กฟ. 97(3)-1๓
ตัวอย่างบันทึกข้อตกลง
การรับเงินอุดหนุนจากกองพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97 (3)
ตามโครงการ.............................................
ของ............(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)............
บันทึกข้อตกลงเลขที่ (รหัสกองทุน) . . . / . .
ข้อตกลงฉบับนี้ ทำขึ้น ณ. กองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ
(ชื่อกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ)
เลขที่
หมู่ที่
ซอย
ถนน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
ระหว่ำง กองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ
(ชื่อกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ)
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับกิจกำร
พลังงำน โดย (ชื่อ-นำมสกุล ของ ประธำน คพรฟ.)
ประธำนคณะกรรมกำรพัฒนำชุมชนใน
พื้นที่รอบโรงไฟฟ้ำ
(ชื่อกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ)
ผู้ รั บ มอบอ ำนำจจำก เลขำธิ ก ำ ร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับกิจกำรพลังงำน ซึ่งต่อไปในสัญญำ นี้เรียกว่ำ “กองทุนพัฒนำไฟฟ้ำในพื้นที่
ประกำศ” ฝ่ำยหนึ่ง กับ (ชื่อหน่วยงำน)
โดย (ชื่อ-นำมสกุล ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน)
ที่อยู่เลขที่
หมู่ที่
ซอย
ถนน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่ำ “ผู้ได้รับกำรสนับสนุน” อีกฝ่ำยหนึ่ง
ผู้ได้รับกำรสนับสนุนตกลงดำเนินโครงกำรชุมชน
(ชื่อโครงกำรชุมชน)
เพื่อดำเนินกำรในพื้นที่ (พื้นที่ที่ดำเนินโครงกำรชุมชน) โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร คือ (บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลหรือหน่วยงำนที่ได้รับประโยชน์จำกกำรดำเนินโครงกำรชุมชน) ในวงเงิ น งบประมำณที่ ข อรั บ กำร
สนับสนุนจำกกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ (จำนวนเงินที่ได้รับกำรสนับสนุน) บำท โดยมีกำหนดระยะเวลำ .........ปี
........เดือน.........วัน นับตั้งแต่วันที่....................เป็นต้นไป
ทั้งสองฝ่ำยจึงได้ตกลงกัน เพื่อกำหนดเงื่อนไขในกำรดำเนินโครงกำรเกี่ยวกับกำรรับและ
เบิกจ่ำยเงินกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำในกำรดำเนินโครงกำรชุมชนดังข้อควำมต่อไปนี้
ข้อ 1 กำหนดกำรดำเนินงำนและกำรเบิกจ่ำยเงิน
งวดที่ 1 เบิกจ่ำยเงินจำนวน
บำท ภำยใน
เมื่อได้มีดำเนินกำร
เสร็จเรียบร้อย
งวดที่ .. เบิกจ่ำยเงินจำนวน
บำท ภำยใน
เมื่อได้มีดำเนินกำร
เสร็จเรียบร้อย
งวดที่ สุดท้ำย เบิกจ่ำยเงินจำนวน
บำท ภำยใน
เมื่อได้มีดำเนินกำร
เสร็จเรียบร้อย

ข้อ 2 ผู้รับเงินอุดหนุนจะนำเงินที่ได้รับไปดำเนินกำรตำมโครงกำรที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำก
กองทุนพัฒนำไฟฟ้ำในพื้นที่ประกำศ โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงำนที่ได้รับกำรสนับสนุน
อย่ำงเคร่งครัด
ข้อ 3 ผู้ รั บ เงิ น อุ ด หนุ น จะต้ อ งก ำกั บ และควบคุ ม กำรด ำเนิ น โครงกำรให้ แ ล้ ว เสร็ จ ตำม
แผนกำรดำเนินกำรและกำรเบิกจ่ ำยงวดเงินที่ได้รับกำรพิ จำรณำเห็ นชอบจำกกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำในพื้นที่
ประกำศ
ข้อ 4 ผู้รับเงิน อุดหนุน จะต้องจัดทำ กำกับดูแล และดำเนินกำรตำมแผนกำรบริหำรจัดกำร
อย่ำงน้อยในประเด็น ดังต่อไปนี้
4.1 กำรจั ด เตรี ย มบุ ค ลำกร ทั้ ง ในด้ ำ นบริ ห ำรและด้ ำ นปฏิ บั ติ ก ำร เพื่ อ ด ำเนิ น
กิจกรรมต่ำง ๆ ตำมโครงกำรชุมชนที่ได้เสนอมำ
4.2 กำรประสำนงำนและประชำสั มพันธ์ ทั้งในส่ ว นขององค์กรที่เกี่ยวข้องและ
ประชำชนในพื้นที่
4.3 กำรจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำน ทั้งในส่วนรำยงำนผลกำรดำเนินงำน และ
กำรรำยงำนทำงกำรเงินนำส่งให้กองทุนพัฒนำไฟฟ้ำในพื้นที่ประกำศเป็นรำยไตรมำส
ข้อ 5 เอกสำร ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงกำรสนับสนุนโครงกำรชุมชน ได้แก่
(๑) เอกสำรแบบเสนอขอโครงกำรชุมชนกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ เพื่อกำรพัฒนำหรือ
ฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจำกกำรดำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำที่ได้รับอนุมัติแล้ว และมติของคณะกรรมกำร
พัฒนำชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ำที่อนุมัติโครงกำรพร้อมรำยละเอียด
(๒) แบบแปลน (ถ้ำมี)
(๓) รำยละเอียดผู้รับจ้ำงหรือผู้ขำย
(๔) แผนกำรเบิกจ่ำยเงิน หรือแผนกำรดำเนินงำน
(๕) แบบขอเปิดบัญชีเงินฝำกธนำคำรของโครงกำรชุมชน
(๖) สำเนำบัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ที่ตัวแทนผู้ได้รับกำรสนับสนุนลงนำมรับรอง
(๗) เอกสำรอื่นตำมที่กองทุนพัฒนำไฟฟ้ำในพื้นที่ประกำศกำหนด ได้แก่
ก)..................................................................................................................
ข)..................................................................................................................
ค)..................................................................................................................
ข้อ 6 กองทุนพัฒนำไฟฟ้ำในพื้นที่ประกำศ จะจัดสรรเงินงบประมำณสนับสนุนให้แก่ ผู้ได้รับ
กำรสนับสนุน ตำมรำยละเอียดในแผนงำนที่ได้รับอนุมัติจำกกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำในพื้นที่ประกำศ ซึ่งจะถือเป็น
ส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ โดยกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำจะโอนเงินอุดหนุนนี้เข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของผู้ได้รับกำร
สนับสนุน ชื่อบัญชี................................... ธนำคำร.................................สำขำ............................................
เลขที่บัญชี..................................................... โดย ผู้ได้รับกำรสนับสนุน มีหน้ำที่จัดทำใบเสร็จรับเงินของ
หน่ว ยงำนตำมจำนวนเงิน ที่ได้รับ ในแต่ละงวดให้แก่กองทุนพัฒ นำไฟฟ้ำในพื้นที่ประกำศ หรือตัว แทนของ
กองทุนพัฒนำไฟฟ้ำในพื้นที่ประกำศ ภำยในห้ำวันทำกำร

ข้อ 7 ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้น อันเนื่องมำจำกบันทึกข้อตกลงนี้ให้กองทุนพัฒนำไฟฟ้ำใน
พื้นที่ประกำศ นำเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ำ เป็นผู้พิจำรณำชี้ขำดเพื่อกำหนด
วิธีกำรและมำตรกำรที่เหมำะสม
ข้อ 8 ในกรณีมีเหตุปรำกฏทรำบแน่ชัดว่ำโครงกำรชุมชนไม่เกิดผลประโยชน์หรือมีควำมเสี่ยง
ว่ำโครงกำรชุมชนไม่ประสบควำมสำเร็จ กองทุนพัฒนำไฟฟ้ำในพื้นที่ประกำศ สำมำรถให้ผู้ได้รับกำรสนับสนุน
ยุติกำรดำเนินกำรชั่วครำว หรือระวังกำรกระทำอันเป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำยไว้จนกว่ำจะได้ชี้แจงข้อเท็จจริง
ปรับปรุง หรือแก้ไขตำมที่คณะคณะกรรมกำรพัฒนำชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ำกำหนดก่อน
ข้อ 9 หำกผู้ ได้รั บกำรสนั บสนุนไม่สำมำรถดำเนินกิจกรรมตำมแผนงำนที่ได้ตกลงไว้ ไม่
สำมำรถดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขตำมที่คณะกรรมกำรพัฒนำชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ำกำหนด ไม่สำมำรถ
จัดส่งรำยงำนผลกำรดำเนินกิจกรรม หรือรำยงำนกำรเบิกจ่ำยให้แก่กองทุนพัฒนำไฟฟ้ำในพื้นที่ประกำศ ตำม
เวลำที่กำหนด โดยมิใช่เหตุเกิดจำกควำมผิดหรือควำมบกพร่องของกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำในพื้นที่ประกำศ หรือ
เหตุสุดวิสัย หรือเหตุเกิดจำกพฤติกำรณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญำไม่ต้องรับผิดตำมกฎหมำย กองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ
ในพื้นที่ประกำศ มีสิทธิยกเลิกสัญญำให้กำรสนับสนุน โดยกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำในพื้นที่ประกำศ จะพิจำรณำ
ชดเชยให้เฉพำะในส่วนที่ผู้ได้รับกำรสนับสนุนได้ดำเนินกำรไปตำมมูลค่ำงำนที่สำมำรถใช้ประโยชน์และเท่ำที่ได้
มีกำรดำเนินกำรไปโดยสุจริต
ข้อตกลงกำรสนับสนุนโครงกำรชุมชน นี้ มีควำมถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ำยได้อ่ำนและเข้ำใจ
ข้อควำมโดยละเอียดแล้ว จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้ำพยำน และทั้งสองฝ่ำยต่ำงถือไว้ฝ่ำยละฉบับ
ลงชื่อ
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ประธำน คพรฟ.

)
ตำแหน่งของผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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