
 
ร่างสญัญาโครงการส่งเสริมการใชน้ํ้ าร้อนพลงังานแสงอาทิตยด์ว้ยระบบผสมผสาน  ปีท่ี ๒ 

(สนบัสนุนการจดัตั้งระบบผลิตนํ้าร้อนพลงังานแสงอาทิตย)์ 
(ช่ือสถานประกอบการ ....................................) 

 

                             สญัญาฉบบัน้ีทาํข้ึน   ณ   กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน   แขวงรองเมือง  
เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร  เม่ือวนัท่ี ……  เดือน …………….  พ.ศ. …………..  ระหว่าง  กรมพฒันา
พลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน   โดย…………………………..  ตาํแหน่ง อธิบดีกรมพฒันาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า  “ผูใ้ห้การสนับสนุน”  ฝ่ายหน่ึง กับ  
...............................................  (ช่ือสถานประกอบการ)  ซ่ึงจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  ณ  ................................    
มีสํานกังานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี  …………………………………………..……   โดย...................................... 
ตาํแหน่ง .............................................   ผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคล   ปรากฏตามหนังสือรับรองของ

สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท................................  ลงวันที่ …………..………….. และหนังสือมอบ

อํานาจ  ลงวันที ่ ........................................  ซ่ึงต่อไปในสญัญาน้ีเรียกวา่ “ผูไ้ดรั้บการสนบัสนุน”  อีกฝ่ายหน่ึง 
 

โครงการ 
 

โดยท่ีผูไ้ดรั้บการสนับสนุนประสงคท่ี์จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษพ์ลงังาน  เพื่อดาํเนินการลงทุนติดตั้งระบบผลิตนํ้ าร้อนพลงังานแสงอาทิตยด์ว้ยระบบผสมผสาน  
และผูใ้ห้การสนับสนุนประสงคจ์ะให้การสนับสนุนการดาํเนินโครงการดงักล่าวแก่ผูไ้ดรั้บการสนับสนุน  
โดยใชเ้งินท่ีใหผู้ใ้หก้ารสนบัสนุนไดรั้บจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน 

คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทาํสญัญากนัดงัต่อไปน้ี 
 
การเบิกจ่ายเงินสนับสนุน 
 

ขอ้ ๑  ผูใ้ห้การสนบัสนุนตกลงให้และผูไ้ดรั้บการสนบัสนุนตกลงรับการสนบัสนุนการ
ดาํเนินการตามโครงการส่งเสริมการใชน้ํ้ าร้อนพลงังานแสงอาทิตยด์ว้ยระบบผสมผสาน ปีท่ี ๒  (สนบัสนุน
การจดัตั้งระบบผลิตนํ้ าร้อนพลงังานแสงอาทิตย)์  ในวงเงินรวมทั้งส้ิน ........................ บาท (.......ตวัอกัษร
.....) 

 
 
 
 
 

สญัญาเลขท่ี ทอ. ................/........ 
โครงการ พท.  ............................. 



๒ 
 

/ขอ้ ๒ .... 
ขอ้ ๒ ผูใ้ห้การสนับสนุนจะจ่ายเงินให้แก่ผูไ้ดรั้บการสนับสนุน  ตามเง่ือนไขการเบิก

จ่ายเงินในเอกสารแนบทา้ยสญัญาภาคผนวก ๑  (หมวดท่ี ๓ ขอ้ ๕) 
 

ผูไ้ด้รับการสนับสนุนจะตอ้งใช้จ่ายเงินสนับสนุนท่ีได้รับจากผูใ้ห้การสนับสนุนใน      
การดาํเนินโครงการดังระบุในขอ้ ๑ เท่านั้ น  โดยต้องมีหลักฐานท่ีสามารถพิสูจน์ได้  หากผูไ้ด้รับการ
สนบัสนุนใชจ่้ายเงินสนบัสนุนน้ีไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปในทางอ่ืน  ผูใ้หก้ารสนบัสนุนมีสิทธิเรียกเงิน
สนับสนุนในส่วนน้ีคืนจากผูไ้ดรั้บการสนับสนุน  และผูไ้ดรั้บการสนับสนุนจะตอ้งชาํระเงินดงักล่าวคืน
ใหแ้ก่ผูใ้หก้ารสนบัสนุนทนัที 

 
ระยะเวลาและการดําเนินโครงการ 
 

ขอ้ ๓  กาํหนดเร่ิมดาํเนินการและกาํหนดแลว้เสร็จของโครงการตามขอ้ ๑  เป็นไปตามท่ี
ระบุไวใ้นเอกสารแนบทา้ยสญัญาภาคผนวก  ๗  (ขอ้  ๑๕) 

 
ขอ้ ๔  ผูไ้ดรั้บการสนบัสนุนจะตอ้งดาํเนินโครงการตามรายละเอียดของแบบขอรับการ

สนบัสนุนการลงทุนติดตั้งระบบผลิตนํ้ าร้อนพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ไดน้าํเสนอใหผู้ใ้หก้ารสนบัสนุนพิจารณา
เห็นชอบตามเอกสารแนบทา้ยสญัญาใหค้รบถว้นสมบูรณ์    

 

ผู ้ได้ รับการสนับสนุนรับทราบและตกลง ท่ีจะปฏิบัติให้ เ ป็นไปตามระเ บียบ
คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน  ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์  และวิธีการขอจดัสรร  ขอเงิน
ช่วยเหลือ หรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุน  ฉบบัท่ี ๑   พ.ศ.๒๕๓๗   และว่าด้วยการเก็บรักษาเงินและ
ทรัพยสิ์นและการเบิกจ่ายเงินกองทุน พ.ศ.๒๕๓๗  รวมทั้งท่ีจะมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมในภายหนา้โดยเคร่งครัด
ทุกประการ 

 

กรณทีีผู่้ได้รับการสนับสนุนได้รับอุปสรรคอันเน่ืองมาจากเหตุสุดวิสัยหรือพฤติการณ์อัน

ใดอันหน่ึงที่ไม่อาจรับผิดชอบตามกฎหมาย  ผู้ได้รับการสนับสนุนสัญญาว่าจะไม่นําเหตุดังกล่าวมาขอขยาย

อายสัุญญา  เว้นแต่เป็นความผิดหรือความบกพร่องของผู้ให้การสนับสนุน 
 
ขอ้ ๕  ผูใ้ห้การสนบัสนุนหรือผูท่ี้ผูใ้ห้การสนบัสนุนมอบหมายมีสิทธิเขา้ไปในสถานท่ี

ทาํการของผูไ้ดรั้บการสนับสนุน  หรือสถานท่ีท่ีผูไ้ด้รับการสนับสนุนไดด้าํเนินการโครงการ  ตลอดจน
ตรวจสอบเอกสารวสัดุ  เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการดาํเนินงานตามโครงการในสัญญา
น้ีไดทุ้กวนัในเวลาราชการ  เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ  ทั้งน้ีผูใ้ห้การสนบัสนุน
จะแจง้กาํหนดวนัเวลาเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้ไ้ดรั้บการสนบัสนุนทราบเป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ ๓ วนั 

 



๓ 
 

 
/สิทธิ ... 

 

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิในการใช้ 
 

ขอ้ ๖  ผูใ้หก้ารสนบัสนุนมีสิทธินาํผลการดาํเนินงานซ่ึงเกิดข้ึนจากโครงการตามสัญญาน้ี  
ไม่ว่าท่ีสาํเร็จแลว้บางส่วนหรือสมบูรณ์ทั้งหมดไปเผยแพร่ในเอกสารหรือส่ิงพิมพห์รือโดยส่ือใด ๆ หรือใช้
ประโยชน์ใด ๆ ในทางราชการได ้

 
ขอ้ ๗  ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บการสนบัสนุนจะนาํผลงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือสืบเน่ืองจากโครงการ

ตามสญัญาน้ีไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนเผยแพร่ในเอกสารหรือส่ิงพิมพใ์ดหรือในการสาธิตแก่สาธารณชนไม่
ว่า ณ ท่ีใด  ผูไ้ด้รับการสนับสนุนจะต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นงานท่ีได้รับการสนับสนุนจากผูใ้ห้การ
สนับสนุนและกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน  และผูไ้ดรั้บการสนับสนุนจะตอ้งแจง้ให้ผูใ้ห้การ
สนบัสนุนทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรเม่ือไดด้าํเนินการดงักล่าวในทนัที 

 

การเผยแพร่ตามวรรคหน่ึงให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผูไ้ดรั้บการสนับสนุนแต่
เพียงผูเ้ดียว 

 
ข้อ ๘  ผูไ้ด้รับการสนับสนุนจะต้องเปิดเผยข้อมูล  รายละเอียด  ตลอดจนผลการ

ดาํเนินงานต่อผูใ้หก้ารสนบัสนุนทั้งหมดตามขอ้เสนอโครงการท่ีระบุไวใ้นเอกสารแนบทา้ยสัญญาน้ีอยา่งไม่
ปิดบงั  และในกรณีท่ีจะตอ้งดาํเนินการเพื่อจดสิทธิบตัร  ผูไ้ดรั้บการสนับสนุนจะตอ้งเร่ิมดาํเนินการยื่นจด
ทะเบียนสิทธิบตัรภายในระยะเวลาของสัญญาน้ี  และไม่เปิดเผยผลการศึกษานั้นจนกว่าการจดสิทธิบตัรเสร็จ
เรียบร้อยแลว้ 

 
ขอ้ ๙  ผลงานหรือทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินโครงการตามสัญญาน้ี  

(และไดด้าํเนินการยืน่จดสิทธิบตัรไวใ้นขอ้ ๘)  ใหเ้ป็นกรรมสิทธ์ิร่วมระหวา่งผูใ้หก้ารสนบัสนุน  ผูไ้ดรั้บการ
สนบัสนุน  โดยทั้งสองฝ่ายจะตกลงกนัเร่ืองการแบ่งผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นทางปัญญาเหล่านั้นภายหลงั 

 

ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บการสนบัสนุนจะนาํผลงานอนัเน่ืองมาจากการดาํเนินโครงการน้ีไปใช้
ในเชิงพาณิชยห์รือในการใด ๆ อนัก่อใหเ้กิดรายไดห้รือผลประโยชน์ตอบแทน  ผูไ้ดรั้บการสนบัสนุนจะตอ้ง
แจง้ใหผู้ใ้หก้ารสนบัสนุนทราบก่อนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 
ขอ้ ๑๐  ผูไ้ดรั้บการสนับสนุนจะตอ้งรับผิดต่อการละเมิดบทบญัญติัแห่งกฎหมายหรือ

สิทธิใด ๆ ในสิทธิบตัร  หรือลิขสิทธ์ิหรือทรัพยสิ์นทางปัญญาอ่ืนใดของบุคคลท่ีสามซ่ึงผูไ้ดรั้บการสนบัสนุน
และผูท่ี้ผูไ้ดรั้บการสนบัสนุนมอบหมายนาํมาใชใ้นการปฏิบติังานตามสญัญาน้ีแต่เพียงฝ่ายเดียว 

 



๔ 
 

/ขอ้ ๑๑... 
 
ขอ้ ๑๑  ผูไ้ดรั้บการสนบัสนุนจะตอ้งส่งรายละเอียดในการจดัรายการหรือเอกสารอ่ืน ๆ 

ตามหลกัเกณฑข์อรับการสนบัสนุนเพื่อท่ีผูใ้หก้ารสนบัสนุนจะไดข้ึ้นทะเบียนตามระเบียบของคณะกรรมการ
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน 

 
ขอ้ ๑๒  ในการปฏิบติังานตามสญัญาน้ี  ผูไ้ดรั้บการสนบัสนุนยอมรับว่ามิไดเ้ป็นตวัแทน

หรือกระทาํแทนผูใ้ห้การสนบัสนุนแต่อยา่งใด  และผูไ้ดรั้บการสนบัสนุนจะป้องกนัมิให้ผูใ้ห้การสนบัสนุน
ตอ้งรับผิดในบรรดาสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย  ค่าใชจ่้าย  หรือราคา  รวมตลอดถึงการเรียกร้องโดยบุคคลท่ี
สามอนัเกิดจากความผดิพลาดหรือการละเวน้ไม่กระทาํการของผูไ้ดรั้บการสนบัสนุน  หรือลูกจา้งของผูไ้ดรั้บ
การสนบัสนุน    หากมีกรณีดงักล่าวเกิดข้ึนและเป็นเหตุใหผู้ใ้หก้ารสนบัสนุนไดรั้บความเสียหายประการใด         
ผูไ้ดรั้บการสนบัสนุนจะตอ้งชดใชค่้าเสียหายใหแ้ก่ผูใ้หก้ารสนบัสนุนโดยส้ินเชิงทนัที 

 
การเลกิสัญญา 
 

ขอ้ ๑๓   หากมีเหตุอนัเช่ือไดว้า่ผูไ้ดรั้บการสนบัสนุนไม่สามารถดาํเนินงานตามโครงการ
ให้แลว้เสร็จ    หรือในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บการสนับสนุนไม่สามารถดาํเนินงานให้แลว้เสร็จตามกาํหนด   หรือ      
ผลการดาํเนินงานไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์    หรือผูไ้ดรั้บการสนบัสนุนมิไดป้ฏิบติังานตามแบบรูปและ
รายการละเอียดแนบทา้ยสัญญาหรือตามขอ้ตกลงหรือเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวไ้ม่ว่ากรณีใดก็ตาม  หรือพบว่า        
ผูไ้ดรั้บการสนบัสนุนนาํขอ้เสนอโครงการเดียวกบัท่ีนาํเสนอภายใตส้ัญญาน้ีไปยื่นขอรับการสนบัสนุนจาก
แหล่งทุนอ่ืนภายในระยะเวลาของสัญญาน้ีเพื่อดาํเนินงานในลกัษณะเดียวกนัโดยไม่ไดรั้บความยินยอมเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรจากผูใ้ห้การสนบัสนุนก่อน  ผูใ้หก้ารสนบัสนุนขอสงวนสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญาน้ีทั้งหมด
หรือบางส่วน    ทั้งน้ี  ผูไ้ดรั้บการสนบัสนุนไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย  ค่าชดเชย  หรือเงินอ่ืนใดในทาํนอง
เดียวกนัจากผูใ้หก้ารสนบัสนุน 

 

หากผู้ได้รับการสนับสนุนมิได้ติดต้ังแผง  ระบบหรือส่วนประกอบอ่ืนที่มีคุณสมบัติตรง

ตามที่ผู้ ได้รับการสนับสนุนเสนอมาตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา    ผู้ ให้การสนับสนุนมีสิทธิบอกเลิก

สัญญา 

 

เมื่อผู้ ให้การสนับสนุนบอกเลิกสัญญาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว   ภายใน

ระยะเวลาสองปีนับแต่วันบอกเลิกสัญญา    ผู้ ให้การสนับสนุนขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่ให้      

การสนับสนุนแก่ผู้ ได้รับการสนับสนุนในการขอรับการสนับสนุนตามโครงการส่งเสริมการใช้น้ําร้อน

พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน  (สนับสนุนการจัดต้ังระบบผลิตน้ําร้อนพลังงานแสงอาทิตย์)   

ทั้งน้ีผู้ ได้รับการสนับสนุนไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ จากผู้ ให้การสนับสนุน 

 



๕ 
 

/ขอ้ ๑๔ ... 
ขอ้ ๑๔  ในกรณีมีความจาํเป็นของทางราชการ  ผูใ้หก้ารสนบัสนุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญา

และระงบัการจ่ายเงินสนับสนุนตามสัญญาน้ีได ้ โดยผูไ้ดรั้บการสนับสนุนไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย  
ค่าชดเชย  หรือเงินอ่ืนใดในทาํนองเดียวกนัจากผูใ้หก้ารสนบัสนุน 

 
ขอ้ ๑๕  เอกสารแนบทา้ยสญัญาดงัต่อไปน้ี  ใหถื้อเป็นส่วนหน่ึงของสญัญาน้ี 

๑๕.๑    ภาคผนวก ๑ :  ประกาศกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน  
เร่ือง  หลกัเกณฑเ์ง่ือนไขและวิธีการสมคัรเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการ
ใชน้ํ้ าร้อนพลงังานแสงอาทิตยด์ว้ยระบบผสมผสานปีท่ี ๒  (สนับสนุน
การจดัตั้งระบบผลิตนํ้ าร้อนพลงังานแสงอาทิตยด์ว้ยระบบผสมผสาน    
ปีท่ี ๒  (สนับสนุนการจัดตั้ งระบบผลิตนํ้ าร้อนพลงังานแสงอาทิตย์)     
ลงวนัท่ี ๓  มิถุนายน  ๒๕๕๑ 

๑๕.๒   ภาคผนวก ๒ :  สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   หนงัสือ
บริคณห์สนธิ   บญัชีรายช่ือกรรมการ   ผูจ้ดัการ   ผูมี้อาํนาจควบคุม  และ
บญัชีผูถื้อหุน้รายใหญ่   พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

๑๕.๓   ภาคผนวก ๓ :  รายละเอียดแบบขอรับการสนับสนุนการจดัตั้งระบบ
ผลิตนํ้ าร้อนพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ผูไ้ดรั้บการสนบัสนุนนาํเสนอให้ผูใ้ห้
การสนบัสนุนพิจารณา  จาํนวน  ......  หนา้ 

๑๕.๔   ภาคผนวก ๔ : ผลการศึกษาความเป็นไปไดเ้บ้ืองตน้และแบบเบ้ืองตน้   
จาํนวน  ....  หนา้ 

๑๕ .๕    ภาคผนวก  ๕  :  เ อกสารด้าน เทคนิคประกอบการพิ จ ารณา  
คุณสมบติัเฉพาะ   (Specifications)   ใบรับรองมาตรฐาน   ผลทดสอบ
สมรรถนะแผงรับรังสีดวงอาทิตย ์ จาํนวน  ......  หนา้ 

๑๕.๖   ภาคผนวก ๖ : ภาพถ่ายพื้นที่ติดต้ังระบบ (พร้อมจุดอ้างอิงถาวร)  ก่อน

การติดต้ังระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และอ่ืน ๆ  เพื่อเปรียบเทียบกบั
ภาพถ่ายหลงัจากการติดตั้งแลว้   จาํนวน  .....  หนา้ 

๑๕.๗  ภาคผนวก ๗ : แผนการดาํเนินการติดตั้งและแผนการบาํรุงรักษา     
จาํนวน  .....  หนา้ 

๑๕.๘   ภาคผนวก ๘ : เอกสารการรับประกนัการใชง้านระบบ  อยา่งนอ้ย  ๑  ปี  
และตวัรับรังสีแสงอาทิตย ์ อยา่งนอ้ย  ๕  ปี  จาํนวน  .......  หนา้ 

๑๕.๙    ภาคผนวก ๙ :  หนงัสือรับรองความปลอดภยัในการออกแบบและติดตั้ง   
จาํนวน ......  หนา้ 

 



๖ 
 

/๑๕.๑๐  ... 
๑๕.๑๐  ภาคผนวก ๑๐ : รายละเอียดแสดงการติดตั้ง  อุปกรณ์วดัพลงังานท่ีผลิต

ไดข้องระบบ  จาํนวน ......  หนา้ 
 

ความใดในเอกสารแนบทา้ยสัญญาท่ีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความในสัญญาน้ี  ให้ใชข้อ้ความ
ในสญัญาน้ีบงัคบั  และในกรณีเอกสารแนบทา้ยสญัญาขดัหรือแยง้กนัเองใหท้ั้งสองฝ่ายหาขอ้ยติุร่วมกนั  หาก
หาขอ้ยุติไม่ได้ผูไ้ด้รับการสนับสนุนตอ้งปฏิบัติตามคาํวินิจฉัยของผูใ้ห้การสนับสนุน  โดยผูไ้ด้รับการ
สนบัสนุนไม่มีสิทธิเรียกร้อง  ค่าเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใด ๆ จากผูใ้หก้ารสนบัสนุน 

 

สัญญาน้ีทาํข้ึนสองฉบับมีขอ้ความถูกต้องตรงกันทั้ งสองฝ่ายได้อ่านและเขา้ใจโดย
ละเอียดตลอดแลว้  จึงลงลายมือช่ือและประทบัตรา (ถา้มี)  ไวเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้พยานและยึดถือไวฝ่้ายละ
ฉบบั 

 
 
 
 ลงช่ือ........................................................ผูใ้หก้ารสนบัสนุน     
                     (นายพานิช   พงศพ์ิโรดม) 
                                                                       อธิบดีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 
 
 
 
 ลงช่ือ........................................................ผูไ้ดรั้บการสนบัสนุน    
        (........................................................) 
 
 
 
 ลงช่ือ........................................................พยาน 
        (........................................................) 
 
 
 
 ลงช่ือ........................................................พยาน 
        (........................................................) 
 


