
เงนิน าส่งรายไดแ้ผ่นดนิของเดอืนกรกฎาคม ๒๕๖๑ จ านวน ๑๕,๗๑๔.๙๗ ล้านบาท
ดงัมรีายละเอียดปรากฏตามตาราง
ตารางสรปุเงนิน าส่งรายไดแ้ผ่นดนิของรฐัวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ ากว่ารอ้ยละ ๕๐ ของเดอืนกรกฎาคม ๒๕๖๑

หน่วย : ล้านบาท

ประมาณการ น าส่งจรงิ น าส่งจรงิสูง (ต  า)
กว่าประมาณการ

๑. เงนิน าส่งรายไดแ้ผ่นดนิเดอืนกรกฎาคม ๒๕๖๑
    1.1 เงนิน าส่งรายไดแ้ผ่นดนิ/เงนิปันผลของรฐัวิสาหกิจ ๑๕,๖๖๖.๔๖ ๑๕,๗๑๔.๙๗ 48.51
          ๑.๑.๑  การทางพิเศษแหง่ประเทศไทย ๑,๕๐๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ (1,000.00) น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธิประจ าป ี๒๕๖๐ งวดที่ ๕
          ๑.๑.๒  การประปานครหลวง ๑,๘๔๐.๐๐ ๑,๘๙๔.๐๐ 54.00 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธิระหว่างกาลป ี๒๕๖๑
          ๑.๑.๓  การนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ๔๔๕.๐๐ ๔๖๕.๓๙ 20.39 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธิและดอกผลระหว่างกาลป ี๒๕๖๑
          ๑.๑.๔  ส านักงานสลากกินแบง่รัฐบาล
                    - จัดสรรก าไรสุทธิ ๖๖๒.๖๔ ๑,๓๐๘.๘๐ 646.15 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธิระหว่างกาลป ี๒๕๖๑

                    - รายได้ ๒๐% ของการจ าหน่ายสลากกินแบง่และดอกผล ๑,๖๐๐.๐๐ ๒,๕๖๐.๐๐ 960.00
น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากร้อยละ ๒๐ ของรายได้จากการจ าหน่ายสลากกินแบง่รัฐบาล (สลากฯ) ส าหรับเดือนกรกฎาคม 
๒๕๖๑ จ านวน ๑๖๐ ล้านฉบบัต่อเดือน (๑๖๐,๐๐๐,๐๐๐ ฉบบั * ๘๐ บาท/ฉบบั* ๒๐%)  จากประมาณการ
จากสลากฯ ที่จัดพิมพ์จ านวน ๑๐๐ ล้านฉบบัต่อเดือน (๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ฉบบั * ๘๐ บาท/ฉบบั * ๒๐%)

                    - เงินกองทนุสลากกินแบง่รัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคมและดอกเบี้ย ๑๐๐.๐๐ ๓๘๘.๖๔ 288.64 เงินกองทนุสลากกินแบง่รัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคมคงเหลือหลังหกัเงินใช้จ่าย ๑,๐๐๐ ล้านบาท และดอกเบี้ย
          ๑.๑.๕  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ๔,๗๐๐.๐๐ ๕,๕๘๒.๐๘ 882.08 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธิประจ าป ี๒๕๖๐
          ๑.๑.๖  การไฟฟ้านครหลวง ๐.๐๐ ๒,๙๙๐.๕๐ 2,990.50 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธิประจ าป ี๒๕๖๐
          ๑.๑.๗  บริษัท ขนส่ง จ ากัด ๐.๐๐ ๑๗.๕๗ 17.57 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธิระหว่างกาลป ี๒๕๖๑
          ๑.๑.๘  บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ๐.๐๐ ๘.๐๐ 8.00 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธิประจ าป ี๒๕๖๐
          ๑.๑.๙  การเคหะแหง่ชาติ ๑๒๔.๐๐ ๐.๐๐ (124.00) อยู่ระหว่างส านักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรองงบการเงินประจ าป ี๒๕๖๐
          ๑.๑.๑๐ การยาสูบแหง่ประเทศไทย ๔,๑๐๕.๐๐ ๐.๐๐ (4,105.00) ขอเล่ือนการน าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธิระหว่างกาลป ี๒๕๖๑
          ๑.๑.๑๑ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ๔๕.๐๐ ๐.๐๐ (45.00) น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธิประจ าป ี๒๕๖๐ แล้วในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
          ๑.๑.๑๒ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ๘๐.๐๐ ๐.๐๐ (80.00) องค์การสุราอยู่ระหว่างการด าเนินการเพื่อขอจัดสรรก าไรสุทธิป ี๒๕๖๐
          ๑.๑.๑๓ บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด ๘.๒๐ ๐.๐๐ (8.20)
          ๑.๑.๑๔  องค์การตลาด ๒.๙๗ ๐.๐๐ (2.97) อยู่ระหว่างส านักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรองงบการเงินประจ าป ี๒๕๖๐
          ๑.๑.๑๕  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ๔๖.๙๔ ๐.๐๐ (46.94) อยู่ระหว่างส านักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรองงบการเงินประจ าป ี๒๕๖๐
          ๑.๑.๑๖  องค์การคลังสินค้า ๙.๐๐ ๐.๐๐ (9.00) อยู่ระหว่างส านักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรองงบการเงินประจ าป ี๒๕๖๐
          ๑.๑.๑๗  องค์การเภสัชกรรม ๒๘๗.๘๐ ๐.๐๐ (287.80) น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธิประจ าป ี๒๕๖๐ แล้วในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
          ๑.๑.๑๘  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ๓๒.๕๐ ๐.๐๐ (32.50) น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธิประจ าป ี๒๕๖๐ แล้วในเดือนเมษายน ๒๕๖๑
          ๑.๑.๑๙  ส านักงานธนานุเคราะห ์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ๗๗.๔๐ ๐.๐๐ (77.40) อยู่ระหว่างส านักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรองงบการเงินประจ าป ี๒๕๖๐
   ๑.๒ เงนิปันผลของกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ ากว่ารอ้ยละ ๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 0.00
๒. เงนิน าส่งรายไดแ้ผ่นดนิสะสมตั้งแตต่น้ปีงบประมาณ - เดอืนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ๑๒๑,๐๙๙.๐๒ ๑๔๖,๓๑๘.๕๖ 25,219.54

การน าส่งเงนิรายไดแ้ผ่นดนิของรฐัวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ ากว่ารอ้ยละ ๕๐ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เดอืนกรกฎาคม ๒๕๖๑)

รายการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

หมายเหตุ


