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เรื�อง รายงานขอ้มลูการคลงั ประจําเดอืนมกราคม 2542 

                 นายชาญชยั มสุกินศิากร รองผูอํ้านวยการสํานักงานเศรษฐกจิการคลงั ในฐานะรองโฆษก
กระทรวงการคลงั ไดแ้ถลงขอ้มลูการคลงั ประจําเดอืน มกราคม 2542 โดยมรีายละเอยีดดงันี� 

1. การรบัจา่ยเงนิสดของรฐับาล ประจาํเดอืนมกราคม 2542 

                 1. เดอืนนี� รัฐบาลมรีายรับเงนิงบประมาณรวมทั �งสิ�น 54,350.7 ลา้นบาท มรีายจา่ยเงนิงบ
ประมาณรวม 53,280.3 ลา้นบาท ทําใหรั้ฐบาลมดีลุงบประมาณ เกนิดลุ 1,070.4 ลา้นบาท เมื�อรวมกบั
ดลุนอกงบประมาณซึ�งขาดดลุ 2,976.0 ลา้นบาท ทําใหด้ลุเงนิสดของรัฐบาลขาดดลุ 1,905.6 ลา้น
บาท 
                 2. ตั �งแตต่น้ปีงบประมาณถงึเดอืนนี�(ตลุาคม 2541- มกราคม 2542) รัฐบาลมรีายรับเงนิงบ
ประมาณทั �งสิ�น 216,636.6 ลา้นบาท มรีายจา่ยเงนิงบประมาณทั �งสิ�น 263,665.4 ลา้นบาท(รวมราย
จา่ยดอกเบี�ยของกองทนุฟื�นฟฯู และรายจา่ยของปีงบประมาณกอ่นๆ ที�จา่ยในปีนี�ดว้ย) ทําใหรั้ฐบาล
มดีลุงบประมาณขาดดลุ 47,028 ลา้นบาท และเมื�อรวมกบัดลุนอกงบประมาณซึ�งเกนิดลุ 4,426.5
ลา้นบาท มผีลใหด้ลุเงนิสดของรัฐบาลขาดดลุ 42,602.3 ลา้นบาท 

(รายละเอยีดปรากฏตามตารางที� 1)

                 3. เงนิคงคลงัเมื�อสิ�นเดอืนมกราคม 2542 มยีอดคงเหลอืทั �งสิ�น 102,535.0 ลา้นบาท 

หมายเหต ุ:   1.รายรับ-รายจา่ย เงนิสดของรัฐบาล ไมร่วมเงนิกูรั้บ หรอืรายจา่ยชาํระคนืเงนิกู ้เพื�อ
แสดงดลุการคลงัตามระบบบญัชกีารคลงั(Treasury Account) 

ตารางที� 1 
การรบั - จา่ยเงนิสดของรฐับาล ประจาํเดอืนมกราคม 2542

หน่วย : ลา้นบาท

หมายเหต ุ:   1. ตารางบนัทกึรายการโดยใชห้ลกัเกณฑต์ามระบบบญัชกีารคลงั(Treasury Account)
                     2. การกูย้มืสทุธเิป็นรายการกูย้มืและชาํระคนืตน้เงนิกูจ้ากเงนิงบประมาณ เงนิคงคลงั
และเงนิฝากเงนิตราตา่งประเทศที�ธนาคารกรงุไทย
                     3. รายจา่ยปีปัจจบุนัรวมรายจา่ยคา่ดอกเบี�ยกองทนุฟื�นฟ(ูFIDF) จํานวน 9,588.7 ลา้น
บาท

ที�มา : กรมบญัชกีลาง
จดัทาํโดย กองนโยบายและวางแผนการคลงั สํานักงานเศรษฐกจิการคลงั

2. ผลการจดัเก็บรายไดข้องรฐับาล ประจาํเดอืนมกราคม 2542 



                 1. เดอืนนี� รัฐบาลจัดเกบ็รายไดร้วมทั �งสิ�น 59,824.8 ลา้นบาท ตํ�ากวา่เดอืนเดยีวกนัปีที�
แลว้16,109.3 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 21.2 และเมื�อคดิเป็น ไดไ้ดส้ทุธจิะจัดเกบ็ได ้53,331.8 ลา้นบาท
ตํ�ากวา่เดอืนเดยีวกนัปีที�แลว้ 19,492.7 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 26.8 
                 2. ตั �งแตต่น้ปีงบประมาณถงึเดอืนนี�(ตลุาคม 2541- มกราคม 2542) รัฐบาลจัดเกบ็รายได ้
รวมทั �งสิ�น 250,469.1 ลา้นบาท ตํ�ากวา่ระยะเดยีวกนัปีที�แลว้ 13,444.8 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 5.1 และ
เมื�อคดิเป็นรายไดส้ทุธจัิดเกบ็ได ้217,517.8 ลา้นบาท ตํ�ากวา่ระยะเดยีวกนัปีที�แลว้ 26,341.1 ลา้น
บาท หรอื รอ้ยละ 10.8 

(รายละเอยีดปรากฏตามตารางที� 2)

ตารางที� 2
ผลการจดัเก็บรายไดข้องรฐับาล ประจาํเดอืนมกราคม 2542

หน่วย : ลา้นบาท

หมายเหต ุ1' เดอืนมกราคม 2542 ตวัเลขประมาณการณ ์เดอืนตลุาคม-ธนัวาคม 2541 เป็นตวัเลข
จรงิ

ที�มา : กรมสรรพาการ กรมสรรพสามติ กรมศลุกากร และกรมบญัชกีลาง
จดัทาํโดย: สํานักงานเศรษฐกจิการคลงั

3. ผลการจดัเก็บรายไดข้องกรมสรรพากร ประจาํเดอืนมกราคม 2542 

                 1. เดอืนนี� กรมสรรพากรจัดเกบ็รายไดร้วมทั �งสิ�น 38,569.2 ลา้นบาท ตํ�ากวา่เดอืนเดยีวกนั
ปีที�แลว้ 8,456.8 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 18.0 
                 2. ตั �งแตต่น้ปีงบประมาณถงึเดอืนนี�(ตลุาคม 2541- มกราคม 2542) กรมสรรพากรจัดเกบ็
รายไดร้วมไดท้ั �งสิ�น 145,238.3 ลา้นบาท ตํ�ากวา่ระยะเดยีวกนัปีที�แลว้ 16,679.3 ลา้นบาท หรอื รอ้ย
ละ 10.3 

(รายละเอยีดปรากฏตามตารางที� 3)

ตารางที� 3
ผลการจดัเก็บรายไดข้องกรมสรรพากร ประจาํเดอืนมกราคม 2542

หน่วย : ลา้นบาท

ที�มา : กรมสรรพาการ
จดัทาํโดย: สํานักงานเศรษฐกจิการคลงั

4. ผลการจดัเก็บรายไดข้องกรมสรรพสามติ ประจาํเดอืนมกราคม 2542 

                 1. เดอืนนี� กรมสรรพสามติจัดเกบ็รายไดร้วมทั �งสิ�น 12,928.2 ลา้นบาท ตํ�ากวา่เดอืน
เดยีวกนัปีที�แลว้ 372.7 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 2.8 
                 2. ตั �งแตต่น้ปีงบประมาณถงึเดอืนนี�(ตลุาคม 2541- มกราคม 2542) กรมสรรพสามติจัดเกบ็
รายไดร้วมไดท้ั �งสิ�น 52,343.3 ลา้นบาท สงูวา่ระยะเดยีวกนัปีที�แลว้ 2,171.8 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ



4.3 

(รายละเอยีดปรากฏตามตารางที� 4)

ตารางที� 4
ผลการจดัเก็บรายไดข้องกรมสรรพสามติ ประจาํเดอืนมกราคม 2542

หน่วย : ลา้นบาท

ที�มา : กรมสรรพสามติ
จดัทาํโดย: สํานักงานเศรษฐกจิการคลงั

5. ผลการจดัเก็บรายไดข้องกรมศลุกากร ประจาํเดอืนมกราคม 2542 

                 1. เดอืนนี� กรมศลุกากรจัดเกบ็รายไดร้วมทั �งสิ�น 4,812.4 ลา้นบาท ตํ�ากวา่เดอืนเดยีวกนัปี
ที�แลว้ 1,004.8 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 17.3 
                 2. ตั �งแตต่น้ปีงบประมาณถงึเดอืนนี�(ตลุาคม 2541- มกราคม 2542) กรมศลุกากรจัดเกบ็
รายไดร้วมไดท้ั �งสิ�น 19,698.2 ลา้นบาท ตํ�ากวา่ระยะเดยีวกนัปีที�แลว้ 7,010.8 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ
26.2 

(รายละเอยีดปรากฏตามตารางที� 5)

ตารางที� 5
ผลการจดัเก็บรายไดข้องกรมศลุกากร ประจาํเดอืนมกราคม 2542

หน่วย : ลา้นบาท

ที�มา : กรมศลุกากร
จดัทาํโดย: สํานักงานเศรษฐกจิการคลงั

6. การนําสง่รายไดร้ฐัวสิาหกจิ เดอืนมกราคม 2542 

                 รายไดข้องรัฐวสิาหกจิที�นําสง่เดอืนมกราคม 2542 มจํีานวน 472.3 ลา้นบาท รวมเป็นราย
ไดท้ี�นําสง่ตั �งแตต่น้ปีงบประมาณถงึเดอืนนี� (ตลุาคม - มกราคม 2542) 3,252.0 ลา้นบาท 

(รายละเอยีดปรากฏตามตารางที� 6)

ตารางที� 6
การนําสง่รายไดร้ฐัวสิาหกจิ เดอืนมกราคม 2542

หน่วย : ลา้นบาท

ที�มา : กรมบญัชกีลาง
จดัทาํโดย: สํานักงานเศรษฐกจิการคลงั



7. ยอดหนี�รฐับาลคงคา้ง ณ วนัสิ�นเดอืนเดอืนมกราคม 2542 

                 1. ยอดหนี�ภายในประเทศของรัฐบาลคงคา้ง ณ วนัสิ�นเดอืนมกราคม 2542 มจํีานวน
780,486.1 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากเดอืนกอ่นจํานวน 1,665.0 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 0.2 
                 2. ยอดหนี�ตา่งประเทศของรัฐบาลคงคา้ง ณ วนัสิ�นเดอืนมกราคม 2542 มจํีานวน 18,267.5
ลา้นดอลลา่ร ์สรอ. ลดลงจากเดอืนกอ่นจํานวน 34.0 ลา้นดอลลา่ร ์สรอ. หรอืรอ้ยละ หรอื รอ้ยละ 0.2 

(รายละเอยีดปรากฏตามตารางที� 7)

ตารางที� 7
ยอดหนี�รฐับาลคงคา้ง ณ วนัสิ�นเดอืนเดอืนมกราคม 2542

หมายเหต ุ1' รวมพันธบตัรรัฐบาลที�ออกเพื�อกองทนุการฟื�นฟฯู จํานวน 400,000 ลา้นบาทแลว้
                 2' หนี�ที�รัฐบาลคํ�าประกนั ณ วนัสิ�นเดอืนปัจจบุนัเป็นตวัเลขเบื�องตน้

ที�มา : กรมบญัชกีลาง
จดัทาํโดย: สํานักงานเศรษฐกจิการคลงั

Posted 26 Feb 1999


