
๑,๙๙๖.๑๙ ล้านบาท

                                                                                                                                                                         หน่วย : ล้านบาท

ประมาณการ น าส่งจรงิ น าส่งจรงิสูง (ต  า)
กว่าประมาณการ

๑๕,๔๙๒.๓๔ ๑,๙๙๖.๑๙ (13,496.15)
15,492.31 ๑,๙๒๐.๙๓ (13,571.38)  

๑.๑.๑ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 13,138.97 ๐.๐๐ (13,138.97) น าส่งเงินปนัผลจากก าไรสุทธปิ ี๒๕๖๑ ในอัตราหุ้นละ ๑.๒๐ บาทต่อหุ้นแล้วในเดือนเมษายน ๒๕๖๒ 

๑.๑.๒ ส านกังานสลากกินแบง่รัฐบาล ๒,๓๕๓.๓๔ 1,637.60 (715.74)

- รายได้ ๒๓% ของการจ าหนา่ยสลากกินแบง่รัฐบาล ๑,๙๒๐.๐๐ 1,637.60 (282.40) น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากร้อยละ ๒๓ ของรายได้จากการจ าหนา่ยสลากกินแบง่รัฐบาล (สลากฯ) ส าหรับเดือนกันยายน ๒๕๖๒ 
งวดที่ ๑ จ านวน ๘๙ ล้านฉบบั (๘๙,๐๐๐,๐๐๐ ฉบบั * ๘๐ บาท/ฉบบั* ๒๓%) จากประมาณการจากสลากฯ ที่จัดพิมพ์จ านวน  
๑๒๐ ล้านฉบบัต่อเดือน (๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ฉบบั * ๘๐ บาท/ฉบบั * ๒๐%)

- รางวลัที่ไม่มีผู้มาขอรับ ๒๕๐.๐๐ 0.00 (250.00) จะน าส่งในปงีบประมาณ ๒๕๖๓

- เงินกองทนุสลากกินแบง่รัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม (กองทนุฯ) ๑๘๓.๓๔ 0.00 (183.34) ได้ยกเลิกกองทนุฯ แล้วตามพระราชบญัญัติส านกังานสลากกินแบง่รัฐบาล ฉบบัที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑.๑.๓ การยาสูบแหง่ประเทศไทย ๐.๐๐ ๖๙.๐๐ 69.00 น าส่งรายได้แผ่นดินระหวา่งกาลป ี๒๕๖๒ จากผลประกอบการคร่ึงป ี๒๕๖๒

1.1.4 ส านกังานธนานเุคราะห ์ กรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ ๐.๐๐ ๕๖.๑๑ 56.11 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธปิ ี๒๕๖๑ ส่วนที่เหลือ (งวดที่ ๑ และ ๒)

1.1.๕ บริษัท อูก่รุงเทพ จ ากัด 0.00 ๔.๒๒ 4.22 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธปิ ี๒๕๖๐ งวดที่ ๑

1.1.๖ องค์การอุตสาหกรรมปา่ไม้ 0.00 ๔.๐๐ 4.00 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธปิ ี253๕ (งวดที่ ๒) จ านวน ๒.00 ล้านบาท

น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธปิ ี25๕๓ (งวดที่ ๔) จ านวน ๒.00 ล้านบาท

1.1.๗ องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภณัฑ์ (ร.ส.พ.) 0.00 ๑๕๐.๐๐ 150.00 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินที่คาดวา่จะเหลือจ่ายในระหวา่งการช าระบญัชี

๐.๐๓ ๗๕.๒๖ 75.23
1.๒.๑ บริษัท ไทยยูนคี จ ากัด 0.02 ๐.๐๐ (0.02) น าส่งเงินปนัผลจากผลประกอบการป ี๒๕๖๑ แล้วในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

1.๒.2 บริษัท น  าตาลครบรีุ จ ากัด (มหาชน) ๐.๐๑ ๐.๐๐ (0.01) น าส่งเงินปนัผลจากผลประกอบการป ี๒๕๖๑ แล้วในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

1.๒.3 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน่จ ากัด (มหาชน) ๐.๐๐ ๖๘.๗๒ 68.72 น าส่งเงินปนัผลระหวา่งกาลจากผลประกอบการป ี2562

๑.๒.๔ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ๐.๐๐ ๔.๖๑ 4.61 น าส่งเงินปนัผลระหวา่งกาลจากผลประกอบการป ี2562

1.๒.๕ บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน) ๐.๐๐ ๑.๐๓ ๑.๐๓ น าส่งเงินปนัผลระหวา่งกาลจากผลประกอบการป ี2562

1.๒.6 บริษัท อมตะซิตี  ระยอง จ ากัด ๐.๐๐ ๐.๙๐ ๐.๙๐ น าส่งเงินปนัผลระหวา่งกาลจากผลประกอบการป ี2562

๑๖๘,๐๐๐.๐๐ ๑๖๙,๑๕๙.๓๖ ๑,๑๕๙.๓๖ 

หมายเหตุ

๑. เงนิน าส่งรายไดแ้ผ่นดนิเดอืนกันยายน ๒๕๖๒
1.1 เงินน าส่งรายได้แผ่นดิน/เงินปันผลของรัฐวิสาหกิจ

๑.๒ เงินปันผลของกิจการที กระทรวงการคลังถือหุ้นต  ากว่าร้อยละ ๕๐

๒. เงินน าส่งรายได้แผ่นดินสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ - เดือนกันยายน 2562

การน าส่งเงนิรายไดแ้ผ่นดนิของรฐัวิสาหกิจและกิจการที กระทรวงการคลังถือหุน้ต  ากว่ารอ้ยละ ๕๐ ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๒ (เดอืนกันยายน 2562)
เงนิน าส่งรายไดแ้ผ่นดนิของเดอืนกันยายน ๒๕๖๒ จ านวน
ดงัมรีายละเอียดปรากฏตามตาราง
ตารางสรปุเงนิน าส่งรายไดแ้ผ่นดนิของรฐัวิสาหกิจและกิจการที กระทรวงการคลังถือหุน้ต  ากว่ารอ้ยละ ๕๐ ของเดอืนกันยายน ๒๕๖๒

รายการ
ปงีบประมาณ ๒๕๖๒


