
 

1 รายช่ือผู้ โชคดี ประจ าเดือนธนัวาคม 2564 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรับของสมนาคุณ 
จากการช าระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น ๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์(e-Payment) 

ประจ าเดือน ธันวาคม 2564 
 

 ช าระโดยวิธีตัดบญัชีธนาคาร  จ านวน 20 รางวัล 

1. บจก. ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ 11. บมจ. ปตท.น ้ำมันและกำรค้ำปลีก 
2. บจก. ไทยอำซำฮีเคมีภัณฑ์ 12. บจก. ไทย สุง อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 
3. บจก. โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 13. บจก. โพรมิเน้นท์ ฟลูอิด คอนโทรลล์(ประเทศไทย) 
4. บจก. นิเด็ค ชิบำอุระอีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 14. บจก. แน็บเทสโก้ ออโตโมทีฟ โพรดักส์ (ไทยแลนด์) 
5. บจก. โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) 15. บจก. เนท ซิสเทม (ไทย) 
6. บจก. สยำมมิชลิน 16. บจก. กรุงไทยอุปกรณ์ 
7. บจก. นิสสัน เทรดดิ ง (ไทยแลนด์) 17. บจก. พำนำโซนิค ออโต้โมทีฟ ซิสเต็มส์ เอเชีย แปซิฟิค 
8. บจก. รอยัล ไทม์ ซิตี  18. บจก. เซ็นจุ (ไทยแลนด์) 
9. บมจ. ปตท.น ้ำมันและกำรค้ำปลีก 19. บจก. เซฟสกิน เมดดิคอล แอนด์ ไซเอนทิฟิก (ประเทศไทย) 
10. บจก. โยโกฮำมำ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 

(สำขำ1) 
20. บจก. อุตสำหกรรมผลเลิศ 

 

 ช าระผ่านระบบ Bill Payment  จ านวน 20 รางวัล 
1. บจก. เมืองทองอุตสำหกรรมอำลูมีเนียม 11. บจก. เพียว เคมีกัลส์ 
2. บจก. ดี.เอ็ม.วี นิวทริชั่น 12. บจก. ฟอร์จูน แอนด์ สตำร์ เทคโนโลยี 
3. บจก. เอส เค เอฟ (ประเทศไทย) 13. บจก. คิม แพ็ค 
4. หจก. แอ๊บโก้ ซัพพลำย 14. บจก. แซด วอล์คเกอร์ ไลน์ 
5. บจก. ดี.ดับเบิ ลยู. อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 15. บจก. ซันซิน พริ นติ ง แมชชีน แมททีเรียล (ประเทศไทย) 
6. บจก. โคโค่ โปรเซซซิ่ง 16. บจก. โดเวอร์ เซำท์อีสต์ เอเซีย (ประเทศไทย) 
7. RICH EXPRESS (THAILAND) CO.,LTD. 17. บจก. ฮอทร็อค 2018 
8. บจก. เอส แอนด์ เอส เทรดดิ ง (ประเทศไทย) 18. บจก. เอ็ม. วำย. ทูเวย์ ฟู้ด 
9. บมจ. พลำสติค และหีบห่อไทย 19. บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 
10. บจก. แอร์-คอน พำร์ทส์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) 20. บจก. บีที มิตรแลนด์ 

 
ผู้โชคดีสามารถติดต่อรับของสมนาคุณได้ที่ ส่วนบริหารรายได้ ส านักงานเลขานุการกรม 

อาคาร 1 ชั้น 1 กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
โดยติดต่อคุณวิไลพร โทร. 02-6676154  หรือ คุณบัวบล โทร. 02-6677000 ต่อ 4554 
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 ช าระผ่านเครื่องรับช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) จ านวน 125 รางวัล 

 **โดยผู้โชคดีติดต่อรับของรางวัลได้ที่หน่วยงานรับช าระ ส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร** 

                  สถานที่รับของสมนาคุณ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 

บจก. ซำโต เพรส โคเกียว (ไทยแลนด์) 
Miss.ภิรมย์ เชง 
บจก. เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น 
บจก. เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ 
WATTANA WATTANADILOK 
บจก. บิ๊กซ ี
MR.THOK MATRA KK2.0199 
MR.HUOT SINTIN (KK6.0421) 
บจก. เอ็นพีเค ลักกี ไลออน 
น.ส.พิโซ นิภำธรอภิษำ 
บจก. พีลำทสั มำรีน 
บจก. บี.พี.พี. ซัพพลำย 
บจก. ปัญจทรัพย์ บอดี พำร์ท 
บจก. ส.สิงห์ขอน 
EVA GYLLO 
บจก. แมริไทม์เมอริท 
บมจ. เดอะ สตีล 
บจก. ธำกะ อินเตอร์กรุ๊ป 
บจก. อิชิซูกะ เคมิคอล (ประเทศไทย) 
บจก. ซี เค ชูส์ (ประเทศไทย) 
บจก. หินสวย ทรำยงำม 
บจก. เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) 
หจก. กัญญำพำณิชย ์
บมจ. เอสโซ่(ประเทศไทย) 
บจก. เอส แอล เอ็กซ์ อิมพอร์ต-เอ็กพอร์ต 
บจก. เค พี ไอ คัสตอมส์ คอนเซำท์ แอนด์ เซอร์วิส 
บจก. เออีซี เอนเนอร์ยี่ 
นำยจักรพันธ์ พันฆ้อง 
นำยสำกล ธรรมธร 
MRS.PANTITRA PIEWNGEN  
บมจ. ไออำร์พีซี (สำขำ 14) 
นำยประธำน บุตรรำช 
บจก. ภัทรกำนต์ คอร์ปอเรชั่น 
บจก.เกียเอ็นเนอร์ยี่ 
หจก. ทีเค ทรัพย์ทวี 2019 

ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 
ด่านศุลกากรระนอง 
ด่านศุลกากรระนอง 
ด่านศุลกากรชุมพร 
ด่านศุลกากรชุมพร 
ด่านศุลกากรคลองใหญ ่
ด่านศุลกากรคลองใหญ ่
ด่านศุลกากรสังขละบุรี 
ด่านศุลกากรสังขละบุรี 
ด่านศุลกากรแม่กลอง 
ด่านศุลกากรแม่กลอง 
ฝบศ.2 สบศ. ด่านฯ แม่กลอง (เอกชัย) 
ฝบศ.2 สบศ. ด่านฯ แม่กลอง (เอกชัย) 
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ ์
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ ์
ด่านศุลกากรจันทบุร ี
ด่านศุลกากรจันทบุร ี
ด่านศุลกากรหนองคาย 
ด่านศุลกากรหนองคาย 
ด่านศุลกากรมุกดาหาร 
ด่านศุลกากรมุกดาหาร 
ด่านศุลกากรช่องเม็ก 
ด่านศุลกากรช่องเม็ก 
ด่านศุลกากรนครพนม 
ด่านศุลกากรนครพนม 
ด่านศุลกากรบึงกาฬ 
ด่านศุลกากรบึงกาฬ 
ด่านศุลกากรเขมราฐ 
ด่านศุลกากรเขมราฐ 
ด่านศุลกากรท่าลี่ 
ด่านศุลกากรท่าลี่ 
ด่านศุลกากรเชียงคาน 
ด่านศุลกากรเชียงคาน 
ด่านศุลกากรช่องจอม 
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36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 

PRASERT YUPHIN 
หจก. ธนำเปน เอ็กซพอร์ต 
บจก. ศิวดล อินเตอร์เทรดดิ ง 789  
JESSADA RUEDEEKULRUNGROJ  
WORALUCK CHAIPHAN 
JOHN DUNBAR 
หจก. ชัยพัฒนำกำรรีไซเคิล 
บจก. หงฟง อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต 
บจก. ไทยกู๊ดลัค อินเตอร์เทรด 
บจก. มด มะนำวกำรค้ำ 
บจก. ที.เค.เอส. รีช อิมพอร์ท เอ็กพอร์ท 
นำยนรินทร์ พิรยำพฒัน ์
บจก. เอส ดี ยำงเหนือ 
หจก. เอสซี ออโต้ กรุ๊ป 
หจก. ปืนคลองโพ 
นำยชัยภัทร มังคละ 
หจก. เค.เอ.ซี.ที 
บจก. มหำทุน ร่วมค้ำวสัด ุ
บจก. แอปเปิล ไซเอ็นทิฟิค 
บจก. วนชัย พำเนล อินดัสทรี่ส ์
บจก. ไทย นชิิอัส อินเตอร์เนชั่นแนล 
บจก. เซำท์แลนดล์ำเท็กซ ์
บจก. เมโทรแมชีนเนอร่ี (สำขำ 24) 
บจก. ว.เต็มสุข ค้ำไม ้
บจก. แคทลียำสไุหงโก-ลกค้ำไม ้
บจก. คำเร็กซ์โพลิเมอร์ส 
บจก. อินโนลำเท็กซ์ (ประเทศไทย) 
นำยสมหมำย คำคะวำรีย ์
นำยเอกพล ชุษณะโชต ิ
บจก. ปัตตำนีโลจิสติกส์ (2009) 
นำยมะรอซำลี อูมำ (1940300008821) 
บจก. บีนิวเอ๊กซ์เพรส 
บจก. เอส ที อี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 
บจก. เอ เอ รับเบอร์ 
หจก. นงลักษณ์ค้ำไม ้
MR.SKYLER SHEPPERD 
MR.SKYLER SHEPPERD 
บจก. ปัญจะ เนวิเกชัน่ 
บจก. เบโท เอเยนซี่ 
บจก.ทิพย์ธนำพันธ ์

ด่านศุลกากรช่องจอม 
ด่านศุลกากรช่องสะง า 
ด่านศุลกากรช่องสะง า 
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
ด่านศุลกากรแม่สาย 
ด่านศุลกากรแม่สาย 
ด่านศุลกากรเชียงแสน 
ด่านศุลกากรเชียงแสน 
ด่านศุลกากรเชียงของ 
ด่านศุลกากรเชียงของ 
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 
ส านักงานศุลกากรภาคที่ 3 
ส านักงานศุลกากรภาคที่ 3 
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 
ด่านศุลกากรแม่สอด 
ด่านศุลกากรแม่สอด 
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 
ด่านศุลกากรสะเดา 
ด่านศุลกากรสะเดา 
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก 
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก 
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ ่
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ ่
ด่านศุลกากรสตูล 
ด่านศุลกากรสตูล 
ด่านศุลกากรปัตตาน ี
ด่านศุลกากรปัตตาน ี
ด่านศุลกากรวังประจัน 
ด่านศุลกากรวังประจัน 
ด่านศุลกากรเบตง 
ด่านศุลกากรเบตง 
ด่านศุลกากรเกาะสมุย 
ด่านศุลกากรเกาะสมุย 
ด่านศุลกากรบ้านดอน 
ด่านศุลกากรบ้านดอน 
ด่านศุลกากรสิชล 
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76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
 
111. 
112. 
113. 
114. 

บจก.ชำยอำคควำสยำม 
บจก. ซียูอีแอล 
บจก. จัมโบบ้ำจส์ แอนด์ทักส์ 
บจก. ซีฮอส มำริไทม ์
น.ส.สุธำวลัย์ ดำ้รงชัยวงศ์ 
นำยซำมูเอล แพททริค เลมมอน 
บจก. ลีออน ดิวตี ฟรี 
บจก. คิง เพำเวอร์ ดิวตี ฟรี 
บจก. สกำยเทรด เซอร์วิสเซส 
บจก. ซี ยูนิตี  
PENPICHA CHAMPADA 
บจก. เซำท์แลนด์รีซอร์ซ 
หจก. แพสุดสำคร 
บจก. เอ็กเซลเล้นท์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อินสทรูเม้นท์ 
บจก.ตี  เซิน จิน เทรดดิ ง 
บจก. โฮวะ มำไต บรรจุภัณฑ์ (ประเทศไทย) 
บมจ. ซันเด้น อินเตอร์คูล (ประเทศไทย) 
บจก. วงษ์พำณชิย์(สำขำเวลโกรว์) 
บจก. ทีซีเอช รีไซเคิล 
บจก. จี แหม๋ อุตสำหกรรม 
บจก. โปรเกรสซีฟ คลีน 
บจก. เอ เอ็น เอ็มไพร์ 
บจก. เค.บี.อำร์ อินเตอร์เทรด 
บจก. แอร์ ซิสเต็มส์ อินเตอร์เทรด 
บจก. 2เอ็นเค เอเจนซี่ 
บจก. คิงฟำ ไซแอนด์เทค (ประเทศไทย) 
บจก. คลังเกษตรอีควิปเม้นท์ 
บจก. ชำร์พ แอพพลำยแอนซ์ (ประเทศไทย) 
บจก. พิมพ์วำรี 639 
บจก. เวิลด์ เซรำมิค เซ็นเตอร์ 
บจก. อเมอเอเชี่ยน เฟรเกร็นซ์ รีเสิร์ช (สำขำ 1) 
บจก. ฮิลลำรี่ กรุ๊ป 
นำงสุภำพ พรหมรอง 
บจก. พิริยพูล อินเตอร์เนชั่นแนล 
บจก. ดี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออโต้โมบิล คอมโพเนนส์ (ไทย
แลนด์)  
บจก. เขำค้อ วินด์ พำวเวอร์ 
บจก. เอส ซี จี โลจิสติกส ์
บจก. แอม ไวน ์
A REAM PARK 

ด่านศุลกากรสิชล 
ด่านศุลกากรสงขลา 
ด่านศุลกากรสงขลา 
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 
ด่านศุลกากรกระบี ่
ด่านศุลกากรกระบี ่
ด่านศุลกากรภูเก็ต 
ด่านศุลกากรภูเก็ต 
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 
ด่านศุลกากรกันตัง 
ด่านศุลกากรกันตัง 
ส่วนบริหารรายได้ ส านักงานเลขานุการกรม   
ส่วนบริหารรายได้ ส านักงานเลขานุการกรม   
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 สพจ. สกท. (ท่าซีอาร์ซี) 
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 สพจ. สกท. (ท่าซีอาร์ซี) 
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 สอย. สกท. (บ้านหว้า) 
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 สอย. สกท. (บ้านหว้า) 
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 สอย. สกท. (นิคมฯ บางปะอิน)  
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 สอย. สกท. (นิคมฯ บางปะอิน)  
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 สพจ. สกท. (บีดีเอส พระประแดง) 
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 สพจ. สกท. (บีดีเอส พระประแดง) 
ส่วนบริการศุลกากรส าโรงใต้ สกท. 
ส่วนบริการศุลกากรส าโรงใต้ สกท. 
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 สสป. สกท. (ยูทีซทีี) 
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 สสป. สกท. (ยูทีซทีี) 
ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง สกท. 
ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง สกท. 
ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบงั สสล. 
ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบงั สสล. 
ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา สกท. 
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 สบศ. 1 สสล. (ทับยาว) 
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 สบศ. 1 สสล. (ทับยาว) 
ส านักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 
 
ส านักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 
ส่วนบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑล สกท. 
ส่วนบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑล สกท. 
ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สกท. 
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115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 

PIMOLPUN PONGSIRIN 
บจก. ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 
บจก. ฟำบริเนท 
บจก. พี.วำย. แอนด์ พี. ออโต้ 
บจก. เคมโทรนิคส์ โปรดักส ์
บจก. ซับบ์เซฟ (ประเทศไทย) 
บจก. หลิน หัว อินดัสเทรียล 
บจก. ชุนฟุงฮง 
บจก. ทีซีเอ็นซี อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต 
บจก. ระยองโอเลฟินส ์
บจก. เวิลด์ไวด์ ทรำนสปอร์ต 

ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สกท. 
ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
ส่วนบริการศุลกากร 2 สสล.  
ส่วนบริการศุลกากร 2 สสล.  
ส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ สทก. 
ส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ สทก. 
ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 
ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 
ส านักงานศุลกากรมาบตาพุด 
ส านักงานศุลกากรมาบตาพุด 
 

*************************** 
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