
เงินน าส่งรายได้แผ่นดินของเดือนมถุินายน 2559 จ านวน ๕,๓๘๖.๑๘ ล้านบาท
ดังมรีายละเอียดปรากฏตามตาราง
ตารางสรุปเงินน าส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ 50 ของเดือนมถุินายน 2559

ประมาณการ น าส่งจริง น าส่งจริงสูง (ต่ า)
กว่าประมาณการ

1. เงินน าส่งรายได้แผ่นดินเดือนมถุินายน 2559 ๕,๗๑๓.๗๕ ๕,๓๘๖.๑๘ (327.57)
    1.1 เงินน าส่งรายได้แผ่นดิน/เงินปันผลของรัฐวิสาหกิจ ๕,๗๐๒.๐๕ ๕,๓๗๒.๒๐ (329.85)
          1.1.1 การไฟฟ้านครหลวง 3,613.83       -                             (3,613.83) รัฐวสิาหกิจอยูร่ะหวา่งการพิจารณาผลการประเมินผลด าเนนิงาน ป ี2558
          1.1.2 การนคิมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย -                2,510.48                    2,510.48 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธปิระจ าป ี2558 (ส่วนที่เหลือ) เดิมประมาณการไวเ้ดือนกรกฎาคม 

๒๕๕๙
          1.1.3 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 56.23            69.39                         13.15 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธปิระจ าป ี2558 (ส่วนที่เหลือ)
          1.1.4 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 26.48            -                             (26.48) น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธปิระจ าป ี2558 (ส่วนที่เหลือ) แล้ว ในเดือนพฤษภาคม 2559
          1.1.5 ส านกังานสลากกินแบง่รัฐบาล
                  - จากการจัดสรรก าไรสุทธิ 515.24          -                             (515.24) น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธปิระจ าป ี2557 (ส่วนที่เหลือ) แล้ว ในเดือนมีนาคม 2559 
                  - รายได้ 20% ของการจ าหนา่ยสลากกินแบง่และดอกเบี้ย 1,164.80       1,920.00                    755.20 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากร้อยละ 20 ของรายได้จากการจ าหนา่ยสลากกินแบง่รัฐบาล (สลากฯ) ส าหรับ

เดือนพฤษภาคม 2559 จ านวน 120 ล้านฉบบัคู่ (120,000,000 ฉบบั * 40 บาท/ฉบบั * 2 งวดต่อ
เดือน* 20%) รวมเปน็เงิน 1,920 ล้านบาท จากประมาณการเดิมที่น าส่งเงินรายได้แผ่นดินร้อยละ 28 
ของรายได้จากการจ าหนา่ยสลากฯ จ านวน 52 ล้านฉบบัต่อเดือน  (52,000,000 ฉบบั * 40 บาท/ฉบบั *
 2 งวดต่อเดือน * 28%)                  - รางวลัที่ไม่มีผู้มาขอรับ 250.00          233.33                       (16.67)

                  - เงินกองทนุสลากกินแบง่รัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม -                288.00                       288.00 เงินกองทนุสลากกินแบง่รัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคมคงเหลือหลังหกัเงินใช้จ่าย
          1.1.6 โรงพิมพ์ต ารวจ  ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 5.26              -                             (5.26) อยูร่ะหวา่งการจัดสรรก าไรสุทธปิ ี2557 โดยคาดวา่จะน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน ประจ าป ี2557 ในเดือน

กรกฎาคม 2559
          1.1.7 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 1.17              -                             (1.17) อยูร่ะหวา่งส านกังานการตรวจเงินแผ่นดินรับรองงบการเงินประจ าป ี2558
          1.1.8 การยางแหง่ประเทศไทย (ชือ่เดิม องค์การสวนยาง) 13.65            3.34                           (10.31) น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธปิระจ าป ี2555 (งวดที่ 5)
          1.1.9 องค์การอุตสาหกรรมปา่ไม้ 15.30            -                             (15.30) ผลประกอบการประจ าป ี2558 ขาดทนุ
          1.1.10 ธนาคารออมสิน -                65.00                         65.00 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธปิระจ าป ี2558 เนือ่งจากมีการจัดสรรก าไรสุทธเิพิ่มเติม
          1.1.11 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย -                282.65                       282.65 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธปิระจ าป ี2558 ส่วนที่เหลือ (เดิมประมาณการไวเ้ดือนกรกฎาคม 

2559)
          1.1.12 ส านกังานธนานเุคราะห ์ กรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ 40.08            -                             (40.08) อยูร่ะหวา่งส านกังานการตรวจเงินแผ่นดินรับรองงบการเงินประจ าป ี2558
   1.2 เงินปันผลของกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ 50 ๑๑.๗๐ ๑๓.๙๘ 2.28
          1.2.1 บริษัท  อ๊อกซิเจนภาคใต้ จ ากัด -                0.01                           0.01 น าส่งเงินปนัผลจากผลประกอบการป ี2558
          1.2.2 บริษัท หนิอ่อน จ ากัด 9.00              11.57                         2.57 น าส่งเงินปนัผลจากผลประกอบการป ี2558
          1.2.3 บริษัท  อมตะ  ซิต้ี  จ ากัด -                2.40                           2.40 น าส่งเงินปนัผลจากผลประกอบการป ี2558
          1.2.4 บริษัท เงินทนุ ทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 0.70              -                             (0.70) น าส่งเงินปนัผลจากผลประกอบการป ี2558 แล้ว ในเดือนพฤษภาคม 2559
          1.2.5 บริษัท ยูไนเต็ด ชิปปิ้ง จ ากัด 2.00              -                             (2.00) น าส่งเงินปนัผลจากผลประกอบการป ี2558 แล้ว ในเดือนพฤษภาคม 2559
2. เงินน าส่งรายได้แผ่นดินสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ - เดือนมถุินายน 2559 ๙๐,๕๑๐.๙๔ ๑๐๒,๓๘๕.๓๙ 11,874.45

การน าส่งเงินรายไดแ้ผ่นดนิของรัฐวิสาหกิจและกิจการทีก่ระทรวงการคลังถือหุน้ต่ ากว่าร้อยละ 50 ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๕9 (เดอืนมถุินายน 2559)

รายการ
ปีงบประมาณ 2559

หมายเหตุ




