แบบฟอร์มการแจ้งปิดโครงการและปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
พร้อมส่งคืนเงินคงเหลือและดอกผลทั้งหมด (ถ้ามี) เมื่อดำเนินโครงการเสร็จสิ้น

ตัวอย่าง RE1

(สำเนำ)

ที่ ............/...............

ชื่อหน่วยงาน........................................................
ที่อยู่ ..................................................................
วันที่……….…………..

เรื่อง ขอปิดโครงการและส่งคืนเงินโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ - (ชื่อโครงการ)
เรียน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
อ้างถึง หนังสือยืนยันการขอรับการสนับสนุนฯ ที่ สพส.(พท)............../2560 ลงวันที่.................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
2. สำเนาใบรับฝากเงินของธนาคารกรุงไทย
3. ทะเบียนคุมการรับจ่ายเงิน (แบบ บจ.4)
4. รายงานการรับจ่ายเงิน (แบบ บจ.5)

ตามที่ กรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน (พพ.) ได้ โ อนเงิ น จำนวนทั้ ง สิ้ น
..................................บาท (ตัวอักษร) ให้ (ชื่อหน่วยงานผู้ได้รับการจัดสรร) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ - (ชื่อโครงการ) ตามหนังสือยืนยันที่อ้างถึง นั้น
(ชื่ อ หน่ ว ยงานผู้ ไ ด้ รั บ การจั ด สรร) ได้ด ำเนิน การโครงการดัง กล่า วเสร็จ เรีย บร้อ ยแล้ว
จึงได้ปิดบัญชีโครงการฯ เพื่อนำเงินคงเหลือ คืน พพ. โดยมีรายละเอียด ดังนี้
จำนวนเงินตาม
หนังสือยืนยัน

จำนวนเงินที่เบิก จาก
พพ.

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จริง

เงินต้น
คงเหลือ

ดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคาร

อื่นๆ

จำนวนเงินส่งคืน
พพ.

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

(ชื่ อหน่ วยงานผู้ ได้ รับ การจั ด สรร) จึง ขอส่ง เงิน จำนวน.................................บาท (ตั ว อั กษร)
คืน พพ. โดยโอนเงินเข้าบัญชี “กองทุนฯ โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ ปี 2560 เงิน สนั บ สนุ น ” บั ญ ชี เงินฝากออมทรัพ ย์ บั ญ ชี เลขที่ 156-0-096๐๗-๑ ธนาคารกรุงไทย จำกั ด (มหาชน)
สาขาสะพานขาว เมื่อวันที่................................... และขอปิดโครงการฯ มาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(................................................)
ตำแหน่ง..................................................
ผู้มีอำนาจของผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุน
หน่วยงาน ………………………................
โทรศัพท์ ……………………..…................
โทรสาร ..………………………..................

ตัวอย่าง RE2

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รับรองสำเนาถูกต้อง

(................................................)
ตำแหน่ง..................................................
ผู้มีอำนาจของผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุน

ตัวอย่าง RE3

รับรองสำเนาถูกต้อง

(................................................)
ตำแหน่ง..................................................
ผู้มีอำนาจของผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุน

ตัวอย่าง RE4

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รับรองสำเนาถูกต้อง

(................................................)
ตำแหน่ง..................................................
ผู้มีอำนาจของผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุน

โจทย์ตัวอย่างในการจัดทำรายงาน - ทะเบียนคุม
(ชื่อหน่วยงานผู้ได้รับการจัดสรร) ได้สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ
โดยมีหนังสือยืนยันการขอรับการสนับสนุนฯ ที่ สพส.(พท)..................../2560 ลงวันที่.....................................
ได้รับเงินสนับสนุน..........................................บาท ระยะเวลาของโครงการฯ ...........เดือน/วัน..................
15 เม.ย. 61
2 ม.ค. 62
14 ม.ค. 62
30 ม.ค. 62
1 ก.พ. 62
6 ก.พ. 62
14 ก.พ. 62
12 มี.ค. 62
12 มี.ค. 62
2 เม.ย. 62
2 เม.ย. 62
2 เม.ย. 62

เปิดบัญชีโครงการ
ได้รับการโอนเงินจากกองทุนฯ (พพ.) งวดที่ 1 จำนวน 532,400 บาท
จ่ายเงินให้ผู้รับเหมาของสัญญาที่ 1 (งวดแรก) จำนวน 265,720 บาท
หัก ภาษี ณ ที่จ่ายไว้ จำนวน 2,483.36 บาท
จ่ายเงินให้ผู้รับเหมาของสัญญาที่ 2 (งวดแรก) จำนวน 160,200 บาท
โดย หัก ภาษี ณ ที่จา่ ยไว้ จำนวน 1,602 บาท
ได้รับการโอนเงินจากกองทุนฯ (พพ.) งวดที่ 2 จำนวน 532,400 บาท
นำส่งภาษีที่หักไว้กบั สรรพากร จำนวน 4,085.36 บาท
จ่ายเงินให้ผู้รับเหมาของสัญญาที่ 1 (งวด 2) จำนวน 398,580 บาท
โดย หัก ภาษีไว้ จำนวน 3,725.05 บาท
จ่ายเงินให้ผู้รับเหมาของสัญญาที่ 2 (งวด 2) จำนวน 240,300 บาท
โดย หัก ภาษีไว้ จำนวน 2,403 บาท
นำส่งภาษีที่หักไว้กบั สรรพากร จำนวน 3,725.05 บาท
นำส่งภาษีที่หักไว้กบั สรรพากร จำนวน 2,403 บาท
รับดอกเบี้ยจากบัญชีใบฝาก จำนวน 263.40 บาท
คืนดอกเบี้ยให้กับกองทุนฯ (พพ.) จำนวน 263.40 บาท พร้อมปิดบัญชี

ข้อสังเกต
1. การจ่ายเงินให้ผู้รับเหมาจะบันทึกรายการในทะเบียนเป็นยอดเต็มจำนวน 100% ส่วนภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ที่หน่วยงานหักไว้ จะบันทึกในช่องภาษีรอนำส่ง
2. กรณีที่บางหน่วยงานมีค่าปรับผิดสัญญาที่หน่วยงานหักไว้ ก็จะทำรายการในส่วนรายรับเหมือนการบันทึก
ภาษี แต่จะเป็นช่องรับอื่นๆ โดยเขียนคำอธิบายในช่องรายการว่า เป็นค่าปรับผิดสัญญารอนำส่งและ นำส่ง
คืนกองทุนฯ (พพ.) ตอนปิดโครงการ
3. ต้องคืนเงินทั้งหมดให้กับกองทุนฯ (พพ.) กรณีที่หน่วยงานแจ้งปิดบัญชีโครงการ
4. เมื่อปิดบัญชี/ปิดโครงการ บัญชีเงินฝากธนาคารวงเงินที่เหลือต้องเป็น 0 บาท (ศูนย์บาทถ้วน)

