
                                                                                                                                                                                                            หน่วย : ล้านบาท

ประมาณการ น าส่งจริง น าส่งจริงสูง (ต  า)

กว่าประมาณการ
13,384.458 8,014.188 (5,370.270) 

13,303.713 7,967.845 (5,335.868)  

๑.๑.๑ ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

- รายได้ร้อยละ ๒๓ ของการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล 3,312.000 3,275.200 (36.800) น าส่งรายได้แผ่นดินจากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล จ านวน ๑๗๘ ล้านฉบับ (๑๗๘,๐๐๐,๐๐๐ ฉบับ * ๘๐ บาท/ฉบับ * ๒๓%) จากประมาณการทีจ่ดัพิมพ์  

จ านวน ๑๘๐ ล้านฉบับต่อเดือน (๑๘๐,๐๐๐,๐๐๐ ฉบับ * ๘๐ บาท/ฉบับ * ๒๓%)

- รางวลัทีไ่ม่มีผู้มาขอรับ 500.000 726.892 226.892

- ดอกผลของเงินรางวลัตามมาตรา ๒๒ (๑) 0.000 24.814 24.814

- สลากการกุศล (เงินรางวลั เงินส่วนเกิน ดอกผล) 0.000 60.009 60.009

1.1.๒ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 89.757 3,109.446 3,019.689 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธปิี ๒๕๖๒

๑.๑.3 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 58.379 0.000 (58.379) จะน าส่งเงินรายได้แผ่นดินระหวา่งกาลปี ๒๕๖๓ ในเดือนมกราคม ๒๕๖๔

1.1.4 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 36.919 2.205 (34.714) น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธปิี 2553 งวดที ่14

๑.๑.5 ธนาคารออมสิน 6,509.250 0.000 (6,509.250) น าส่งเงินรายได้แผ่นดินระหวา่งกาลปี ๒๕๖๓ แล้วในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

1.1.6 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2,797.408 0.000 (2,797.408) น าส่งเงินรายได้แผ่นดินระหวา่งกาลปี ๒๕๖๓ แล้วในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

๑.๑.7 การนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 0.000 200.000 200.000 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินปี ๒๕๖๓ เพิม่เติมก่อนการจดัสรรก าไรสุทธิ

1.1.8 การยาสูบแหง่ประเทศไทย 0.000 310.000 310.000 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินระหวา่งกาลปี ๒๕๖๓

๑.๑.9 องค์การเภสัชกรรม 0.000 204.346 204.346 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินปี ๒๕๖๓ เพิม่เติมก่อนการจดัสรรก าไรสุทธิ

1.1.10 โรงพิมพ์ต ารวจ  ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ 0.000 6.941 6.941 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินระหวา่งกาลปี ๒๕๖๓

๑.๑.11 องค์การตลาด 0.000 26.000 26.000 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินระหวา่งกาลปี ๒๕๖๓

1.1.12 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย 0.000 21.000 21.000 น าส่งรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธปิี ๒๕๖๑ งวดที ่๔

๑.๑.13 องค์การสะพานปลา 0.000 0.991 0.991 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธปิี ๒๕๖๑

80.745 46.343 (34.402) 

๑.๒.๑ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จ ากัด (มหาชน) 66.155 0.000 (66.155) 

๑.๒.๒ บริษัท ยูไนเต็ด ชิปปิง้ จ ากัด 14.590 0.000 (14.590) 

๑.๒.๓ กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย 0.000 46.340 46.340 น าส่งเงินปันผลจากผลการด าเนินงานต้ังแต่วนัที ่๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ และก าไรสะสมบุคคลธรรมดา

๑.๒.๔ บริษัท อ๊อกซิเจนภาคใต้ จ ากัด 0.000 0.003 0.003 น าส่งเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๖๒

50,989.828 30,711.165 (20,278.663) 

หมายเหตุ : ๑. เงินน าส่งรายได้แผ่นดินเดือนธนัวาคม ๒๕๖๓ ต่ ากวา่ประมาณการเดือนธนัวาคม ๒๕๖๓ สาเหตุหลักเนือ่งจากธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะหไ์ด้น าส่งเงินรายได้แผ่นดินในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ แล้ว

๒. เงินน าส่งรายได้แผ่นดินสะสมทีต่่ ากวา่ประมาณการสะสมเป็นผลจากการจดัเก็บรายได้แผ่นดินในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ซ่ึงรัฐวสิาหกิจขนาดใหญ่ทีต้่องน าส่งรายได้ระหวา่งกาลปี ๒๕๖๓ มีก าไรสุทธคิร่ึงปี ๒๕๖๓ ลดลง และรัฐวสิาหกิจบางแหง่มีผลขาดทุนคร่ึงปี ๒๕๖๓ 

   เนือ่งจากผลกระทบทีเ่กิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

1.1 เงินน าส่งรายไดแ้ผ่นดนิ/เงินปันผลของรัฐวิสาหกิจ

๑.๒ เงินปันผลของกิจการที กระทรวงการคลังถือหุน้ต  ากว่าร้อยละ ๕๐

๒. เงินน าส่งรายไดแ้ผ่นดนิสะสมตัง้แตต่น้ปีงบประมาณ - เดอืนธนัวาคม 2563

การน าส่งเงินรายไดแ้ผ่นดนิของรัฐวิสาหกิจและกิจการที กระทรวงการคลังถือหุน้ต  ากว่าร้อยละ ๕๐ ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๔ (สิ้นสุดเดอืนธนัวาคม ๒๕๖๓)

รายการ

ปีงบประมาณ 2564

หมายเหตุ

๑. เงินน าส่งรายไดแ้ผ่นดนิเดอืนธนัวาคม ๒๕๖๓


