับกำรทดสอบ 
 สำขำอำชีพช่ำงไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สำขำช่ำงควบคุมด้วยระบบโปรแกรม  
 เมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (Programmable Logic Controller : PLC) (รำชกิจจำนุเบกษำ 
 135, ตอนพิเศษ 45 ง (2 มี.ค. 2561) 20-21) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
   

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150375
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http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150424
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150193
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ประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน เรื่อง มำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ  
 สำขำอำชีพช่ำงไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สำขำช่ำงควบคุมด้วยระบบ 
 โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (Programmable Logic Controller : PLC)  
 (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 45 ง (2 มี.ค. 2561) 9) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
  

ประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน เรื่อง มำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ  
 สำขำอำชีพช่ำงก่อสร้ำง สำขำช่ำงติดตั้งแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นรูป (รำชกิจจำนุเบกษำ  
 135, ตอนพิเศษ 264 ง (22 ต.ค. 2561) 21-36) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน เรื่อง มำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ  
 สำขำอำชีพช่ำงไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สำขำช่ำงไฟฟ้ำอุตสำหกรรม  
 (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 273 ง (31 ต.ค. 2561) 27-38)  อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน เรื่อง มำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ  
 สำขำอำชีพช่ำงเครื่องกล สำขำช่ำงติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือใช้เชื้อเพลิง ก๊ำซธรรมชำติอัด (CNG)   
 ส ำหรับเครื่องยนต์ดีเซล (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 19 ง (26 ม.ค. 2561) 16-20) 
 อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน เรื่อง วิธีกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน 
 และกำรออกหนังสือรับรองว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรทดสอบ มำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ สำขำ  
 อำชีพช่ำงไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สำขำช่ำงควบคุมด้วยระบบโปรแกรม 
 เมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (Programmable Logic Controller : PLC) ระดับ ๑  
 (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 45 ง (2 มี.ค. 2561)  22-23) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
  

ประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน เรื่อง วิธีกำรทดสอบมำตรฐำน 
 ฝีมือแรงงำน และกำรออกหนังสือรับรองว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรทดสอบ มำตรฐำนฝีมือ  
 แรงงำนแห่งชำติ สำขำอำชีพช่ำงเครื่องกล สำขำช่ำงติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือใช้เชื้อเพลิง  
 ก๊ำซธรรมชำติอัด (CNG) ส ำหรับเครื่องยนต์ดีเซล ระดับ ๑ (รำชกิจจำนุเบกษำ  
 135, ตอนพิเศษ 19 ง (26 ม.ค. 2561) 22-23) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ  
 เงื่อนไขกำรโฆษณำเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ (รำชกิจจำนุเบกษำ  
 135, ตอนพิเศษ 21 ง (30 ม.ค. 2561) 54) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่ำด้วยกำรขอรับและออกใบรับรองกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดี  
 ส ำหรับพืชอำหำรสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 30 ง  
 (8 ก.พ. 2561) 1-10) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ระเบียบกรมโรงงำนอุตสำหกรรม ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรขออนุญำต 
 และกำรอนุญำตให้น ำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ออกนอกบริเวณโรงงำนผ่ำนระบบ 
 อิเล็กทรอนิกส์และแบบอัตโนมัติผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รำชกิจจำนุเบกษำ    
 135, ตอนพิเศษ 88 ง (18 เม.ย. 2561) 1-6) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150194
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150391
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150410
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150423
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150192
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150425
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150427
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150432
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150136
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ระเบียบกระทรวงสำธำรณสุข ว่ำด้วยกำรคุ้มครองและจัดกำรข้อมูลด้ำนสุขภำพของบุคคล  
 พ.ศ. ๒๕๖๑ (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 124 ง (31 พ.ค. 2561) 1-9) 
 อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ระเบียบคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน ว่ำด้วยมำตรฐำนคุณภำพกำรให้บริกำร 
 ในกำรประกอบกิจกำรก๊ำซธรรมชำติ ประเภทใบอนุญำตค้ำปลีกก๊ำซธรรมชำติผ่ำนระบบ  
 จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 115 ง 
  (22 พ.ค. 2561) 1-2) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ระเบียบคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน ว่ำด้วยมำตรฐำนคุณภำพกำรให้บริกำร 
 ในกำรประกอบกิจกำรก๊ำซธรรมชำติ ประเภทใบอนุญำตจัดหำและค้ำส่งก๊ำซธรรมชำติ   
 พ.ศ. ๒๕๖๑ (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 115 ง (22 พ.ค. 2561) 3-4) 
 อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

ระเบียบคณะกรรมกำรอ้อยและน้ ำตำลทรำย ว่ำด้วยกำรผลิต กำรบรรจุ กำรเก็บรักษำ  
 สถำนที่เก็บรักษำ กำรส ำรวจ กำรขนย้ำย กำรส่งมอบ กำรจ ำหน่ำยน้ ำตำลทรำย   
 และกำรรำยงำนปริมำณอ้อยและน้ ำตำลทรำย พ.ศ. ๒๕๖๑ (รำชกิจจำนุเบกษำ  
 135, ตอนพิเศษ 8 ง (15 ม.ค. 2561) 11-15) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
  

ระเบียบคณะกรรมกำรอ้อยและน้ ำตำลทรำย ว่ำด้วยกำรอนุญำตให้ส่งออกน้ ำตำลทรำย   
 พ.ศ. ๒๕๖๑ (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 8 ง (15 ม.ค. 2561) 16-19) 
 อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150170
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150167
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150168
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150413
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150414
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บทความวารสารภาษาไทย 

10 อันดับสุดยอดอาหารบ ารุงสมองส าหรับเด็ก เพราะสมองของเด็กๆ ควรได้รับสารอาหารบ ารุงที่สมวัย  
 (FOOD FOCUS THAILAND 14, 154 (Jan. 2019) 39-41) 

3 วิธีทางวิทยาศาสตร์สู่การมองเห็นอีกครั้ง (SCIENCE ILLUSTRATED No. 88 (Oct. 2018) 36-43) 

Cap seal ขยะหรือประโยชน์มากกว่ากัน (DSI ไตรสาร 10, 2 (2561) 74-77) 

Compostable plastic (วารสารการบรรจุภัณฑ์ 27, 2 (ม.ค.-มี.ค. 2562) 16) 

GE' s Cross-Fleet ยืดอายุโรงไฟฟ้าเก่า ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ (ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม 26, 1 
 (ม.ค.-ก.พ. 2562) 55-57) 

S : S-Curve & Innovation จัดทัพนวัตกรรมอาหารยุคใหม่สู่อนาคต (วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 14, 54      
 (ต.ค.-ธ.ค. 2561) 13-18) 

กฟผ. เตรียมลุยโครงการไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน 'พลังน้ า' ผสาน 'โซลาร์เซลล์บนเขื่อน' (ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม 
 26, 1 (ม.ค.-ก.พ. 2562) 30-31) 

กรมวิทยฯ์ พัฒนาการทดสอบผลิตภัณฑ์ยาฆ่าเชื้อเผยแอลกอฮอล์ 70% (v/v) ใช้ฆ่าเชื้อวัณโรคได้ผลดี (จดหมายข่าว
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 33, 3 (มี.ค. 2562) 8) 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจพบวัตถุออกฤทธิ์ชนิดใหม่ "ไดคลาซีแพม" เป็นครั้งแรกในประเทศไทย  
 (จดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 33, 5 (พ.ค. 2562) 10) 

กสม. แนะรัฐบาลก าหนด "พาราควอต" เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ห้ามผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง 
 (มุมมองสิทธิ์ 18, 3 (มี.ค. 2562) 6) 

กะเพรา ราชินีแห่งสมุนไพร (เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 697 (มิ.ย. 2562) 16) 

"กัญชา" ยาสารพัดนึกจริงหรือ (หมอชาวบ้าน 41, 481 (พ.ค. 2562) 5, 14-15) 

ก๊าซธรรมชาติบทบาทส าคัญต่อภาพรวมพลังงานในอนาคต (ก๊าซไลน์ 30, 113 (เม.ย.-มิ.ย. 2562) 8) 

กาแฟ ไหนจริง ไหนลวง (เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 694 (พ.ค. 2562) 102-103) 

กาแฟโรบัสต้า กาแฟต้นใหม่ ใบ-ดอก สีม่วง : นวัตกรรมเกษตรของสวนศิริรัศมีที่เมืองล าปาง (เทคโนโลยีชาวบ้าน    
 31, 696 (มิ.ย. 2562) 54-56) 

กายวิภาคศาสตร์ของใบยางลูกผสมชุด RRI-CH-38 (วารสารยางพารา 39, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2561) 41-52) 
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การค้นพบเอ็กซ์ตรีโมไฟล์ใหม่ช่วยพัฒนาทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับชีวิต (SCIENCE ILLUSTRATED No. 95 (May 2019) 
 34-38) 

การควบคุมคุณภาพอย่างรวดเร็วของน้ ามันมะกอกด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (FOOD FOCUS THAILAND   
 14, 154 (Jan. 2019) 30-32) 

การเคลือบผิวด้วยวิธี Spray compating เพ่ิมอายุใบมีดในงานขึ้นรูปร้อน (MM MACHINE TOOLS & 
 METALWORKING 11, 7 (Jul. 2015) 76-77) 

การจัดการข้อมูลบริหารสิทธิของห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ : เหตุผลความจ าเป็นและกรณีศึกษา (วารสารห้องสมุด 
 61, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2560) 27-45) 

การฉีดข้ึนรูปชิ้นงานพลาสติกด้วยวิธีการผสาน CAD/CAE (วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา 29, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2561) 
 65-75) 

การตรวจตัวอย่างเครื่องดื่มประเภทน้ าผลไม้และน้ าพืชผักที่จะขอใช้สิทธิอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์  
 (Excise Newsletter Issue 2 (Feb. 2019) 10-11) 

การตรวจวัดระดับผิวน้ าด้วยวิธีการประมวลและวิเคราะห์ผลด้วยภาพ (วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา 29, 4 
 (ต.ค.-ธ.ค. 2561) 35-53) 

การทวนสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบความระคายเคืองชนิดรุนแรงต่อดวงตา (วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 60, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2561) 168-180) 

การพัฒนาเครื่องแปรสภาพขยะเปียกเป็นดินเทียมด้วยเทคนิคลูกกลิ้งความร้อนแบบหมุนตามแนวคิดสังคมคาร์บอนต่ า 
 (จดหมายข่าว วช. 14, 91 (ต.ค. 2561) 10-11) 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากเส้นใยกล้วยเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม (จดหมายข่าว วช. 14, 92 (พ.ย. 2561) 4-5) 

การเพาะเลี้ยงต้นอ่อนยางพาราพันธุ์ RRIM 600 จากเปลือกหุ้มชั้นในเมล็ดอ่อน (วารสารยางพารา 39, 3  
 (ก.ค.-ก.ย. 2561) 3-18) 

การเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าด้วยห้องเพาะเลี้ยงแบบอัตโนมัติฟาร์มลุงหยุด (เกษตรกรรมธรรมชาติ 21, 5 (2561) 29-40) 

การเพาะเห็ดฟางในโรงเรือนไม่อบไอน้ าด้วยน้ าจุลินทรีย์มูลค้างคาว (เกษตรกรรมธรรมชาติ 21, 5 (2561) 4-9) 

การเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าวด้วยการใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์สายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูง  
 (จดหมายข่าว วช. 14, 91 (ต.ค. 2561) 5-7) 

การยกระดับประเทศไทยมาอยู่ในบัญชีที่ต้องจับตา (Watch List : WL) ตามรายงานการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทาง
 ปัญญาของประเทศคู่ค้าสหรัฐฯ (DSI ไตรสาร 11, 1 (2562) 32-35) 
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การวิเคราะห์การปนเปื้อน Clostridium botulinum และสารพิษโบทูลินัมในน้ าปลาไทย (วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 60, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2561) 196-204) 

การศึกษาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เลือดชนิดอิมมูโนโกลบูลินที่จ าหน่ายในประเทศไทยจากไตเตอร์ของแอนติบอดี
 หมู่เลือด ABO และ Rh (วารสารอาหารและยา 25, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2561) 44-52) 

การศึกษาวิธีการการผลิตเมล็ดพันธุ์รับรองเฮมพ์ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 
 (วารสารอาหารและยา 25, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2561) 12-19) 

ก าเนิดดินสอ (วารสาร อพวช. 17, 200 (ก.พ. 2562) 10-13) 

เกษตรกรเมืองน่าน "ปัทมพร พิชัย" เปิดสูตร ปลูกโกโก้ ให้ได้ผลผลิตดี (เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 696 (มิ.ย. 2562)  
 32-34) 

ขวดกระดาษ 2.0 (วารสารการบรรจุภัณฑ์ 27, 2 (ม.ค.-มี.ค. 2562) 17) 

ขวดน้ าผลไม้ เพ่ือความยั่งยืน (วารสารการบรรจุภัณฑ์ 27, 2 (ม.ค.-มี.ค. 2562) 19) 

ขิง ประโยชน์และโทษที่คาดที่ไม่ถึง (เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 695 (พ.ค. 2562) 92-93) 

ไข่เค็มใบเตยดินสอพอง วัตถุดิบท้องถิ่น สู่สินค้าเลื่องชื่อ (เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 697 (มิ.ย. 2562) 104-105) 

ไขมันทรานส์ในเค้กเนย หลังประกาศห้ามใช้ไขมันทรานส์สังเคราะห์มีผลบังคับ (ฉลาดซื้อ 25, 216 (ก.พ. 2562)    
 32-39) 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. พัฒนาข้าวย่อยช้า ลดน้ าตาลในผู้ป่วยและผู้สูงอายุ (เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 695    
 (พ.ค. 2562) 72)  

ความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา (วารสารยางพารา 39, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2561) 
 26-40) 

คุณลักษณะก าลังต้านทานแรงเฉือนของทรายที่เพ่ิมแรงยึดเกาะด้วยยางพารา (วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา 
 29, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2561) 5-18) 

เครื่องปรับอากาศนี้ได้แต่ใดมา (วารสาร อพวช. 17, 203 (พ.ค. 2562) 10-13) 

เครื่องผลิตเส้นในนาโนด้วยไฟฟ้าสถิต (จดหมายข่าว วช. 14, 92 (พ.ย. 2561) 6-7) 

จมูกอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบกลิ่นแบบพกพา (Portable E-nose) (MODERN MANUFACTURING 13, 152    
 (Oct. 2015) 76-77) 

จาก GAP สู่ GMP ตอนที่ 2 : การผลิตยางเครพบาง มาตรฐาน GMP (วารสารยางพารา 39, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2561) 
 19-25) 
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จากเขียงร้อยบาท สู่ มะหาดร้อยล้าน (จดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 33, 3 (มี.ค. 2562) 5) 

จีนควบคุมสภาพอากาศเพ่ือเติมน้ าให้กับแหล่งเก็บกักน้ าใหญ่ที่สุดของเอเชีย (SCIENCE ILLUSTRATED No. 95 
 (May 2019) 40-43) 

"เจ๊ยี ข้าวมันไก่" สูตรไหหล า (เส้นทางเศรษฐี 25, 441 (มิ.ย. 2562) 58-59) 

ฉลองราชย์เฉลิมรัฐบรมกษัตริย์ขัตติยา (เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 694 (พ.ค. 2562) 26-35) 

ช็อกโกแลต สิ่งแทนใจ ในเดือนแห่งความรัก (ฉลาดซื้อ 25, 216 (ก.พ. 2562) 56-57) 

"ชีสเค้กทุเรียน" เมนูสุดฟินมีให้กินได้ทั้งปี (เส้นทางเศรษฐี 25, 441 (มิ.ย. 2562) 66-67) 

ซินโครตรอน ยืนยันเครื่องก าเนิดแสง ปลอดภัยจากรังสี 100% (Engineering Today 17, 170 (มี.ค.-เม.ย. 2562) 
 30-31) 

โซเดียม (Sodium) อยู่ใกล้หัวใจ มากกว่าที่คิด (วารสาร อพวช. 17, 202 (เม.ย. 2562) 64-67) 

ดวงจันทร์ก็มีภูเขาไฟด้วย (SCIENCE ILLUSTRATED No. 95 (May 2019) 23) 

ต้นไม้ประดับ 'เครื่องฟอกอากาศ' ในอาคาร (วารสารสิ่งแวดล้อม 22, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2561) 46-49) 

"ตะเกียบกินได้" จากแป้งข้าวโพด-แป้งถ่ัวเหลือง (เส้นทางเศรษฐี 25, 441 (มิ.ย. 2562) 62-63) 

ถุงเพาะช าต้นไม้ จากเปลือกกล้วย (เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 694 (พ.ค. 2562) 90-91) 

เทคโนโลยีการตรวจสอบการปลอดปนของน้ าผึ้ง (FOOD FOCUS THAILAND 14, 154 (Jan. 2019) 36-38) 

เทคโนโลยีการผลิตเพ่ือลดกรดไขมันทรานส์ (FOOD FOCUS THAILAND 14, 154 (Jan. 2019) 26-28) 

เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับการผลิตสารเพ่ิมมูลค่าจากชีวมวลพืชที่พบในประเทศไทย (UNISEARCH JOURNAL 5, 2 
 (พ.ค.-ส.ค. 2561) 32-37) 

เทคโนโลยีใหม่ และ AI สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการซ่อมบ ารุงได้อย่างไร (ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม 25, 5 
 (ก.ย.-ต.ค. 2561) 58-62) 

เทรนด์สุขภาพและสุขภาวะที่ดีผลักดันความต้องการน้ ามันปรุงอาหารไขมันต่ าในเอเชียแปซิฟิก (FOOD FOCUS  
 THAILAND 14, 154 (Jan. 2019) 22-25) 

นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ รักษ์โลก รักคุณ และต้นทุนต่ า (วารสารการบรรจุภัณฑ์ 27, 2 (ม.ค.-มี.ค. 2562)  
 6-10) 

นวัตกรรมพลังงานทางเลือกสู้โลกร้อน ผลงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 696 (มิ.ย. 2562) 
 102-104) 
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นักวิจัย สกว. พัฒนาเซ็นเซอร์ทรายดูดซับสารพิษปนเปื้อน ใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม-ประชาชนทั่วไป เป็นมิตร
 ต่อสิ่งแวดล้อม (Engineering Today 17, 170 (ม.ีค.-เม.ย. 2562) 48-49) 

นักวิจัยพัฒนาอนุภาคนาโนเรืองแสงเมื่อพบเซลล์มะเร็ง (จดหมายข่าว วว. 22, 4 (เม.ย. 2562) 11) 

นักวิจัยยืนยัน ไข่เป็นอาหารที่ดีต่อพัฒนาการของทารก (FOOD FOCUS THAILAND 14, 154 (Jan. 2019) 42-43) 

นักวิทยาศาสตร์พยายามหาทฤษฎีอธิบายพฤติกรรมดาวเคราะห์จอมขบถ (SCIENCE ILLUSTRATED No. 88 
 (Oct. 2018) 60-67) 

นาข้าวลอยน้ า ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ (วารสารสิ่งแวดล้อม
 22, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2561) 38-45). 

นางแล สับปะรดดั้งเดิมของเชียงราย ยังอนุรักษ์พันธุ์ไว้ แปรรูปจ าหน่าย ราคาดี (เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 695 
 (พ.ค. 2562) 52-54) 

โนโรไวรัส (Norovirus) (DSI ไตรสาร 11, 1 (2562) 85-88) 

ไนโตรเจน (Nitrogen) สิ่งเล็กๆ ที่อยู่ในทุกลมหายใจ (วารสาร อพวช. 17, 203 (พ.ค. 2562) 64-67)  

เบื่ออาหาร อาการที่ไม่ควรมองข้าม (สารสายใจไทย 39, 2 (ส.ค. 2560) 16-17) 

ประมวลภาพ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (วารสารกรมประชาสัมพันธ์ 25, 258 (เม.ย.-มิ.ย. 2562) 3-21) 

ปลดล็อกกับดักไอทีด้วยไฮบริด คลาวด์ (ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม 26, 1 (ม.ค.-ก.พ. 2562) 62-63) 

ปลาหลด อาหารท้องไร่ท้องนา ชาวอีสาน (เทคโนโลยีชาวบา้น 31, 694 (พ.ค. 2562) 112-113) 

ปลูกข้าวในถุงพลาสติกด า ผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ ก้าวเปลี่ยนที่มั่นคง (เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 697 (มิ.ย. 2562) 65-67) 

เปิดประตูโอกาส อุตสาหกรรมอาหาร 'ฮาลาลไทย' กับมาตรฐานการรับรองท่ีทั่วโลกยอมรับ (MODERN 
 MANUFACTURING 13, 149 (Jul. 2015) 57-60) 

ผงชูรส ปรุงรสอาหารอร่อยจริงหรือ (เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 697 (มิ.ย. 2562) 112-113) 

ผลทดสอบปริมาณไขมันทรานส์และสารกันบูดในโดนัทช็อกโกแลต ภาค 2 (ฉลาดซื้อ 25, 216 (ก.พ. 2562) 26-31) 

ผลิตภัณฑ์นมข้าวข้นหวานเพ่ือสุขภาพ ผลงานวิจัยที่ไปต่อได้จริงในเชิงพาณิชย์ (FOOD FOCUS THAILAND 14, 154 
 (Jan. 2019) 49-51) 

ผักแก่นขม (สะเดาดิน) ผักพ้ืนบ้านแห่งแดนอีสาน (เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 695 (พ.ค. 2562) 116-117) 

ฝุ่น PM 2.5 ในประเทศไทย (วารสารสิ่งแวดล้อม 22, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2561) 50-56) 
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พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 (วารสารก าลังใจ 7, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2562) 22-27) 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช พระมหากษัตริย์นักสารสนเทศ (วารสารห้องสมุด 61, 2 (ก.ค.-ธ.ค.
 2560) 1-8)  

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (จดหมายข่าวผู้ตรวจการแผ่นดิน 9, 62 (พ.ค. 2562) 3-7) 

พานาคอตต้า อย่างง่ายๆ เพื่อสุขภาพ (เส้นทางเศรษฐี 25, 441 (มิ.ย. 2562) 55) 

เพาะเห็ดในโรงเรือนขนาดเล็กด้วยระบบควบคุมความชื้นอัตโนมัติ (เกษตรกรรมธรรมชาติ 21, 5 (2561) 10-16) 

ฟักเขียว ผักมีคุณค่า เป็นยาและอาหาร (เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 694 (พ.ค. 2562) 24) 

มทร. สุวรรณภูมิ เจ๋ง น าผลพลอยได้เศษเหลือใช้จากมันเทศเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ (เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 697 
 (มิ.ย. 2562) 86-87) 

มหัศจรรย์แห่งตารางธาตุ (วารสาร อพวช. 17, 200 (ก.พ. 2562) 64-67) 

มหาสมุทรมีฝนเพ่ิมข้ึนเพราะสาหร่ายติดเชื้อไวรัส (SCIENCE ILLUSTRATED No. 95 (May 2019) 17) 

"มะม่วงมันเดือนเก้า" ไม้ผลท าเงิน ขายดีติดตลาด รองจาก "แก้วขมิ้น" (เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 694 (พ.ค. 2562) 
 58-60) 

มากิเบอร์รี่ ซูเปอร์ฟรุ๊ตใหม่ที่มาพร้อมสารต้านอนุมูลอิสระปริมาณสูง (FOOD FOCUS THAILAND 14, 154 
 (Jan. 2019) 44-45) 

มาตรการควบคุมกัญชง ตอนที่ ๒ มาตรการควบคุมกัญชง ด้านการกระจายอ านาจการควบคุม (วารสารส านักงาน ป.ป.ส.
 34, 2 (ก.พ.-พ.ค. 2561) 47-52) 

"มิลค์พลัส แอนด์ มอร์" น้ าหัวปลีเพ่ิมน้ านมแม่ (เส้นทางเศรษฐี 25, 441 (มิ.ย. 2562) 73) 

แมงลัก พืชพ้ืนบ้าน สมุนไพรในครัวเรือน (เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 694 (พ.ค. 2562) 84-85) 

ร้อนแบบนี้ขายดีสุดๆ "ไอศกรีม" ตักมือระวิง (เส้นทางเศรษฐี 25, 441 (มิ.ย. 2562) 68-69) 

ระบบควบคุมอัตโนมัติส าหรับโรงเรือนปลูกผักด้วยน้ านวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่เพ่ือสังคมเมือง (จดหมายข่าว วว. 
 22, 4 (เม.ย. 2562) 6-7) 

ระบบไฟส าหรับวิชั่น (ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม 25, 5 (ก.ย.-ต.ค. 2561) 76-77) 

รัฐบาลมอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยควบคุมก ากับมาตรฐาน GLP เพียงแห่งเดียวของประเทศ  
 และไทยได้ผ่านการประเมิน OECD แล้ว (จดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 33, 5 (พ.ค. 2562) 8) 

รู้เท่าทันรังนกนางแอ่น (ฉลาดซื้อ 25, 216 (ก.พ. 2562) 62-63) 
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โรคตาปลา (สารสายใจไทย 40, 2 (ส.ค. 2561) 14-15) 

โรงงานผลิตยาองค์การเภสัชกรรม ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green industry) ระดับท่ี 3  
 (วารสารองค์การเภสัชกรรม 45, 2 (ม.ค.-มี.ค. 2562) 20) 

วิวัฒนาการหุ่นยนต์ท าความสะอาด แผงโซลาร์เซลล์ในงานอุตสาหกรรมด้านพลังงานทดแทน (MODERN 
 MANUFACTURING 13, 149 (Jul. 2015) 44-46) 

วิศวะ มทร. ศรีวิชัย พัฒนาระบบเพาะเห็ดแครงอัตโนมัติ (เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 697 (มิ.ย. 2562) 26) 

ไวรัสรักษาฟันผุ (SCIENCE ILLUSTRATED No. 88 (Oct. 2018) 70-75) 

ศูนย์ไบโอเทค ตั้งโรงงาน Plant Factory ในอุทยานวิทย์ฯ ชูเป็นแหล่งวิจัยการเกษตรแนวใหม่ผลิตพืช 
 เชิงอุตสาหกรรมที่มีมูลค่า-คุณภาพสูง (Engineering Today 17, 170 (มี.ค.-เม.ย. 2562) 24-26)         
 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน 8, 53 (ส.ค. 2561) 4-11) 

สารกัมมันตรังสีเลี้ยงแบคทีเรีย (SCIENCE ILLUSTRATED No. 95 (May 2019) 38-39) 

สารพัดวิธีก าจัดสารพิษปนเปื้อนในดินที่ไม่เหมือนเดิม (SCIENCI ILLUSTRATED No. 88 (Oct. 2018) 24-31) 

หนึ่งเดียวในโลก "กาแฟไขชะมด" (เส้นทางเศรษฐี 25, 441 (มิ.ย. 2562) 26-27) 

หนุ่มใต้ "ณัฐวี บัวแก้ว" ผลิตถุงเพาะช ายางพาราหนึ่งเดียวในโลก (เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 696 (มิ.ย. 2562) 
 100-101) 

"หมูทอดดีลิเวอรี่" เนื้อนุ่มชุ่มฉ่ าใน (เส้นทางเศรษฐี 24, 441 (มิ.ย. 2562) 56-57) 

องค์การเภสัชกรรม (GPO) ปลูกแล้ว กัญชาทางการแพทย์ที่ถูกต้องตามกฎหมายแห่งแรกของอาเซียน (AEC) 
 (วารสารองค์การเภสัชกรรม 45, 2 (ม.ค.-มี.ค. 2562) 6-7) 

องค์การเภสัชกรรมยืนยันสารสกัดต้นแบบน้ ามันกัญชา ระยะที่ 1 เน้นการศึกษาวิจัยเพื่อให้คนไทยเข้าถึงยา 
 คุณภาพมาตรฐาน (วารสารองค์การเภสัชกรรม 45, 2 (ม.ค.-มี.ค. 2562) 8) 

องค์ประกอบฟอสฟอรัสแห่งชีวิต อาจจะติดกับอุกกาบาตลงมาท่ีโลก (SCIENCE ILLUSTRATED No. 95 (May 2019) 
 12-13) 

อร่อยไม่ซ้ า 160 กว่าหน้า "วุน้แฟนซี" (เส้นทางเศรษฐี 25, 441 (มิ.ย. 2562) 70-71) 

อร่อยละมุนลิ้น "ข้าวเหนียวมูนสูตรโบราณ" (เส้นทางเศรษฐี 25, 441 (มิ.ย. 2562) 60-61) 

อะไรหรือ คือ ไดออกซิน (MODERN MANUFACTURING 13, 149 (Jul. 2015) 70-71) 

อาหาร GMO ในปัจจุบันแตกต่างจากอดีตจริงหรือ (SCIENCE ILLUSTRATED No. 95 (May 2019) 24-33) 
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ELECTRONIC RESOURCES 

e-Books* 
 

620.192  
A244 Advances in polymer materials and technology / 
  edited by Anandhan Srinivasan,  
  Sri Bandyopadhyay. Boca Raton :  
  Taylor & Francis, CRC Press, [2017]  
  824 pages. See more 
 
 
 
 
610.28 
B615  Biomaterial mechanics edited by Heather N. Hayenga  
  and Helim Aranda-Espinoza. Boca Raton :  
  CRC Press, 2017. 232 pages. See more 
 
 
 
 
572.33 
B615  Biopolymers for medical applications / editors,  
  Juan M. Ruso, Soft Matter and  
  Molecular Biophsyics Group, Department of  
  Applied Physics, University of Santiago de  
  Compostela Santiago de Compostela, Spain,  
  Paula V. Messina, Department of Chemistry,  
  Universidad Nacional del Sur INQUISUR-CONICET,  
  Bah?a Blanca, Argentina. Boca Raton, Fla. :  
  CRC Press, [2017]. 372 pages. See more 
 
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50253
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50269
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50296
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620.5 
H992  Hybrid nanomaterials : design, synthesis,  
  and biomedical applications / editors,  
  Feng Chen, Departments of Radiology,  
  University of Wisconsin - Madison, Madison,  
  WI, USA, Weibo Cai, Departments of  
  Radiology and Medical Physics, University  
  of Wisconsin - Madison, Madison, WI, USA.  
  Boca Raton, Florida : CRC Press, [2017].  
  450 peages. See more 
 
 
 
 
530.4175 
N186  Nanocomposite, ceramic, and thin film scintillators /  
  edited by Martin Nikl. Singapore : Pan Stanford  
  Publishing Pte. Ltd., [2017]. 350 pages.  
  See more 
 
 
 
 
 
615.19 
S587  Silver nanoparticles for antibacterial devices :  
  biocompatibility and toxicity / edited by  
  Huiliang Cao. Boca Raton, FL : CRC Press,  
  Taylor & Francis Group, [2017]. 478 pages. 
  See more 
 
 
 
* อ่านเอกสารฉบับเต็มติดต่อ S & T One Stop Service โทร. 0 2201 7250-55 
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50306
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50265
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50328
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e-Article* 

Repr. F41 Characterization of antibodies for grain-specific gluten detection                                                 
  (Journal of Food Science.81(3)2016:T810-T816) See Abstract     

Repr. F42 Mycotoxins in bovine milk and dairy products: a review (Journal                                              
  of Food Science.81(3)2016:M702-M708) See Abstract      

Repr. F43 Polysaccharides as alternative moisture retention agents for shrimp                                              
  (Journal of Food Science.81(3)2016:S728-S735) See Abstract        

 

* ติดต่อขอรับเอกสารฉบับเต็มได้ที่ info@dss.go.th โทร. 0 2201 7250-55, 0 2201 7287 
 
e-Clipping 

ก18735 ไออนโก' แอพอัจฉริยะขับรถดีได้กาแฟ-น ้ามันฟรี (เดลินิวส์ ฉ. 25,359  
  (19 มี.ค. 2562) 10) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18736 กสทช. ชวนใช้แบตมือถือได้มาตรฐานลดการสูญเสีย (เดลินิวส์ ฉ. 25,359 
  (19 มี.ค. 2562) 23) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18737 ชาวเหนือ 'ออกก้าลังกายได้ถูกต้อง-ปลอดภัย' ด้วย 'เทคโนโลยี CPET'    
  ที่ 'ร.พ. เชียงใหม่ ราม' (เดลินิวส์ ฉ. 25,360 (20 มี.ค. 2562) 23) 
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18738 ชี วิวัฒนาการสิ่งมีชีวิต เริ่มเร็วกว่าที่คิด 30 ล้านปี (มติชน 42,14983  
  (20 มี.ค. 2562) 14) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
. 
ก18739 สร้างตู้อบแสงอาทิตย์ ผลิต 'ติหมา' เพ่ิมยอดขายสร้างรายได้สู่ชุมชน   
  (เดลินิวส์ ฉ. 25,361 (21 มี.ค. 2562) 8) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18740 ต้นแบบพลังงานทดแทนส้าหรับชุมชนสีเขียว (เดลินิวส์ ฉ. 25,361 
  (21 มี.ค. 2562) 23) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18741 สวทน. โอนย้ายฟู้ดอินโนโพลิสไปสังกัดสวทช. (เดลินิวส์ ฉ. 25,361   
  (21 มี.ค. 2562) 23) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
 

http://siweb.dss.go.th/abstract/show_article.asp?article_ID=565
http://siweb.dss.go.th/abstract/show_article.asp?article_ID=567
http://siweb.dss.go.th/abstract/show_article.asp?article_ID=566
mailto:info@dss.go.th
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18735.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18736.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18737.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18738.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18739.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18740.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18741.pdf
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ก18742 การเลือกใช้วัสดุที่ไม่ก่อมลพิษภายในอาคาร  (เดลินิวส์ ฉ. 25,363   
  (23 มี.ค. 2562) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18743 เชื อเพลิงท้าจากพืชแข่งขันกับเชื อเพลิงฟอสซิลได้ (ไทยรัฐ 70, 22350   
  (1 เม.ย. 2562) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ก18744 สร้างหุ่นยนต์จิ๋วจับตัวเป็นรูปทรงหลายประเภท (ไทยรัฐ 70, 22352  
  (3 เม.ย. 2562) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18745 แนะวิธีตัดช่อผลช่วยให้ล้าไยไซซ์จัมโบ้ (เดลินิวส์ ฉ. 25,374  
  (3 เม.ย. 2562) 8) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18746 เผยโฉมเชื อโรคร้ายแรงที่สุดในโลก (มติชน 42, 14997 
  (3 เม.ย. 2562) 14) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18747 งานวิจัย 'น ้าส้ม-มะนาวผง' ด้วยวิธีพ่นฝอยแช่เยือกแข็ง (มติชน 42, 14997 
  (3 เม.ย. 2562) 21) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18748 ฤกษ์มงคล 6 เม.ย. ตักน ้าศักดิ์สิทธิ์ 108 แหล่ง ทั่วประเทศ พระราชพิธี     
  บรมราชาภิเษก (มติชน 42, 14998 (4 เม.ย. 2562) 18) 
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18749 โนรา (เดลินิวส์ ฉ. 25,380 (9 เม.ย. 2562) 8) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
 

ก-วศ.  กรมวิทยาศาสตร์บริการ ต้อนรับ มรภ.ภูเก็ต ในโอกาสหารือความร่วมมือ 
129/2562   งานบริการวิชาการ (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ                                      

สิงหาคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.  กรมวิทยาศาสตร์บริการ ส่งเสริมบุคลากรให้ตระหนักและมีความเข้าใจ  
130/2562   การ ลด ละ เลิก เพ่ือจัดการขยะพลาสติก (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
   กรมวิทยาศาสตร์บริการ สิงหาคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.  กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมงานแถลงข่าวความพร้อมการจัดงาน  
132/2562  “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562” (ข่าวผลงาน 
  และกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ สิงหาคม 2562)  
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
 
 

http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18742.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18743.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18744.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18745.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18746.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18747.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18748.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18749.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c129-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c130-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c132-2562.pdf
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ก-วศ.   กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมพัฒนาหมู่บ้าน CIV โอทอป และ SMEs  
135/2562 จังหวัดจันทบุรี ระยองและฉะเชิงเทรา (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ สิงหาคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.   กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตรวจติดตามโครงการการเพ่ิมศักยภาพ 
136/2562  ผู้ประกอบการอาหารแปรรูป ตามมาตรฐานเพ่ือการส่งออก (SMEs)  

 ในการจัดท้าระบบ GMP (Codex) และ HACCP เพ่ือควบคุมคุณภาพ
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ (ข่าวผลงานและกิจกรรม 

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ สิงหาคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.  กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประชุมหารือร่วมกับ ส้านักงานคณะกรรมก 
138/2562  ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องการพัฒนาระบบ

วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรม
วิทยาศาสตร์บริการ สิงหาคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ก-วศ.  กรมวิทยาศาสตร์บริการ เชิญชวนเยาวชนรว่มกิจกรรม “DSS :  
139/2562  แกะรอยขุมทรัพย์ศาลาแยกธาตุ” (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ สิงหาคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.  กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
140/2562   จัดกิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไทย “วิถีอัตลักษณ์ท้องถิ่น  

  สู่เชิงพาณิชย์” (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
สิงหาคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ก-วศ.  กรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมน้อมร้าลึกพระกรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ 
141/2562  พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในโอกาส “วันวิทยาศาสตร์

แห่งชาติ” (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
  สิงหาคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.  สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562 ณ มรภ. นครราชสีมา  
142/2562  (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
  สิงหาคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.  กรมวิทยาศาสตร์บริการ เสริมองค์ความรู้ การพัฒนาความปลอดภัย 
143/2562  ในห้องปฏิบัติการทดสอบเคมีตามมาตรฐานสากล (ข่าวผลงานและ 
  กิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ สิงหาคม 2562) 
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
 
 

http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c135-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c136-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c138-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c139-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c140-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c141-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c142-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c143-2562.pdf
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ก-วศ.  กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื นที่ติดตามโครงการการเพิ่มศักยภาพ 
144/2562  ผู้ประกอบการอาหารแปรรูป ในพื นที่จังหวัดนนทบุรี (ข่าวผลงานและ

กิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ สิงหาคม 2562)  
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.  กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสัมมนาเสริมแกร่งห้องปฏิบัติการด้วย  
145/2562   ISO/IEC 17025 version 2017 และเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์บริการ

ประจ้าภาคใต้ จ.สงขลา มุ่งสร้างศักยภาพหน่วยตรวจสอบและรับรอง
ในภาคใต้ของประเทศ (ข่าวผลงานและกิจกรรม 

  กรมวิทยาศาสตร์บริการ สิงหาคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
146/2562   ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ DSS แกะรอยขุมทรัพย์... 
  ศาลาแยกธาตุ (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

สิงหาคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.  กรมวิทยาศาสตร์บริการ น้าเทคโนโลยีระบบบ้าบัดน ้าเสียจากการผลิต 
147/2562  มะพร้าวขาว ช่วยแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs  
  พื นที่จังหวัดสมุทรสงคราม มุ่งส่งเสริมผลิตภัณฑ์มะพร้าวที่เป็นมิตร 
  กับสิ่งแวดล้อม (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
  สิงหาคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.  กรมวิทยาศาสตร์บริการผลักดันการใช้ประโยชน์สารสนเทศวิทยาศาสตร์ 
148/2562   เทคโนโลยี พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาหารไทย (ข่าวผลงาน 
   และกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ สิงหาคม 2562)  
   อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.  กรมวิทยาศาสตร์บริการจัดเรียนรู้เขียนเอกสารอ้างอิงผลงานวิชาการ 
149/2562  ถูกต้องตามมาตรฐาน มุ่งผลักดันผลงานวิชาการได้รับการยอมรับ

ระดับสากล (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
สิงหาคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ก-วศ.  กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมอวกาศระดับ  
150/2562   นานาชาติ Thailand Space Week 2019 (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
   กรมวิทยาศาสตร์บริการ สิงหาคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.  กรมวิทยาศาสตร์บริการประชุมความร่วมมือทางวิชาการ 
152/2562  ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร ณ ราชอาณาจักรเบลเยียมและ 
  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (ข่าวผลงานและกิจกรรม 

http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c144-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c145-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c146-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c147-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c148-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c149-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c150-2562.pdf
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  กรมวิทยาศาสตร์บริการ สิงหาคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
ก-วศ.  กรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกระดับห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง  
153/2562  เป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ข่าวผลงาน 
  และกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ สิงหาคม 2562) 
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.  กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยและ 
154/2562  ออกแบบด้านอุตสาหกรรมยางปักก่ิง (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ สิงหาคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c152-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c153-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c154-2562.pdf
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บริการสารสนเทศทันสมัย 

สนใจเพิ่มเติมติดต่อ : ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

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

 

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

ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อเอกสารใหม่ 
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