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ตัวอย่างบันทึกข้อตกลง 

การรับเงินอุดหนุนจากกองพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97 (3)  
ตามโครงการ............................................. 

ของ............(ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)............ 

                                               บันทึกข้อตกลงเลขที่ (รหัสกองทุน)   . . . / . . 
 
  
 ข้อตกลงฉบับนี้ ท ำข้ึน ณ.  กองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ   (ชื่อกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ)   
เลขที ่ หมู่ที ่ ซอย   ถนน   ต ำบล    
อ ำเภอ  จังหวัด    เมื่อวันที่ เดือน     พ.ศ.     
ระหว่ำง กองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ  (ชื่อกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ)   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำร
พลังงำน โดย  (ชื่อ-นำมสกุล ของ ประธำน คพรฟ.)   ประธำนคณะกรรมกำรพัฒนำชุมชนใน
พ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้ำ  (ชื่อกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ)    ผู้ รั บมอบอ ำนำจจำก เลขำธิ ก ำ ร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน ซึ่งต่อไปในสัญญำ นี้เรียกว่ำ “กองทุนพัฒนำไฟฟ้ำในพ้ืนที่
ประกำศ” ฝ่ำยหนึ่ง กับ  (ชื่อหน่วยงำน)    โดย  (ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน) 
ที่อยู่เลขท่ี   หมู่ที ่  ซอย  ถนน  ต ำบล  อ ำเภอ   
จังหวัด   ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่ำ “ผู้ได้รับกำรสนับสนุน” อีกฝ่ำยหนึ่ง  
  

ผู้ได้รับกำรสนับสนุนตกลงด ำเนินโครงกำรชุมชน (ชื่อโครงกำรชุมชน)   
เพ่ือด ำเนินกำรในพ้ืนที ่ (พ้ืนที่ที่ด ำเนินโครงกำรชุมชน)   โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร   คือ  (บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลหรือหน่วยงำนที่ได้รับประโยชน์จำกกำรด ำเนินโครงกำรชุมชน)  ในวง เงินงบประมำณที่ ขอรับกำร
สนับสนุนจำกกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ (จ ำนวนเงินที่ได้รับกำรสนับสนุน) บำท โดยมีก ำหนดระยะเวลำ .........ปี
........เดือน.........วนั นบัต้ังแต่วันท่ี....................เปน็ต้นไป 

 ทั้งสองฝ่ำยจึงได้ตกลงกัน เพ่ือก ำหนดเงื่อนไขในกำรด ำเนินโครงกำรเกี่ยวกับกำรรับและ
เบิกจ่ำยเงินกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำในกำรด ำเนินโครงกำรชุมชนดังข้อควำมต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ก ำหนดกำรด ำเนินงำนและกำรเบิกจ่ำยเงิน 

งวดที่ 1 เบิกจ่ำยเงินจ ำนวน   บำท ภำยใน     
เมื่อได้มีด ำเนินกำร      เสร็จเรียบร้อย 

งวดที่ .. เบิกจ่ำยเงินจ ำนวน   บำท ภำยใน     
เมื่อได้มีด ำเนินกำร      เสร็จเรียบร้อย 

งวดที่ สุดท้ำย เบิกจ่ำยเงินจ ำนวน   บำท ภำยใน     
เมื่อได้มีด ำเนินกำร      เสร็จเรียบร้อย 



 ข้อ 2 ผู้รับเงินอุดหนุนจะน ำเงินที่ได้รับไปด ำเนินกำรตำมโครงกำรที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก
กองทุนพัฒนำไฟฟ้ำในพ้ืนที่ประกำศ โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงำนที่ได้รับกำรสนับสนุน
อย่ำงเคร่งครัด 
 ข้อ 3  ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้องก ำกับและควบคุมกำรด ำเนินโครงกำรให้แล้วเสร็จตำม
แผนกำรด ำเนินกำรและกำรเบิกจ่ำยงวดเงินที่ได้รับกำรพิจำรณำเห็นชอบจำกกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำในพ้ืนที่
ประกำศ  
  ข้อ 4 ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้องจัดท ำ ก ำกับดูแล และด ำเนินกำรตำมแผนกำรบริหำรจัดกำร
อย่ำงน้อยในประเด็น ดังต่อไปนี้  
   4.1 กำรจัดเตรียมบุคลำกร ทั้งในด้ำนบริหำรและด้ำนปฏิบัติกำร เพ่ือด ำเนิน
กิจกรรมต่ำง ๆ ตำมโครงกำรชุมชนที่ได้เสนอมำ 
   4.2 กำรประสำนงำนและประชำสัมพันธ์ ทั้งในส่วนขององค์กรที่เกี่ยวข้องและ
ประชำชนในพื้นท่ี 
   4.3 กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ทั้งในส่วนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน และ
กำรรำยงำนทำงกำรเงินน ำส่งให้กองทุนพัฒนำไฟฟ้ำในพ้ืนที่ประกำศเป็นรำยไตรมำส  

 ข้อ 5 เอกสำร ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงกำรสนับสนุนโครงกำรชุมชน ได้แก่  
(๑) เอกสำรแบบเสนอขอโครงกำรชุมชนกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ เพ่ือกำรพัฒนำหรือ

ฟ้ืนฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำที่ได้รับอนุมัติแล้ว  และมติของคณะกรรมกำร
พัฒนำชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้ำที่อนุมัติโครงกำรพร้อมรำยละเอียด 

(๒) แบบแปลน (ถ้ำมี) 
(๓) รำยละเอียดผู้รับจ้ำงหรือผู้ขำย 
(๔) แผนกำรเบิกจ่ำยเงิน หรือแผนกำรด ำเนินงำน 
(๕) แบบขอเปิดบัญชีเงินฝำกธนำคำรของโครงกำรชุมชน 
(๖) ส ำเนำบัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ที่ตัวแทนผู้ได้รับกำรสนับสนุนลงนำมรับรอง 
(๗) เอกสำรอ่ืนตำมที่กองทุนพัฒนำไฟฟ้ำในพ้ืนที่ประกำศก ำหนด ได้แก่ 

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

ข้อ 6 กองทุนพัฒนำไฟฟ้ำในพ้ืนที่ประกำศ จะจัดสรรเงินงบประมำณสนับสนุนให้แก่ ผู้ได้รับ
กำรสนับสนุน ตำมรำยละเอียดในแผนงำนที่ได้รับอนุมัติจำกกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำในพ้ืนที่ประกำศ ซึ่งจะถือเป็น
ส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ โดยกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำจะโอนเงินอุดหนุนนี้เข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของผู้ได้รับกำร
สนับสนุน  ชื่อบัญชี............................. ...... ธนำคำร.................................สำขำ............................................  
เลขที่บัญชี..................................................... โดย ผู้ได้รับกำรสนับสนุน มีหน้ำที่จัดท ำใบเสร็จรับเงินของ
หน่วยงำนตำมจ ำนวนเงินที่ได้รับในแต่ละงวดให้แก่กองทุนพัฒนำไฟฟ้ำในพ้ืนที่ประกำศ หรือตัวแทนของ
กองทุนพัฒนำไฟฟ้ำในพ้ืนที่ประกำศ ภำยในห้ำวันท ำกำร  
  



ข้อ 7 ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้น อันเนื่องมำจำกบันทึกข้อตกลงนี้ให้กองทุนพัฒนำไฟฟ้ำใน
พ้ืนที่ประกำศ น ำเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้ำ เป็นผู้พิจำรณำชี้ขำดเพ่ือก ำหนด
วิธีกำรและมำตรกำรที่เหมำะสม 

ข้อ 8 ในกรณีมีเหตุปรำกฏทรำบแน่ชัดว่ำโครงกำรชุมชนไม่เกิดผลประโยชน์หรือมีควำมเสี่ยง
ว่ำโครงกำรชุมชนไม่ประสบควำมส ำเร็จ กองทุนพัฒนำไฟฟ้ำในพ้ืนที่ประกำศ สำมำรถให้ผู้ได้รับกำรสนับสนุน
ยุติกำรด ำเนินกำรชั่วครำว หรือระวังกำรกระท ำอันเป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำยไว้จนกว่ำจะได้ชี้แจงข้อเท็จจริง 
ปรับปรุง หรือแก้ไขตำมที่คณะคณะกรรมกำรพัฒนำชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้ำก ำหนดก่อน 

ข้อ 9 หำกผู้ได้รับกำรสนับสนุนไม่สำมำรถด ำเนินกิจกรรมตำมแผนงำนที่ได้ตกลงไว้ ไม่
สำมำรถด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขตำมที่คณะกรรมกำรพัฒนำชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้ำก ำหนด ไม่สำมำรถ
จัดส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรม หรือรำยงำนกำรเบิกจ่ำยให้แก่กองทุนพัฒนำไฟฟ้ำในพ้ืนที่ประกำศ ตำม
เวลำที่ก ำหนด โดยมิใช่เหตุเกิดจำกควำมผิดหรือควำมบกพร่องของกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำในพ้ืนที่ประกำศ หรือ 
เหตุสุดวิสัย หรือเหตุเกิดจำกพฤติกำรณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญำไม่ต้องรับผิดตำมกฎหมำย กองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ
ในพ้ืนที่ประกำศ มีสิทธิยกเลิกสัญญำให้กำรสนับสนุน โดยกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำในพ้ืนที่ประกำศ จะพิจำรณำ
ชดเชยให้เฉพำะในส่วนที่ผู้ได้รับกำรสนับสนุนได้ด ำเนินกำรไปตำมมูลค่ำงำนที่สำมำรถใช้ประโยชน์และเท่ำที่ได้
มีกำรด ำเนินกำรไปโดยสุจริต 

 

ข้อตกลงกำรสนับสนุนโครงกำรชุมชน นี้ มีควำมถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ำยได้อ่ำนและเข้ำใจ
ข้อควำมโดยละเอียดแล้ว จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำน และท้ังสองฝ่ำยต่ำงถือไว้ฝ่ำยละฉบับ 

 
ลงชื่อ      ลงชื่อ     
  (  ) ( ) 
 ประธำน คพรฟ.     ต ำแหน่งของผู้แทน 
          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ลงชื่อ      ลงชื่อ     
  (  ) ( ) 
 พยำน     พยำน 
 
ลงชื่อ      ลงชื่อ     
  (  ) ( ) 
 พยำน     พยำน 
 


