
๔,๓๐๗.๓๘ ล้านบาท

                                                                                                                                                                         หน่วย : ล้านบาท

ประมาณการ น าส่งจริง น าส่งจริงสูง (ต  า)
กว่าประมาณการ

๙,๖๒๕.๖๔ ๔,๓๐๗.๓๘ (5,318.26)

๙,๕๓๕.๙๘ ๔,๑๕๑.๐๙ (5,384.89)  

๑.๑.๑ ส านกังานสลากกินแบง่รัฐบาล

- รายได้ร้อยละ ๒๓ ของการจ าหนา่ยสลากกินแบง่รัฐบาล ๒,๙๐๗.๒๐ 3,275.20 368.00 น าส่งรายได้แผ่นดินจากร้อยละ ๒๓ ของรายได้จากการจ าหนา่ยสลากกินแบง่รัฐบาล (สลากฯ) 
ส าหรับเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๑๗๘  ล้านฉบบัต่อเดือน (๑๗๘,๐๐๐,๐๐๐ ฉบบั * ๘๐ บาท/ฉบบั* ๒๓%) 
จากประมาณการจากสลากฯ ที่จัดพิมพ์จ านวน ๑๕๘ ล้านฉบบัต่อเดือน (๑๕๘,๐๐๐,๐๐๐ ฉบบั * ๘๐ บาท/ฉบบั * ๒๓%)

- รางวลัที่ไม่มีผู้มาขอรับ ๒๕๐.๐๐ 706.91 456.91

- ดอกผลของเงินรางวลัตามมาตรา ๒๒ (๑) ๐.๐๐ 38.22 38.22

- เงินกองทนุสลากกินแบง่รัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม ตามมาตรา ๑๖ เงินรับคืนจากหนว่ยงานภายนอก ๐.๐๐ 4.21 4.21

- เงินส่วนเกินจากการจ าหนา่ยสลากการกุศลและเงินรางวลัค้างจ่ายสลากการกุศลพร้อมดอกผล ๐.๐๐ 37.71 37.71

๑.๑.๒ การทางพิเศษแหง่ประเทศไทย 400.00 ๐.๐๐ (400.00) น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากผลประกอบการป ี๒๕๖๑ ส่วนที่เหลือแล้วในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

๑.๑.๓ การทา่เรือแหง่ประเทศไทย 2,326.50 ๐.๐๐ (2,326.50) น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากผลประกอบการป ี๒๕๖๒ แล้วในเดือนกุมภาพันธ ์๒๕๖๓

๑.๑.๔ การเคหะแหง่ชาติ 275.00 ๐.๐๐ (275.00) อยูร่ะหวา่งส านกังานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบงบการเงินป ี256๒

1.1.5 การนคิมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 495.00 ๐.๐๐ (495.00) อยูร่ะหวา่งจัดสรรก าไรสุทธปิ ี256๒

1.1.6 การยาสูบแหง่ประเทศไทย (ยสท.) 2,821.55 ๐.๐๐ (2,821.55) เปน็เงินน าส่งรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธปิ ี๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ที่ค้างช าระและประมาณการเงินน าส่งรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธปิ ี๒๕๖๒ ทั้งนี ้ยสท. 
แจ้งวา่ยังไม่สามารถน าส่งในส่วนที่ค้างช าระได้และน าส่งรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธปิ ี๒๕๖๒ จ านวน ๓๓๖ ล้านบาท ในเดือนเมษายน ๒๕๖๓

1.1.7 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 36.00 ๐.๐๐ (36.00) อยูร่ะหวา่งส านกังานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบงบการเงินป ี256๒

1.1.8 องค์การตลาด 24.73 ๐.๐๐ (24.73) ผลประกอบการป ี๒๕๖๒ ขาดทนุ

1.1.9 องค์การอุตสาหกรรมปา่ไม้ 0.00 ๔.๐๐ ๔.๐๐ น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากผลประกอบการป ี๒๕๓๕ (งวดที่ ๙ และ ๑๐) จ านวนงวดละ ๒ ล้านบาท

1.1.10 ส านกังานธนานเุคราะห ์ กรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ ๐.๐๐ 84.84 ๘๔.๘๔ น าส่งเงินรายได้แผ่นดินระหวา่งกาลป ี๒๕๖๒

๘๙.๖๖ ๑๕๖.๒๙ 66.63

๑.๒.๑ บริษัท บญุรอดบริวเวอร่ี จ ากัด ๔๘.๒๑ ๗๓.๑๔ 24.93 น าส่งเงินปนัผลจากผลประกอบการป ี๒๕๖๒

๑.๒.๒ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ๖.๒๕ ๐.๐๐ (6.25) น าส่งเงินปนัผลระหวา่งกาลป ี๒๕๖๓ แล้วในเดือนกุมภาพันธ ์๒๕๖๓

๑.๒.๓ บริษัท ไสวประภาสและบตุร จ ากัด ๓๕.๒๐ ๐.๐๐ (35.20) น าส่งเงินปนัผลจากผลประกอบการป ี๒๕๖๒ แล้วในเดือนกุมภาพันธ ์๒๕๖๓

๑.๒.๔ บริษัท กรุงเทพโทรทศันแ์ละวทิยุ จ ากัด ๐.๐๐ ๓๐.๐๐ ๓๐.๐๐ น าส่งเงินปนัผลจากผลประกอบการป ี๒๕๖๒

๑.๒.๕ กองทนุรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ๐.๐๐ ๕๓.๑๕ ๕๓.๑๕ น าส่งเงินปนัผลจากผลการด าเนนิงานรอบระยะเวลาต้ังแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๖๒

๙๙,๘๓๗.๐๔ ๑๐๑,๑๗๒.๙๘ ๑,๓๓๕.๙๔ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
หมายเหตุ

๑. เงินน าส่งรายได้แผ่นดินเดือนมนีาคม ๒๕๖๓

1.1 เงินน าส่งรายได้แผ่นดิน/เงินปันผลของรัฐวิสาหกิจ

๑.๒ เงินปันผลของกิจการที กระทรวงการคลังถือหุ้นต  ากว่าร้อยละ ๕๐

๒. เงินน าส่งรายได้แผ่นดินสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ - เดือนมนีาคม 256๓

การน าส่งเงินรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจและกิจการที กระทรวงการคลังถือหุ้นต  ากว่าร้อยละ ๕๐ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เดือนมนีาคม 256๓)
เงินน าส่งรายได้แผ่นดินของเดือนมนีาคม ๒๕๖๓ จ านวน
ดังมรีายละเอียดปรากฏตามตาราง
ตารางสรุปเงินน าส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจและกิจการที กระทรวงการคลังถือหุ้นต  ากว่าร้อยละ ๕๐ ของเดือนมนีาคม ๒๕๖๓

รายการ


