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ตัวอย่างสัญญาการสนับสนุนโครงการชุมชน 
ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงาน 

จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า       
 

                                               สัญญาเลขท่ี (รหัสกองทุน)   . . . / . . 
 

 สัญญา ฉบับนี้ ท าข้ึน ณ.  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า   (ชื่อกองทุนพัฒนาไฟฟ้า)  
เลขที ่ หมู่ที่ ซอย  ถนน  ต าบล  
อ าเภอ จังหวัด  เมื่อวันที่ เดือน   พ.ศ.   
ระหว่าง กองทุนพัฒนาไฟฟ้า (ชื่อกองทุนพัฒนาไฟฟ้า)  ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน โดย (ชื่อ-นามสกุล ของ ประธาน คพรฟ.)  ประธานคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่
รอบโรงไฟฟ้า (ชื่อกองทุนพัฒนาไฟฟ้า)   ผู้รับมอบอ านาจจากเลขาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงาน ซึ่งต่อไปในสัญญา นี้เรียกว่า “กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนที่ประกาศ” ฝ่ายหนึ่ง กับ 
(หน่วยงาน/ผู้รับการสนับสนุนโครงการชุมชน) โดย (ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งของหน่วยงาน)    
(โดยตนเอง หรือ ในฐานะผู้รับมอบอ านาจ) ที่อยู่เลขที่  หมู่ที่    
ซอย ถนน  ต าบล  อ าเภอ   
จังหวัด  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ได้รับการสนับสนุน” อีกฝ่ายหนึ่ง  

 
ส่วนที่ 1  สัญญารับการสนับสนุนโครงการชุมชน 
 

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้การสนับสนุนและรับการสนับสนุนโครงการชุมชนดังต่อไปนี้   
ผู้ได้รับการสนับสนุนตกลงด าเนินโครงการชุมชน (ชื่อโครงการชุมชน)   

เพ่ือด าเนินการในพ้ืนที ่ (พ้ืนที่ที่ด าเนินโครงการชุมชน)   โดยมีกลุ่มเป้าหมายโครงการ   คือ  (บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการชุมชน)  ในวง เงินงบประมาณที่ ขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (จ านวนเงินที่ได้รับการสนับสนุน) บาท โดยมีก าหนดระยะเวลา .........ปี
........เดือน.........วนั นบัต้ังแต่วันท่ี....................เปน็ต้นไป (หรือก าหนดแล้วเสร็จภายใน          วัน) 

โดยมีก าหนดการและระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน ดังนี้ 
งวดที่ 1 เบิกจ่ายเงินจ านวน   บาท ภายใน     

เมื่อได้มีด าเนินการ      เสร็จเรียบร้อย 
งวดที่ .. เบิกจ่ายเงินจ านวน   บาท ภายใน     

เมื่อได้มีด าเนินการ      เสร็จเรียบร้อย 
งวดที่ สุดท้าย เบิกจ่ายเงินจ านวน   บาท ภายใน     

เมื่อได้มีด าเนินการ      เสร็จเรียบร้อย 



 

ส่วนที่ 2 ผู้ได้รับการสนับสนุน ตกลงท่ีจะด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี  
ธนาคาร    สาขา  
เลขที่บัญชี   โดย ผู้ได้รับการสนับสนุน มีหน้าที่จะต้องจัดท าใบเสร็จรับเงินของ
หน่วยงานตามจ านวนเงินที่ได้รับในแต่ละงวดให้แก่กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนที่ประกาศ หรือตัวแทนของ
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนที่ประกาศ ภายในห้าวันท าการ  

(๒) ด าเนินการโครงการชุมชนอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน/ชุมชนในพ้ืนที่ประกาศตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยจะด าเนินการ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ด าเนินการโดยส่อไปในทางทุจริตหรือแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมือง 

(๓) ด าเนินกิจกรรมที่ขอเสนอรับการสนับสนุน ตามแนวทาง แผนงาน ก าหนดเวลา 
งบประมาณ และเงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามที่ได้ตกลงไว้  

(๔) ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ระเบียบ
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพ่ือการพัฒนาหรือฟ้ืนฟูท้องถิ่นที่ได้รับ
ผลกระทบจากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2553  ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานว่าด้วย
การพัสดุของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพ่ือการพัฒนาหรือฟ้ืนฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของ
โรงไฟฟ้า พ.ศ. 2555 รวมทั้งระเบียบ ประกาศ แนวทาง คู่มือ และวิธีปฏิบัติของ กกพ. ส านักงาน กกพ. 
และท่ี คพรฟ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ 

(๕) ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจาก
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าต่อบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร หน่วยงาน และสาธารณะ ตามรูปแบบที่ส านักงาน 
กกพ. ประกาศก าหนด 

(๖) แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลไม่น้อยกว่า 1 คน เป็นผู้ประสานงานกับกองทุน
พัฒนาไฟฟ้า 

(๗) รายงานผลการด าเนินการ และรายงานการรับเงินและการใช้จ่ายเงินตามแบบ
รายงานที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนที่ประกาศ ก าหนดไว้ และจัดส่งให้แก่กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนที่
ประกาศ หรือผู้ที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนที่ประกาศ มอบหมายตามก าหนดเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ ทั้งนี้
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนที่ประกาศ สามารถเข้าไปตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ผู้ได้รับการ
สนับสนุนได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนที่ประกาศ ตลอดเวลา   และให้ผู้ได้รับการ
สนับสนุนรายงานรายงานผลการด าเนินงานโครงการชุมชนต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่
รอบโรงไฟฟ้าต าบล (คพรต.)  และกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนที่ประกาศ ทุกครั้งที่มีการประชุมเป็นระยะๆ 



 

(๘) ให้ข้อเท็จจริงและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในกรณีเกิดข้อขัดแย้ง
หรือข้อพิพาทในการด าเนินการโครงการชุมชน เพ่ือร่วมกันยุติข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทนั้นโดยเร็ว  รวมทั้งให้
ข้อเท็จจริงและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบสวนของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนที่ประกาศในกรณีมีข้อ
ร้องเรียนเรื่อการทุจริตในการใช้เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนที่ประกาศ 

(๙) ส่งเงินที่เหลือจากการด าเนินการคืน ให้แก่กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนที่ประกาศ 
 

ส่วนที่ ๓ เอกสาร ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการสนับสนุนโครงการชุมชน ได้แก่  

(๑) เอกสารแบบเสนอขอโครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพ่ือการพัฒนาหรือฟ้ืนฟู
ท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าที่ได้รับอนุมัติแล้ว และมติของคณะกรรมการพัฒนา
ชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้าท่ีอนุมัติโครงการพร้อมรายละเอียด 

(๒) แบบแปลน (ถ้ามี) 
(๓) รายละเอียดผู้รับจ้างหรือผู้ขาย 
(๔) แผนการเบิกจ่ายเงิน หรือแผนการด าเนินงาน 
(๕) แบบขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารของโครงการชุมชน 
(๖) ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่ตัวแทนผู้ได้รับการสนับสนุนลงนามรับรอง 
(๗) เอกสารอ่ืนตามที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนที่ประกาศก าหนด ได้แก่ 

ก)..................................................................................................................  
ข)..................................................................................................................  
ค)..................................................................................................................  

ส่วนที่ ๔  เงื่อนไขการสั่งระงับหรือยกเลิกการสนับสนุน 

 ในกรณีมีเหตุปรากฏทราบแน่ชัดว่าโครงการชุมชนไม่เกิดผลประโยชน์หรือมีความเสี่ยงว่า
โครงการชุมชนไม่ประสบความส าเร็จ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนที่ประกาศ สามารถให้ผู้ได้รับการสนับสนุนยุติ
การด าเนินการชั่วคราว หรือระวังการกระท าอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายไว้จนกว่าจะได้ชี้แจงข้อเท็จจริง 
ปรับปรุง หรือแก้ไขตามที่คณะคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้าก าหนดก่อน 

 หากผู้ได้รับการสนับสนุนไม่สามารถด าเนินกิจกรรมตามแผนงานที่ได้ตกลงไว้ ไม่สามารถ
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้าก าหนด ไม่สามารถจัดส่ง
รายงานผลการด าเนินกิจกรรม หรือรายงานการเบิกจ่ายให้แก่กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนที่ประกาศ ตามเวลาที่
ก าหนด โดยมิใช่เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนที่ประกาศ หรือ เหตุ
สุดวิสัย หรือเหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย กองทุนพัฒนาไฟฟ้าใน
พ้ืนที่ประกาศ มีสิทธิยกเลิกสัญญาให้การสนับสนุน โดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนที่ประกาศ จะพิจารณา
ชดเชยให้เฉพาะในส่วนที่ผู้ได้รับการสนับสนุนได้ด าเนินการไปตามมูลค่างานที่สามารถใช้ประโยชน์และเท่าที่ได้
มีการด าเนินการไปโดยสุจริต 

 



 

สัญญาสนับสนุนโครงการชุมชนนี้ มีความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และทั้งสองฝ่ายต่างถือไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
ลงชื่อ      ลงชื่อ     
  (  ) ( ) 
 ผู้แทนผู้รับการสนับสนุน     ประธาน คพรฟ. 
 
ลงชื่อ      ลงชื่อ     
 (  ) ( ) 
 ผู้แทนผู้รับการสนับสนุน     พยาน 
 
ลงชื่อ      ลงชื่อ     
 (  ) ( ) 
 ผู้แทนผู้รับการสนับสนุน     พยาน 
 

 

 


