
                                                                                                                                                                                                            หน่วย : ล้านบาท

ประมาณการ น าส่งจรงิ น าส่งจรงิสูง (ต  า)

กว่าประมาณการ

11,538.619 4,785.414 (6,753.205) 

11,442.282 4,664.414 (6,777.869)  

๑.๑.๑ ส านักงานสลากกนิแบง่รัฐบาล

- จดัสรรก าไรสุทธิ 2,010.626 0.000 (2,010.626) อยู่ระหว่างการจดัสรรก าไรสุทธิป ี๒๕๖๓

- รายได้ ๒๓% ของการจ าหน่ายสลากกนิแบง่รัฐบาล 3,312.000 3,661.600 349.600 น าส่งรายได้แผ่นดินจากการจ าหน่ายสลากกนิแบง่รัฐบาล จ านวน ๑๙๙ ล้านฉบบั (๑๙๙,๐๐๐,๐๐๐ ฉบบั * ๘๐ บาท/ฉบบั * ๒๓%) จากประมาณการที่จดัพิมพ์  

จ านวน ๑๘๐ ล้านฉบบัต่อเดือน (๑๘๐,๐๐๐,๐๐๐ ฉบบั * ๘๐ บาท/ฉบบั * ๒๓%)

- รางวัลที่ไม่มีผู้มาขอรับ 500.000 850.682 350.682

- ดอกผลของเงินรางวัลตามมาตรา ๒๔ 0.000 35.982 35.982

- สลากการกศุล (เงินรางวัล เงินส่วนเกนิ ดอกผล) 0.000 114.156 114.156

๑.๑.๒ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 0.000 1.725 1.725 น าส่งรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธิป ี๒๕๖๓

๑.๑.๓ องค์การส่งเสริมกจิการโคนมแหง่ประเทศไทย 50.184 0.269 (49.915) น าส่งรายได้แผ่นดินจากเบีย้ปรับผู้ประกอบการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๓

๑.๑.๔ การเคหะแหง่ชาติ 287.919 0.000 (287.919) อยู่ระหว่างการจดัสรรก าไรสุทธิป ี๒๕๖๓

๑.๑.๕ การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 539.200 0.000 (539.200) อยู่ระหว่างการจดัสรรก าไรสุทธิป ี๒๕๖๓

๑.๑.๖ การท่าเรือแหง่ประเทศไทย 2,159.652 0.000 (2,159.652) อยู่ระหว่างการจดัสรรก าไรสุทธิป ี๒๕๖๓

๑.๑.๗ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแหง่ประเทศไทย 20.678 0.000 (20.678) อยู่ระหว่างการจดัสรรก าไรสุทธิป ี๒๕๖๓

๑.๑.๘ บริษัท ขนส่ง จ ากดั 23.165 0.000 (23.165) ผลประกอบการป ี๒๕๖๓ ขาดทุน

๑.๑.๙ การประปานครหลวง 1,850.355 0.000 (1,850.355) อยู่ระหว่างการจดัสรรก าไรสุทธิป ี๒๕๖๓

๑.๑.๑๐ การยาสูบแหง่ประเทศไทย 542.938 0.000 (542.938) อยู่ระหว่างการจดัสรรก าไรสุทธิป ี๒๕๖๓

๑.๑.๑๑ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 57.676 0.000 (57.676) อยู่ระหว่างส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบงบการเงินป ี๒๕๖๓

๑.๑.๑๒ โรงพิมพ์ต ารวจ  ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ 9.400 0.000 (9.400) อยู่ระหว่างส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบงบการเงินป ี๒๕๖๓

๑.๑.๑๓ องค์การตลาด 18.711 0.000 (18.711) อยู่ระหว่างส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบงบการเงินป ี๒๕๖๓

๑.๑.๑๔ ส านักงานธนานุเคราะห ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 59.778 0.000 (59.778) จดัสรรก าไรสุทธิป ี๒๕๖๓ แล้ว และจะน าส่งรายได้แผ่นดินภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔

96.337 121.000 24.663

๑.๒.๑ บริษัท บญุรอดบริวเวอร่ี จ ากดั 48.210 64.872 16.662 น าส่งเงินปนัผลจากผลประกอบการป ี2563

๑.๒.๒ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากดั 48.127 20.000 (28.127) น าส่งเงินปนัผลจากผลประกอบการป ี๒๕๖๓

๑.๒.๓ กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย 0.000 36.128 36.128 น าส่งเงินปนัผลจากผลประกอบการต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

82,785.867 47,779.860 (35,006.008) 

หมายเหตุ : ทั้งนี้ ณ ส้ินเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เงินน าส่งรายได้แผ่นดินสะสมต่ ากว่าประมาณการสะสมจ านวน ๓๕,๐๐๖.๐๑ ล้านบาท เนื่องจาก

๑) ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ รัฐวิสาหกจิขนาดใหญ่ที่ต้องน าส่งรายได้ระหว่างกาลป ี๒๕๖๓ มีก าไรสุทธิคร่ึงป ี๒๕๖๓ ลดลง ได้แก ่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห ์บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากดั

    และการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคมีผลขาดทุนคร่ึงป ี๒๕๖๓ จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ท าใหใ้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ มีเงินน าส่งรายได้แผ่นดินต่ ากว่าประมาณการจ านวน ๑๕,๖๐๕.๗๔ ล้านบาท 

๒) ในเดือนกมุภาพันธ์ ๒๕๖๔ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) มีก าไรสุทธิป ี๒๕๖๓ ลดลง ท าใหม้ีเงินน าส่งรายได้แผ่นดินต่ ากว่าประมาณการจ านวน ๗,๓๔๓.๒๔ ล้านบาท 

๓) ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ รัฐวิสาหกจิส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการจดัสรรก าไรสุทธิป ี๒๕๖๓ และอยู่ระหว่างส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและรับรองงบการเงินป ี๒๕๖๓ ท าใหม้ีเงินน าส่งรายได้แผ่นดินต่ ากว่าประมาณการจ านวน ๖,๗๕๓.๒๑ ล้านบาท

1.1 เงินน าส่งรายได้แผ่นดิน/เงินปันผลของรฐัวิสาหกิจ

๑.๒ เงินปันผลของกิจการที กระทรวงการคลังถือหุน้ต  ากว่ารอ้ยละ ๕๐

๒. เงินน าส่งรายได้แผ่นดินสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ - เดือนมีนาคม 2564

การน าสง่เงินรายไดแ้ผ่นดนิของรัฐวสิาหกิจและกิจการที กระทรวงการคลงัถือหุ้นต  ากวา่ร้อยละ ๕๐ ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๔ (สิ้นสดุเดอืนมีนาคม ๒๕๖๔)

รายการ

ปีงบประมาณ 2564

หมายเหตุ

๑. เงินน าส่งรายได้แผ่นดินเดือนมีนาคม ๒๕๖๔


