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ตาราง สรุปผลงานของศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม  บางเขน 
 

ลําดับที ่
ป พ.ศ. 

ที่ดําเนินการ 
ชื่อโครงการ ชื่อผูวาจาง 

มูลคาตาม 

สัญญาจาง 
ลักษณะงาน 

1 พ.ศ 2535 การศึกษาความเปนไปไดการใชกาซชีวภาพจากขยะผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 90,000 งานวิจัย 

  กระแสไฟฟาในเชิงธุรกิจ 

 

และสถาบันวิจยัแหง มก.   

2 พ.ศ. 2537 การวิจัยเพื่อหาความเหมาะสมในการนําขี้เลื่อยเหลือทิ้งจาก

การเพาะเห็ดมาอดัเปนแทงเชื้อเพลิง 

สถาบันวิจยัและพัฒนาแหง มก. - งานวิจัย 

      

3 พ.ศ.2537-2538 การศึกษาเตาเผาผลิตความรอนประสิทธภิาพสูง  I กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน 400,000 งานบริการวิชาการ 

      

4 พ.ศ.2538 การศึกษาความเหมาะสมการผลิตกาซมีเธนจากขยะ เพื่อเปน กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน 1,385,000 งานบริการวิชาการ 

  เชื้อเพลิงพลังงาน 

 

   

5 พ.ศ.2538 การออกแบบและเปนที่ปรึกษาทางวิชาการ บริษัท ลําเลียงชยั จํากัด 690,000 งานบริการวิชาการ 

  การขนยายมูลฝอยเพื่อนําไปฝงกลบอยางถูกสุขลักษณะ 

 

   

6 พ.ศ.2538-2539 กาศึกษาการทดสอบการใชงานเตาเผาชีวมวลผลิตความรอน กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน 350,000 งานบริการวิชาการ 

  ประสิทธภิาพสูง II 

 

   

7 พ.ศ.2538-2539 การออกแบบและเปนที่ปรึกษาทางวิชาการ  บริษัท เอส เค วาย คอนสตรคัชั่น จํากัด - งานบริการวิชาการ 

  การขนยายขยะมลูฝอยเพื่อนําไปฝงกลบอยางถูกสุขลักษณะ    
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ตารางที่ 6-1 (ตอ) สรุปผลงานของศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม  บางเขน  
 

ลําดับที ่
ป พ.ศ. 

ที่ดําเนินการ 
ชื่อโครงการ ชื่อผูวาจาง 

มูลคาตาม 

สัญญาจาง 
ลักษณะงาน 

8 พ.ศ. 2539-2540 การจัดตั้งโรงผลิตกระแสไฟฟาจากแกสขยะขนาด 650 กิโลวัตต

(โครงการในพระราชดําริ) 

ไดรับงบสนับสนนุจากสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย

พลังงานแหงชาติและสนับสนุนคาดําเนินการจาก 

26,000,000 งานวิจัย 

   สถาบันวิจยัและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
      

9 พ.ศ. 2539-2540 การศึกษาความเปนไปไดและความเหมาะสมของการกําจัดขยะ สํานักงานเทศบาลเมืองพนัสนิคม 950,000 งานบริการวิชาการ 

  มูลฝอย เทศบาลเมืองพนัสนิคม จ. ชลบุรี 
 

   

10 พ.ศ. 2539-2540 การออกแบบรายละเอยีดระบบกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สํานักงานเทศบาลเมืองพนัสนิคม 1,970,000 งานบริการวิชาการ 

  เทศบาลเมืองพนสันิคม จ.ชลบุร ี
 

   

11 พ.ศ. 2539-2540 การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบการ สํานักงานเทศบาลเมืองเสนา 3,000,000 งานบริการวิชาการ 

  จัดการมูลฝอย เทศบาลเมอืงเสนา  จ.พระนครศรอียุธยา 
 

   

12 พ.ศ. 2539-2540 การออกแบบรายละเอยีดโครงการศึกษาความเหมาะสมและ บริษัท  เทคนิคสิง่แวดลอมไทย  จาํกัด 750,000 งานบริการวิชาการ 

  ออกแบบรายละเอียดระบบการจัดการขยะมูลฝอยของสุขาภิบาล    

  ซับสมอทอด จ.เพชรบูรณ 
 

   

13 พ.ศ.2540 การออกแบบระบบปองกันน้ําทวมศูนยฯ อุตสาหกรรม  บริษัท  ที่ปรึกษาโครงการและบรหิารโครงการ  จํากัด 385,000 งานบริการวิชาการ 

  จ.สระบรุ ี
 

   

14 พ.ศ. 2540-2541 เสริมสรางประสิทธิภาพการดําเนินงานการจัดการสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม 2,515,700 งานบริการวิชาการ 

  ระดับจังหวัด ระยะที่ 2 (ภาคที่ 1 และ 2) 
 

   

15 พ.ศ. 2540-2541 เสริมสรางประสิทธิภาพการดําเนินงานการจัดการสิ่งแวดลอม  สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม 2,517,400 งานบริการวิชาการ 
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ตารางที่ 6-1 (ตอ) สรุปผลงานของศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม  บางเขน  
 

ลําดับที ่
ป พ.ศ. 

ที่ดําเนินการ 
ชื่อโครงการ ชื่อผูวาจาง 

มูลคาตาม 

สัญญาจาง 
ลักษณะงาน 

16 พ.ศ. 2540-2541 การศึกษาความเหมาะสมระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียของ สํานักงานเทศบาลเมืองเสนา 2,000,000 งานบริการวิชาการ 

  เทศบาลเมืองเสนา  จ.พระนครศรอียุธยา 
 

   

17 พ.ศ. 2540-2541 การศึกษาความเหมาะสมกอนการลงทุนในการผลิตกาซมีเทน กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน 4,860,000 งานบริการวิชาการ 

  จากขยะชมุชนฯ จ.นครราชสีมา และกรุงเทพฯ 
 

   

18 พ.ศ. 2540-2541 การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบือ้งตนระบบการจัดการ สํานักงานเทศบาลเมืองโพธาราม 2,483,000 งานบริการวิชาการ 

  มูลฝอยของเทศบาลเมืองโพธาราม  จ.ราชบุร ี
 

   

19 พ.ศ. 2540-2542 การผลิตกาซชีวมวลจากซังขาวโพด  เพื่อใชเปนเชื้อเพลิงอบ สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ 500,000 งานวิจัย 

  เมล็ดขาวโพด 
 

   

20 พ.ศ. 2541 การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบกําจัดมูล

ฝอยของเทศบาลเมืองอุทยัธาน ี

สํานักงานเทศบาลเมืองอุทยัธาน ี 2,200,000 งานบริการวิชาการ 

      

21 พ.ศ. 2541-2542 การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบือ้งตนระบบรวบรวมและ

บําบัดน้ําเสีย  และออกแบบเพื่อปรบัปรุงระบบบําบดัน้ําเสียเดิม

ของเทศบาลเมืองอุทัยธาน ี

สํานักงานเทศบาลเมืองอุทยัธาน ี 3,495,000 งานบริการวิชาการ 

      

22 พ.ศ.2541 ระบบบําบัดน้ําชะมูลฝอยของ “Centralized  Recycling  

Facilities” 
 

บริษัท  ทุงบัว  จาํกัด 80,000 งานบริการวิชาการ 

23 พ.ศ. 2541-2542 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบ

รวบรวมและบําบดัน้ําเสียของสุขาภิบาลนครชมุ 

บริษัท  เอเชี่ยน  เอ็นไวรอลเมนทัล  โปรเทคชั่น  

จํากัด 

690,000 งานบริการวิชาการ 
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ตารางที่ 6-1 (ตอ) สรุปผลงานของศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม  บางเขน  
 

ลําดับที ่
ป พ.ศ. 

ที่ดําเนินการ 
ชื่อโครงการ ชื่อผูวาจาง 

มูลคาตาม 

สัญญาจาง 
ลักษณะงาน 

24 พ.ศ. 2542-2543 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมของทาเรอือุตสาหกรรม

มาบตาพุด 

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 5,400,000 งานบริการวิชาการ 

      

25 พ.ศ. 2542-2543 เสริมสรางขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิน่ใน

การจดัการสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด (ภาคที่ 1 จ.พระนครศรอียธุยา) 

สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม 1,790,000 งานบริการวิชาการ 

      

26 พ.ศ. 2542-2543 เสริมสรางขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิน่ใน

การจัดการสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด  (ภาคที่  3 จ.ชลบุรี) 

สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม 1,792,000 งานบริการวิชาการ 

      

27 พ.ศ. 2542 THE PROJECT  FOMULATION SURVEY (SOLID WASTE   บริษัท  พาเดโก  จํากัด 150,000 งานบริการวิชาการ 

  MANAGEMENT) 
 

   

28 พ.ศ. 2542-2543 การจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดลอมจาก 

โรงงานอุตสาหกรรม/ นิคมอุตสาหกรรม 

สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม 1,850,000 งานบริการวิชาการ 

      

29 

 

พ.ศ. 2542-2543 

 

การติดตามตรวจสอบและประเมนิผลกระทบสิ่งแวดลอมจาก

โครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม 1,490,000 

 

งานบริการวิชาการ 

 

30 พ.ศ.2543 การวิจัยพัฒนาระบบทําปุยหมักจากเศษผักและผลไมของตลาด 

สี่มุมเมือง ขนาด 5 ตัน 

บริษัท  ดอนเมืองพัฒนา  จํากัด 500,000 งานบริการวิชาการ 

      

31 พ.ศ. 2543 การควบคุมงานกอสรางโครงการกอสรางระบบกําจดัมูลฝอยแบบ

ฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลเทศบาลเมอืงเสนา 

สํานักงานเทศบาลเมืองเสนา 820,000 งานบริการวิชาการ 
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ตารางที่ 6-1 (ตอ) สรุปผลงานของศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม  บางเขน  
 

ลําดับที ่
ป พ.ศ. 

ที่ดําเนินการ 
ชื่อโครงการ ชื่อผูวาจาง 

มูลคาตาม 

สัญญาจาง 
ลักษณะงาน 

32 พ.ศ. 2543 การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบกําจัด สํานักงานเทศบาลเมืองชมุแสง 1,970,000 งานบริการวิชาการ 

  ขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูลของเทศบาลเมืองชุมแสง จ.นครสวรรค    
      

33 พ.ศ. 2543-2544 การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบการ 

จัดการมูลฝอยเดิมของเทศบาลเมอืงเพชรบรุี  จ.เพชรบุร ี

สํานักงานเทศบาลเมืองเพชรบุร ี 1,180,000 งานบริการวิชาการ 

      

34 พ.ศ. 2543-2544 การออกแบบรายละเอยีดระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียของ 

เทศบาลเมืองเสนา  จ.พระนครศรอียุธยา 

สํานักงานเทศบาลเมืองเสนา 3,000,000 งานบริการวิชาการ 

      

35 พ.ศ. 2543-2544 การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการ

ขยะมูลฝอยเดิมของเทศบาลเมอืงสระบุรี  จ.สระบรุ ี

สํานักงานเทศบาลเมืองสระบรุ ี 2,200,000 งานบริการวิชาการ 

      

36 พ.ศ.2543-2544 การดําเนินงานเกบ็น้ําทะเลในโครงการสํารวจคุณภาพน้ําทะเล

ชายฝงอาวไทยและฝงทะเลอันดามัน 

บริษัท บีบีเอ็มที (ประเทศไทย) จาํกัด 105,000 งานบริการวิชาการ 

      

37 พ.ศ. 2544 โครงการออกแบบรายละเอยีดระบบการจัดขยะมลูฝอยและ 

สิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร เทศบาลเมืองสระแกว  จ.สระแกว 

สํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว 3,000,000 งานบริการวิชาการ 

      

38 พ.ศ. 2544-2545 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบ บริษัท  ปภพ  จาํกัด 3,400,000 งานบริการวิชาการ 

  รวบรวมและบําบดัน้ําเสียและกําหนดอัตราคาบําบัดน้ําเสียของ    

  เทศบาลเมืองชยัภูม ิ    
      

39 พ.ศ. 2544-2545 โครงการศึกษาเทคโนโลยแีละผลิตน้ํารอนดวยระบบผสมผสาน กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน 5,720,000 งานบริการวิชาการ 

  พลังงานแสงอาทติยในโรงพยาบาลและโรงแรม    
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ตารางที่ 6-1 (ตอ) สรุปผลงานของศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม  บางเขน  
 

ลําดับที ่
ป พ.ศ. 

ที่ดําเนินการ 
ชื่อโครงการ ชื่อผูวาจาง 

มูลคาตาม 

สัญญาจาง 
ลักษณะงาน 

40 พ.ศ.2544-2545 โครงการพัฒนารถกวาดขยะชายหาดทองเทีย่ว 
 

กรมควบคมุมลพิษ 1,298,960 งานบริการวิชาการ 

41 พ.ศ. 2545 โครงการทดสอบคุณสมบัติแกลบ ระยะที่ 1 
 

บริษัท A.T. Biopower Co,.Ltd. 272,500 งานบริการวิชาการ 

42 พ.ศ. 2545 โครงการทดสอบคุณสมบัติแกลบ ระยะที่ 2 
 

บริษัท A.T. Biopower Co,.Ltd. 238,400 งานบริการวิชาการ 

43 พ.ศ. 2545 โครงการสํารวจของเสยีโรงงานอุตสาหกรรม ระยะที่ 1 บริษัท  ปูนซเีมนตนครหลวง  จํากัด (มหาชน) 500,000 งานบริการวิชาการ 

  (สระบุรี ปราจีนบุรี ปทุมธานี อยุธยา สมุทรปราการ และสมุทรสาคร) 

 

โรงงานสระบรุ ี   

44 พ.ศ. 2545 โครงการเก็บตัวอยางและวิเคราะหน้ําเสียชมุชน / โรงงาน 

 

JICA  (เทศบาลนครปากเกร็ดจังหวัด

นนทบรุ)ี 

80,000 งานบริการวิชาการ 

45 พ.ศ. 2545 โครงการศึกษาและออกแบบรายละเอยีดศนูยกําจัดรวมแบบครบวงจร 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบรุี 5,478,000 งานบริการวิชาการ 

46 พ.ศ. 2545 โครงการออกแบบรายละเอยีดระบบกําจัดมูลฝอย  สํานักงานเทศบาลตําบลเกษไชโย   500,000 งานบริการวิชาการ 

  เทศบาลตําบลเกษไชโย   จ.อางทอง 
 

   

47 พ.ศ. 2545-2546 โครงการศึกษาและทดสอบการใชงานถังหมักขยะอนิทรยี กรมควบคมุมลพิษ 1,490,000 งานบริการวิชาการ 
      

48 พ.ศ. 2545-2546 โครงการประเมินความเสี่ยงดานสขุภาพอนามัยตอประชากรทีอ่ยู สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม 2,950,000 งานบริการวิชาการ 

  อาศัยโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังและกลุมปโตรเลียมบรเิวณ

อาวอุดม 

   

      

49 พ.ศ. 2545-2546 การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการบูรพาเพลส

ตําบลศรีราชา  อําเมืองชลบรุี   จังหวัดชลบุรี 

บริษัท  บูรพาเพลส  จํากัด 230,000 งานบริการวิชาการ 
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ตารางที่ 6-1 (ตอ) สรุปผลงานของศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม  บางเขน  
 

ลําดับที ่
ป พ.ศ. 

ที่ดําเนินการ 
ชื่อโครงการ ชื่อผูวาจาง 

มูลคาตาม 

สัญญาจาง 
ลักษณะงาน 

50 พ.ศ. 2545-2546 Preliminary design and Estimation for Feasibility Study on 

LFG Utilization for Power Generation (Thailand) 

Obayashi Corporation , JAPAN 360,000 งานบริการวิชาการ 

      

51 พ.ศ. 2545-2546 โครงการสรางความรวมมอืในการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยกอน สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 3 (จังหวัด

ชลบุรี) 

700,000 งานบริการวิชาการ 

  นําไปทิ้งรณรงคลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอย 
 

   

52 พ.ศ. 2545-2546 

 

โครงการวางทุนลอยและระบบจอดเรือเพื่ออนุรักษปะการัง ในพื้นที่

เกาะชาง-เกาะกดู 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 3 (จังหวัด

ชลบุรี) 

1,500,000 งานบริการวิชาการ 

      

53 พ.ศ. 2545-2546 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบ สํานักงานเทศบาลเมืองทา 4,990,000 งานบริการวิชาการ 

  รวบรวมและบําบดัน้ําเสียของเทศบาลเมืองทาขาม 
 

   

54 มี.ค.-พ.ย. 2545 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบกําจัด

ขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลสุไหงโก-ลก 

สํานักงานเทศบาลตําบลสไุหงโก-ลก    4,975,000 งานบริการวิชาการ 

      

 55 มิ.ย.-ต.ค. 2545 โครงการศึกษาความเหมาะสมศูนยกําจัดมูลฝอยรวมองคการ

บริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

องคกรบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 940,500 งานบริการวิชาการ 

      

56 พ.ศ. 2544-2546 โครงการดําเนินการสํารวจและออกแบบรายละเอียดกอสรางระบบ สํานักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี  1,615,000 งานบริการวิชาการ 

  ระบายน้ําฝนและระบบรวบรวมน้ําเสีย เทศบาลเมืองเพชรบุร ี
 

   

57 ต.ค. 2545-เม.ย. 2546 โครงการศึกษาและออกแบบทาเทยีบเรือเอนกประสงคดอนสัก กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี 5,202,100 งานบริการวิชาการ 

  จังหวัดสุราษฎรธานี    
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ตารางที่ 6-1 (ตอ) สรุปผลงานของศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม  บางเขน  
 

ลําดับที ่
ป พ.ศ. 

ที่ดําเนินการ 
ชื่อโครงการ ชื่อผูวาจาง 

มูลคาตาม 

สัญญาจาง 
ลักษณะงาน 

58 มี.ค.-ก.ย. 2545 

 

โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดศูนยกําจัดมูลฝอย

รวม องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุร ี

องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรี 2,850,000 งานบริการวิชาการ 

      

59 พ.ศ. 2546 โครงการเก็บตัวอยางและวิเคราะหน้ําเสียชมุชน JICA  (เทศบาลนครปากเกร็ดจังหวัด

นนทบุร)ี 

31,000 งานบริการวิชาการ 

      

60 พ.ศ.2546-2547 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental  Impact  กรมประมง 1,300,000 งานบริการวิชาการ 

  Assessment)   การปรับปรุงสุขอนามัยทาเทียบเรอืประมงภเูก็ต    
      

61 พ.ศ.2546-2547 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีฟนฟูพื้นดินที่ปนเปอนมลพิษ กรมควบคมุมลพิษ    2,999,900 งานบริการวิชาการ 

      
      

62 พ.ศ.2546 โครงการพัฒนามาตรฐานการจัดการน้ําทิ้งจากกิจกรรมการเพาะเลีย้ง กรมควบคมุมลพิษ 320,000 งานบริการวิชาการ 

  สัตวน้ํากิจกรรมการสงเสริมการจัดการใหเปนไปตามมาตรฐานน้ําทิ้ง    

  จากบอเพาะเลีย้งสัตวน้ําชายฝง    
      

63 พ.ศ.2546-2547 โครงการสํารวจและวิเคราะหองคประกอบขยะมูลฝอยชุมชนของ กรมควบคมุมลพิษ 2,970,000 งานบริการวิชาการ 

  เทศบาลทั่วประเทศ    
      

64 พ.ศ.2546-2547 โครงการการสาธิตระบบการทิ้งขยะและกลไกการเรยีกคืนบรรจภุัณฑ กรมควบคมุมลพิษ 1,488,600 งานบริการวิชาการ 

  และวัสดุเหลือใช    
      

65 พ.ศ.2546-2547 โครงการจัดทําฐานขอมูลกาซชีวภาพ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ 3,500,000 งานบริการวิชาการ 

   พลังงาน   
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ตารางที่ 6-1 (ตอ) สรุปผลงานของศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม  บางเขน  
 

ลําดับที ่
ป พ.ศ. 

ที่ดําเนินการ 
ชื่อโครงการ ชื่อผูวาจาง 

มูลคาตาม 

สัญญาจาง 
ลักษณะงาน 

66 พ.ศ.2546-2547 โครงการติดตามและประเมินผลเพื่อการพัฒนาการใชระบบประจ ุ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ 3,000,000 งานบริการวิชาการ 

  แบตเตอรี่ดวยเซลลแสงอาทิตย พลังงาน   
      

67 พ.ศ.2546-2547 โครงการพัฒนาระบบผลิตน้ํารอนผสมผสานสําหรบัโรงพยาบาล กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ 5,000,000 งานบริการวิชาการ 

  หรือสถานสาธารณประโยชนของรฐั พลังงาน   
      

68 พ.ศ. 2546-2547 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบการ สํานักงานเทศบาลนครสมทุรปราการ 3,570,000 งานบริการวิชาการ 

  จัดการมูลฝอยรวมแบบครบวงจรของเทศบาลนครสมุทรปราการ    

      

69 พ.ศ. 2546-2547 โครงการศึกษาความเหมาะสมและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 5,000,000 งานบริการวิชาการ 

  โครงการนิคมอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑอาหารฮาลาล  จ.ปตตานี    

      

70 พ.ศ. 2546-2547 โครงการศึกษาความเหมาะสมและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี 1,499,520 งานบริการวิชาการ 

  ขั้นรายละเอยีดเพื่อการปรับปรุงทาเทียบเรอือเนกประสงค  จ.ระนอง    

      

71 พ.ศ. 2546-2547 โครงการศึกษาแนวทางการจัดการผลิตภณัฑพลาสติกและโฟม กรมควบคมุมลพิษ 2,498,925 งานบริการวิชาการ 
      

72 พ.ศ.2547 โครงการศึกษาทบทวนการกําหนดประเภทและขนาดโครงการที่ควร สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร- 1,900,000 งานบริการวิชาการ 

  จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
      

73 พ.ศ.2547 โครงการดําเนินงานตามแผนแมบทการควบคุมการเผาในที่โลง กรมควบคมุมลพิษ 2,956,835 งานบริการวิชาการ 

  กิจกรรมขาวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม    
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ตารางที่ 6-1 (ตอ) สรุปผลงานของศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม  บางเขน  
 

ลําดับที ่
ป พ.ศ. 

ที่ดําเนินการ 
ชื่อโครงการ ชื่อผูวาจาง 

มูลคาตาม 

สัญญาจาง 
ลักษณะงาน 

74 พ.ศ.2547 โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย ระยะที่ 2 บริษัทเอกชนตางๆ  2,000,000 งานบริการวิชาการ 
      

75 พ.ศ.2547 4,600,000 งานบริการวิชาการ 

  

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

  

โครงการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานตามมาตรการดาน 

สิ่งแวดลอมในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับ 

โครงการทั่วประเทศที่ตองจัดทํารายงาน    
      

76 พ.ศ.2547 บริษัท  เทคนิคสิง่แวดลอมไทย  จาํกัด 250,000 งานบริการวิชาการ 

  

โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการขยายโรงหลอม 

อลูมิเนียม อัลลอยด บจก. ยไูนเต็ด อลูมิเนยีม อินดัสตี้  จ.ปราจีนบุรี    
      

77 พ.ศ.2547 โครงการศึกษาการวางแผนระบบเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อจากสถาน

บริการ 

บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จํากัด 1,300,000 งานบริการวิชาการ 

  สาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานคร    
      

78 พ.ศ.2547 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดศูนยกําจัด

ขยะ 

สํานักงานเทศบาลตําบลแมสาย 3,000,000 งานบริการวิชาการ 

  มูลฝอย  เทศบาลตําบลแมสาย  จ.เชียงราย    
      

79 พ.ศ.2547 โครงการสนับสนนุการฟนฟูสิ่งแวดลอมพื้นที่ทองเที่ยวประเภทเกาะ กรมควบคมุมลพิษ 1,999,000 งานบริการวิชาการ 

  และชายฝงทะเลกิจกรรมจัดทําระบบบําบัดน้ําเสียขนาดเล็ก สําหรับ    

  ชุมชนในพื้นทีเ่กาะชาง    
      

80 พ.ศ.2547 โครงการนําตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสียมาใชประโยชนเชิงพาณชิย กรมสงเสริมคณุภาพสิ่งแวดลอม 1,500,000 งานบริการวิชาการ 
      

81 พ.ศ.2547 โครงการศึกษาการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตและการปองกันมลพิษ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ 2,800,000 งานบริการวิชาการ 

  (อุตสาหกรรมรายสาขา-ฆาไก) พลังงาน   
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ตารางที่ 6-1 (ตอ) สรุปผลงานของศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม  บางเขน  
 

ลําดับที ่
ป พ.ศ. 

ที่ดําเนินการ 
ชื่อโครงการ ชื่อผูวาจาง 

มูลคาตาม 

สัญญาจาง 
ลักษณะงาน 

82 พ.ศ.2547 โครงการการจัดการขยะจากตลาดสดเทศบาลตําบลแหลมฉบัง สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 13 (จ.ชลบุรี) 100,000 งานบริการวิชาการ 
      

83 พ.ศ.2547-2548 องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี ่ 6,950,000 งานบริการวิชาการ 

  

โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบการ 

จัดการมูลฝอยรวมแบบครบวงจร  องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี ่    
      

84 พ.ศ.2547-2548 5,999,500 งานบริการวิชาการ 

  

โครงการศึกษาและสํารวจออกแบบถมขยายพื้นที่ชายฝงบรเิวณ 

บานหนาทอน  ต.อางทอง  อ.เกาะสมยุ  จ.สุราษฎรธาน ี

ศูนยพัฒนาและบาํรุงรักษาทางน้ําที่ 6 

(จ.สุราษฎรธานี)   
      

85 พ.ศ.2547-2548 โครงการที่ปรึกษาผลการดําเนินงานของสํานักงานแสมดําและ บริษัท  บริหารพัฒนาเพื่อการอนุรกัษ 1,500,000 งานบริการวิชาการ 

  ศูนยราชบุร ี(เฟส 1) สิ่งแวดลอม จํากดั (มหาชน)   
      

86 พ.ศ. 2548 องคการบริหารสวนจังหวัดพัทลุง 4,500,000 งานบริการวิชาการ 

     

  

โครงการศึกษาสํารวจความเหมาะสมและออกแบบรายละเอยีดเพื่อ 

กอสรางศูนยจัดการมูลฝอยรวมครบวงจร  จังหวัดพัทลุง 

   

87 พ.ศ. 2548 กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี 4,998,700 งานบริการวิชาการ 

     

  

โครงการศึกษาและสํารวจออกแบบเพื่อแกไขปญหาการกัดเซาะ

ชายฝงบริเวณหนาบานโกฎิ อําเภอปากพนัง ถึง บานหนาสตน 

อําเภอหัวไทร   จังหวัดนครศรีธรรมราช (เฟส 1)    
      

88 พ.ศ. 2548 โครงการจัดการขยะมูลฝอยโดยวิธฝีงกลบ หมักทําปุยและคัดแยก  สํานักงานเทศบาลเมืองแมสอด 500,000 งานบริการวิชาการ 

  เทศบาลเมืองแมสอด    
      

89 พ.ศ.2548 โครงการนํารองสงเสริมการผลิตกาซชีวภาพในโรงงานผลิตสุรา กรมโรงงาน 6,003,200 งานบริการวิชาการ 
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ตารางที่ 6-1 (ตอ) สรุปผลงานของศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม  บางเขน  
 

ลําดับที ่
ป พ.ศ. 

ที่ดําเนินการ 
ชื่อโครงการ ชื่อผูวาจาง 

มูลคาตาม 

สัญญาจาง 
ลักษณะงาน 

90 พ.ศ.2548 บริษัท  เทคนิคสิง่แวดลอมไทย  จาํกัด 100,000 งานบริการวิชาการ 

  

การจดัทํารายงานการวเิคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการปรบัเปลี่ยน 

เตาหลอมโรงงานผลิตผลิตภณัฑอลูมิเนยีม  บริษัท ทอสเท็มไทย  

จํากัด 

   

91 พ.ศ. 2548 องคการบริหารสวนจังหวัดสระบรุ ี 1,925,000 งานบริการวิชาการ 

  

โครงการศึกษาความเหมาะสมศูนยกําจัดมูลฝอยรวมแบบครบวงจร 

จังหวัดสระบุร ี    
      

92 พ.ศ.2548 องคการบริหารสวนจังหวัดฉะเชิงเทรา 3,057,600 งานบริการวิชาการ 

  

โครงการศึกษาความเหมาะสมศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวม 

องคการบริหารสวนจังหวัดฉะเชิงเทรา    
      

93 พ.ศ.2548 โครงการกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร (เกาะเสม็ด) องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 400,000 งานบริการวิชาการ 
      

94 พ.ศ.2548 โครงการอางเก็บน้าํหวยร ี(อนัเนือ่งมาจากพระราชดําริ)  จังหวัดอุตรดิตถ กรมชลประทาน 14,918,066.4

8 

งานบริการวิชาการ 

      

95 พ.ศ.2548 โครงการที่ปรึกษาผลการดําเนินงานของสํานักงานแสมดําและ บริษัท  บริหารพัฒนาเพื่อการอนุรกัษ 2,400,000 งานบริการวิชาการ 

  ศูนยราชบุร ี(เฟส 2) สิ่งแวดลอม จํากดั (มหาชน)   
      

96 พ.ศ.2548 6,980,000 งานบริการวิชาการ 

  

โครงการพัฒนาสาธิตระบบผลิตพลังงานจากชีวมวลระดับชุมชน 

(ระยะที่ 1) (40 kW.) 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ 

พลังงาน   
      

97 พ.ศ.2549 โครงการเพิ่มมูลคาวัตถุดิบกลุมอตุสาหกรรมพื้นฐานตอเนือ่งจากแร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 4,800,000 งานบริการวิชาการ 

  โลหะและอโลหะ การเหมืองแร   
      

98 พ.ศ.2549 โครงการศกึษาเพื่อกําหนดลําดับชั้นคุณภาพวัตถุดิบสาํหรับอตุสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 1,500,000 งานบริการวิชาการ 

  พื้นฐาน การเหมืองแร   
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ตารางที่ 6-1 (ตอ) สรุปผลงานของศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม  บางเขน  
 

ลําดับที ่
ป พ.ศ. 

ที่ดําเนินการ 
ชื่อโครงการ ชื่อผูวาจาง 

มูลคาตาม 

สัญญาจาง 
ลักษณะงาน 

99 พ.ศ.2549 โครงการจัดทําแผนทีจ่ัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมภาคที่ 7  สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 7 180,000 งานบริการวิชาการ 
      

100 พ.ศ.2549 สํานักงานจังหวัดตราด 15,044,960 งานบริการวิชาการ 

  

โครงการศึกษาวามเหมาะสมการจัดตั้งศูนยกลางการคาเพื่อสงออก

ไปยังภมูิภาคอนิโดจีน (Hub)    
      

101 พ.ศ.2549 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 13 260,000 งานบริการวิชาการ 

  

โครงการติดตามตรวจสอบและประเมนิผลประสิทธภิาพระบบรวบรวม 

และระบบบําบัดน้ําเสีย  เฟส 1 (ชลบุรี  ระยอง จนัทบุรี ฉะเชิงเทรา)    
      

102 พ.ศ.2549 โครงการที่ปรึกษาผลการดําเนินงานของสํานักงานแสมดําและ บริษัท  บริหารพัฒนาเพื่อการอนุรกัษ 2,160,000 งานบริการวิชาการ 

  ศูนยราชบุร ี(เฟส 3) สิ่งแวดลอม จํากดั (มหาชน)   

      

103 พ.ศ.2549 สํานักงานเทศบาลเมืองอุทยัธาน ี 2,500,000 งานบริการวิชาการ 

  

โครงการศึกษาออกแบบปาเปยกตามแนวพระราชดําริ และพัฒนา 

หมุดแผนที่โลก เขาสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธาน ี    
      

104 พ.ศ.2549 โครงการทดสอบแบตเตอรี่ 8 ลูก บริษัท พีไอเอส เอ็นจเินยีริ่ง แอนด  41,000 งานบริการวิชาการ 

   คอนซัลติ้ง จํากัด   
      

105 พ.ศ.2549 สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะพะงนั 1,646,950 งานบริการวิชาการ 

  

โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวม

และบําบัดน้ําเสียเทศบาลตําบลเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี    
      

106 พ.ศ.2549 บริษัท ยนูิค ไมนิง่ เซอรวิสเซส  จาํกัด 145,587.50 งานบริการวิชาการ 

  

โครงการงานตรวจวัดคุณภาพอากาศและคณุภาพน้าํโครงการ

กอสรางคลังสินคาถานหินและทาเทียบเรือ ของบรษิัท ยูนิค ไมนิ่ง 

เวอรวิสเซส 

(มหาชน)   
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ตารางที่ 6-1 (ตอ) สรุปผลงานของศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม  บางเขน  
 

ลําดับที ่
ป พ.ศ. 

ที่ดําเนินการ 
ชื่อโครงการ ชื่อผูวาจาง 

มูลคาตาม 

สัญญาจาง 
ลักษณะงาน 

107 พ.ศ.2549 2,150,000 งานบริการวิชาการ 

  

โครงการจัดแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสนิดวยระบบสารสนเทศ 

ภูมิศาสตร (GIS) 

องคการบริหารสวนตําบลบางเตย 

จังหวัดนครปฐม   
      

108 พ.ศ.2549 โครงการสัปเหรอ….ความตายกับสิ่งแวดลอม กรมควบคมุมลพิษ 3,041,060 งานบริการวิชาการ 

      

109 พ.ศ. 2549 กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี 4,000,000 งานบริการวิชาการ 

     

  

โครงการศึกษาและสํารวจออกแบบเพื่อแกไขปญหาการกัดเซาะ

ชายฝงบริเวณหมูที่ 6 บานเนินน้าํหัก  ตําบลปากพนังฝงตะวันออก 

ถึง บานหนาโกฏิ  ตําบลขนาบนาก อําเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช  (เฟส 2) 

   

      

110 พ.ศ.2549 โครงการศึกษา Dam Break  เขื่อนคลองมะเดื่อ จังหวัดนครนายก กรมชลประทาน 3,049,410 งานบริการวิชาการ 
      

111 พ.ศ.2549 

 

โครงการพัฒนาพื้นที่หัวปาเขียวอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

จังหวัดพัทลุง 

กรมชลประทาน 7,717,625 งานบริการวิชาการ 

      

112 พ.ศ.2549 โครงการพัฒนาและสาธิตระบบผลติพลังงานจากชีวมวลระดับชุมชน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ 7,000,000 งานบริการวิชาการ 

  (เฟส 2) (140 kW.) พลังงาน   
      

113 พ.ศ.2549 บริษัท  เค.พี.เอ็น. เรยีลเอสเตท  จํากัด 380,000 งานบริการวิชาการ 

  

โครงการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการอาคารเซอรวิสอพารทเมนท เค.พี.เอ็น. เรยีล เอสเตท     
      

114 พ.ศ.2549 

 

โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) และจัดทํารายละเอยีด

การกอสรางกระเชาลอยฟาสูเกาะรังนก 

สํานักงานจังหวัดชุมพร 6,000,000 งานบริการวิชาการ 
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ตารางที่ 6-1 (ตอ) สรุปผลงานของศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม  บางเขน  
 

ลําดับที ่
ป พ.ศ. 

ที่ดําเนินการ 
ชื่อโครงการ ชื่อผูวาจาง 

มูลคาตาม 

สัญญาจาง 
ลักษณะงาน 

115 พ.ศ.2549 โครงการที่ปรึกษาการจัดตั้งศูนยบริการซอมและจําหนายอะไหล

รถจักรยานยนตมาตรฐานภายใตโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม 

สํานักงานพัฒนาอุตสาหกรรมสนบัสนุน 3,000,000 งานบริการวิชาการ 

  (New  Entrepreneurs Creation : NEC)    
      

116 พ.ศ.2550 โครงการฐานขอมูลการสงเสรมิอตุสาหกรรมขนาดกลางและยอมใน ศูนยอนรุักษพลังงานแหงประเทศไทย 200,000 งานบริการวิชาการ 

  เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน    
      

117 พ.ศ.2550 โครงการศึกษาเพื่อสงเสริมการใชเทคโนโลยีสะอาดในกลุม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 650,000 งานบริการวิชาการ 

  อุตสาหกรรมพื้นฐาน    
      

118 พ.ศ.2550 

 

โครงการศึกษาออกแบบรายละเอยีดเทคโนโลยถีานหินสะอาดรวมกับ

เชื้อเพลิงชีวมวลในอุตสาหกรรม 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ

พลังงาน 

7,384,500 งานบริการวิชาการ 

      

119 พ.ศ.2550 

 

โครงการจัดทํารางกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดเครื่องจักร อุปกรณ

ประสิทธภิาพสูงเพื่อการอนุรักษพลังงาน 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ

พลังงาน 

2,773,680 งานบริการวิชาการ 

      

120 พ.ศ.2550 

 

โครงการจัดทําแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพยสินดวยระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร (GIS) เทศบาลตําบลกรับใหญ จังหวัดราชบุรี 

สํานักงานเทศบาลตําบลกรับใหญ 2,050,000 งานบริการวิชาการ 

      

121 พ.ศ.2550 

 

โครงการประเมินศักยภาพสิ่งแวดลอมเชิงพนที่  

(จังหวัดสุราษฎรธานี  นครศรีธรรมราช  ภูเก็ต  กระบี่ พังงา) 

สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4,000,000 งานบริการวิชาการ 

      

122 พ.ศ.2550 

 

โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด

และทองถิ่น  (นนทบุรี  ประจวบคีรีขันธ  ชลบุรี  มหาสารคาม  ภูเก็ต  

ตรัง) 

สํานักงานนโยบายและแผน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1,010,000 งานบริการวิชาการ 
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ตารางที่ 6-1 (ตอ) สรุปผลงานของศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม  บางเขน  
 

ลําดับที ่
ป พ.ศ. 

ที่ดําเนินการ 
ชื่อโครงการ ชื่อผูวาจาง 

มูลคาตาม 

สัญญาจาง 
ลักษณะงาน 

123 พ.ศ.2550 

 

โครงการที่ปรึกษาผลการดําเนินงานของสํานักงานแสมดําและ 

ศูนยราชบุร ี(เฟส 4) 

บริษัท  บริหารพัฒนาเพื่อการอนุรกัษ 

สิ่งแวดลอม จํากดั (มหาชน) 

2,160,000 งานบริการวิชาการ 

      

124 พ.ศ.2550 

 

โครงการติดตามตรวจสอบและประเมนิผลประสิทธภิาพระบบรวบรวม 

และระบบบําบัดน้ําเสีย  เฟส 2 (ชลบุรี  ระยอง จนัทบุรี ฉะเชิงเทรา) 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 13 300,000 งานบริการวิชาการ 

      

  โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมปุยและเคมีภัณฑ ตอนโครงการพัฒนาสารเตมิ

เต็มในอุตสาหกรรมปุย 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 5,750,000 งานบริการวิชาการ 

      

126 พ.ศ.2550 

(ระหวางดําเนินงาน) 

โครงการจัดทําระบบติดตามวงจรชีวิตของซากอุปกรณไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 15,201,424 งานบริการวิชาการ 

      

127 พ.ศ.2550 

(ระหวางดําเนินงาน) 

โครงการความรวมมือดานพลังงานทดแทนและอนรุักษพลังงาน 

งานระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน (ศึกษาและจัดทําตนแบบ 

ระบบผลิตไฟฟาจากาซเชื้อเพลิงชีวมวลในราชอาณาจักรกัมพูชา) 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ

พลังงาน 

7,500,000 งานบริการวิชาการ 

      

128 พ.ศ.2551 

(ระหวางดําเนินงาน) 

การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  

“โครงการกอสรางทาเทียบเรอืเอนกประสงคของบริษัท ซีทราน พอรท 

จํากัด” 

บริษัท  ซีทราน  พอรท  จํากัด 2,225,356 งานบริการวิชาการ 

      

129 พ.ศ.2551 

(ระหวางดําเนินงาน) 

โครงการวิจัย สาธิต ระบบผลิตพลังงานจากชีวมวลแบบ Three  

stages Gasifier ขนาด 400 กิโลวัตต 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ

พลังงาน 
 

19,999,900 งานบริการวิชาการ 

 



6-24 

 

ตารางที่ 6-1 (ตอ) สรุปผลงานของศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม  บางเขน  

ลําดับที ่
ป พ.ศ. 

ที่ดําเนินการ 
ชื่อโครงการ ชื่อผูวาจาง 

มูลคาตาม 

สัญญาจาง 
ลักษณะงาน 

130 พ.ศ.2551 

(ระหวางดําเนินงาน) 

โครงการศึกษาจดัทํารางกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดเครื่องสูบน้าํ

ในครัวเรอืนประสิทธิภาพสูง 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ

พลังงาน 

7,000,000 งานบริการวิชาการ 

      

131 พ.ศ.2551 

(ระหวางดําเนินงาน) 

การศึกษาสํารวจประเมินผลขอมูลและจัดการประชมุสัมมนา 

“โครงการพลังงานชุมชน  ประเทศกัมพูชา” 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ

พลังงาน 

4,330,000 งานบริการวิชาการ 

      
  

   ผลงานดานการศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) 

 


