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

ประจ าเดือน สิงหาคม 2564 

 ช าระโดยวิธีตัดบญัชีธนาคาร  จ านวน 20 รางวัล 
1. บจก.ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) 
2. บจก.3 เอ็มประเทศไทย 
3. บจก.โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์  

(ประเทศไทย) 
4. บจก.4484 โฮลดิ้ง 
5. บจก.คากะอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 
6. บจก.ไทย เบเวอร์เรจ แคน 
7. บจก.สยามทรัค เรเดียล 
8. บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 
9. บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) (สาขา 82) 
10. บจก.ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 

11.  บจก.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
12.  บจก.นิวโมชั่น ปั๊ม แอนด์ เซอร์วิส 
13.  บจก.ลีวาโนวา (ไทยแลนด์) 
14.  บจก.ไทรอัมพ์มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) 
15.  บจก.ไอซาน คอร์ปอเรชั่น เอเชีย แปซิฟิค 
16.  บจก.คอนทริบิวชั่น เซฟ 
17.  บจก.โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) 
18.  บจก.บีเอเอสเอฟ (ไทย) 
19.  บจก.ฮอนด้า เทรดดิ้ง เอเชีย 
20.  บจก.พานาโซนิค ออโต้โมทีฟ ซิสเต็มส์ เอเชีย แปซิฟิค 

 ช าระผ่านระบบ Bill Payment  จ านวน 20 รางวัล 
1.  บจก.ลาซาด้า เอ็กซ์เพรส 
2.  บจก.ไทยบอนด์ (ไทยแลนด์) 
3.  บจก.วัน เพาเวอร์ ซิสเต็ม 
4.  บจก.ดิงลี่ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด 
5.  บจก.ไลอ้อน ไทร์ส (ประเทศไทย) 
6.  บจก.ดี.เดย์สปอร์ตฟิตเนส เวิร์ค-ยู 
7.  บจก.ไทยซัมมิท  พีเคเค 
8.  บจก.วิคเตอร์ สปอร์ตส์ (ประเทศไทย) 
9.  บจก.เรียลเมด 
10. บจก.ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) 

11.  บจก.เอสเอฟซี เอกเซลเล้นซ์  
12.  บจก.พิชัยนาวี คอร์ปอเรชั่น 
13.  บจก.ไอเบอร์เคม (ไทยแลนด์) 
14.  บจก.เอ็มเจ สมาร์ทเทรด 
15.  บจก.อินฟินิท เอ็ม 
16.  บจก.โลจิสติคส์ แมเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส 
17.  บจก.เคทีเอ็น อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ ชิปปิ้ง 
18.  บจก.วาลีโอสยาม เทอร์มอลซิสเต็มส์ 
19.  บจก.เค เซอร์วิส เซ็นเตอร์ 
20.  บจก.วาลีโอ คอมฟอร์ท แอนด์ ไดร์ฟวิ่ง แอสซิส
แทนซ์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) 

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 121 รางวัล 

 **โดยผู้โชคดีติดต่อรับของรางวัลได้ที่หน่วยงานรับช าระ ส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร** 

                  สถานที่รับของสมนาคุณ 
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16. 
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25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

บจก.ส.อุดม (2014) รีไซเคิล 
บจก.โตมี โตเฮง 
บจก.คาราบาวตะวนัแดง 
นายธนพล  ชมสุวรรณ 
บจก.ไทย มงกุฎ กรุ๊ป 
LIM KHOON HUW 
MR.THOKMATRA KK2.0199 
บจก.ไทยแอโรว ์
บจก.เอ็นพีเค ลักก้ีโลออน 
นางกัลริณรัฐ บุญช่วย 
คุณYICHUAN LIU 
คุณ KHAMMANUT C. 
บจก.เคอาร์ อินเตอร์ (ประเทศไทย) 
บจก.ชนะ คอร์ปอเรชั่น 
บจก.อินซ์เคป ชิปปิ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 
G. THOMAS HEPLER 
GOONJIRA BOONSIRIYA 
SILARIT 
หจก.รักษ์ร่่ารวย 46 
บจก.ซีทีไอ โลจสิติกส ์
บจก.ท็อปเอเซีย โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) 
หจก.เอดีเอ็น อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 
MRS.RATANAMANEEWAN MUNGMAI 
บจก.สหธรรมทราบสปอร์ต (1996) 
บจก.เอมวิทย์ 
บจก.โยสิตา อินเตอร์เทรด 
หจก.นวเจริญ อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต 
นายจักรพันธ์ พันฆ้อง 
นายทวชิ  ภาคโพธิ ์
น.ส.ธนกร  พิมพ์ด ี

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  
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บมจ.ไออาร์พีซี (สาขา 14) 
บจก.พัฒนาพลังงานอุตสาหกรรมแอนด์เคมิคอล 
บจก.ภัทรกานต์ คอร์ปอเรชั่น 
บจก.สยามโยชนิากะ คาเซ 
PATTARAPORN JOOMNOK 
หจก.พี.พี.คัสทัมส์ 
หจก.ธนาเปน เอ็กซพอร์ต 
บจก.ศิวดล อินเตอร์เทรดดิ้ง 789 
JOOHEE LEE 
YUTTAPONG CHUAYKONGKS 
บมจ.ปตท.น้า่มันและการค้าปลกี 
บจก.ที วาย พี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 
บมจ.เอสโซ่(ประเทศไทย) 
หจก.เหนือสุดการค้า 
บจก.มด มะนาวการค้า 
บจก.ทีเอฟวายเอช 
บจก.อุทัยธานี แกรนารี่ 
บจก.เอส ดี ยางเหนือ 
TANCHANIT KUNTHARANIRANAN 
KASEMSIT KHAMGON 
บจก.ช่างพนิิจ เอ็นจิเนียริ่ง (2539) 
SUPAPORN MUANGDAN 
หจก.บดินทร์รักษ์ การโยธา 
บจก.โตโย ไทร์ (ประเทศไทย) 
บจก.โตชบิา คอนซูมเมอร์ โปรดัคส์ (ประเทศไทย) 
บจก.สยามคอนเทนเนอร์มินอล 
บจก.เฮง ฮวด เฮง ทิมเบอร์ 
หจก.แสงสวรรค์ ค้าไม้ 
บมจ.ปตท. 
บจก.เอ็น.ที.แอล.มารีน 
บจก.สยามคลาสสิค วัสดุภัณฑ์ (ประเทศไทย) 
บจก.อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) 
บจก.เอ เอ รับเบอร์ 
ร้านกะมาผลไม ้

ด่านศุลกากรท่าลี่ 
ด่านศุลกากรท่าลี่ 
ด่านศุลกากรเชียงคาน 
ด่านศุลกากรเชียงคาน 
ด่านศุลกากรช่องจอม 
ด่านศุลกากรช่องจอม 
ด่านศุลกากรช่องสะง า 
ด่านศุลกากรช่องสะง า 
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
ด่านศุลกากรแม่สาย 
ด่านศุลกากรแม่สาย 
ด่านศุลกากรเชียงแสน 
ด่านศุลกากรเชียงแสน 
ด่านศุลกากรเชียงของ 
ด่านศุลกากรเชียงของ 
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 
ด่านศุลกากรเชียงดาว 
ด่านศุลกากรเชียงดาว 
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 
ด่านศุลกากรสะเดา 
ด่านศุลกากรสะเดา 
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก 
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก 
ด่านศุลกากรสงขลา 
ด่านศุลกากรสงขลา 
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ ่
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ ่
ด่านศุลกากรเบตง 
ด่านศุลกากรเบตง 
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65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
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81. 
82. 
83. 
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86. 
87. 
88. 
89. 
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92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 

นายเอกพล  ชุษณะโชต ิ
นายสมหมาย คาคะวารีย ์
POL.CPL JOMNARID GLINMANEE 
PAPHAWARIN LERTAMPORNTHITHA 

นางสมหมาย ดวงจา่ปา 
บจก.เอส ที อี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 
บจก.อัลลายด์ แอสเซท 
บจก.ยูไนเต็ด มารีน แอนด์ เทรดดิ้ง 
MR.ROEI KASHI 
MR.NATHAN RIDGUEY 
บจก.พีพี โกลบลั ลายน ์
บจก.ชายอาคควาสยาม 
บจก.สินหลวง 
บจก.นิพัทนาว ี
SERGE YES BARROS 
บจก.อัลลายอันซ์ ชิปปิ้ง เซอร์วิสเซส 
SERKAN SELEK 
ORAWAN UNTHONG 
บจก.คาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์ 
นางมารีม เอช วาย เอ อัลมิโคมิ 
บจก.ปัญจะพฒันาวิศวกรรมและพาณชิย์การ 
บจก.อัลฟ่า วู้ด (สาขา 1) 
บจก.เบทเตอร์แพค 
บจก.อุทัย โปรดิวส ์
บจก.เอนิชิ 
PATTARAPORN 
บจก.ฟูซุ่น สติ๊กเกอร์ 
บจก.โพธิ์ทอง อุตสาหกรรม 
บจก.เรกซ์แซม (ประเทศไทย) 
บจก.โรม เมคะเทค (ประเทศไทย) 
บจก.ไทยเอเซีย 14001 
บจก.เอส เอ็ม ที อินดัสตรี้ส์ 
บจก.โปรดี ลอจิสติกส ์
หจก.บีพีบี อินเตอร์เทรด 

ด่านศุลกากรสตูล 
ด่านศุลกากรสตูล 
ด่านศุลกากรปัตตาน ี
ด่านศุลกากรปัตตาน ี
ด่านศุลกากรวังประจัน 
ด่านศุลกากรวังประจัน 
ด่านศุลกากรบ้านดอน 
ด่านศุลกากรบ้านดอน 
ด่านศุลกากรเกาะสมุย 
ด่านศุลกากรเกาะสมุย 
ด่านศุลกากรสิชล 
ด่านศุลกากรสิชล 
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 
ด่านศุลกากรกระบี ่
ด่านศุลกากรกระบี ่
ด่านศุลกากรภูเก็ต 
ด่านศุลกากรภูเก็ต 
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 
ด่านศุลกากรกันตัง 
ด่านศุลกากรกันตัง 
ส่วนบริหารรายได้ ส านักงานเลขานุการกรม   
ส่วนบริหารรายได้ ส านักงานเลขานุการกรม   
ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สกท. 
ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สกท. 
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 สสป. สกท. (ยูทีซทีี) 
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 สสป. สกท. (ยูทีซทีี) 
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 สอย. สกท. (นิคมฯ บ้านหว้า)  
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 สอย. สกท. (นิคมฯ บ้านหว้า)  
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 สอย. สกท. (นิคมฯ บางปะอิน)  
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 สอย. สกท. (นิคมฯ บางปะอิน)  
ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง สกท. (สยามคอนเทนเนอร์) 
ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง สกท. (สยามคอนเทนเนอร์) 
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100. 
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109. 
110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 

บจก.เวเบอร์ มาร์คก้ิง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) 
บจก.ชุ้งค์ คาร์บอน เทคโนโลยี 
บจก.ไทย เอาท์ดอร์ สปอร์ต 
บจก.ไทย เฟลเวอร์ แอนด์แฟรกแร็นซ์ 
บจก.โอ.เอส.แวกซ์ เทรดดิ้ง 
บจก.อัศว เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) 
บจก.บี-ดิลิเชียส 
บจก.ทริพเพิล ไอ เอเชีย คาร์โก 
บจก.บิ๊ก วัน อินเตอรืเทรด (สาขา 1) 
คุณบุญช่วย วงค์วัฒนะ 
 
บจก.เพอร์กินเอลเมอร์ 
บจก.ไซแอนติฟิค ซัพพลาย 
บจก.พาเลท เมกเกอร์ กรุ๊ป (สาขา 3) 
บจก.หวิน จี (ประเทศไทย) 
บจก.เอ็นโด ไทย 
บมจ.ดูโฮม 
นายชัยยุทธ  สืบสุรีย์กุล 
บจก.เอโค รงิ (ไทยแลนด์) 
บจก.มารนีเนอร์ อินเตอร์เทรด 
บจก.สมายล์ เดลิเวอร่ี คาร์โก้ แอนด์ ชิปปิ้ง 
บจก.สามเอ อะบันแดน็ท์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
บจก.ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) 
บจก.จีซี ออกซีเรน 

ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 สพจ. สกท. (ท่าซีอาร์ซี) 
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 สพจ. สกท. (ท่าซีอาร์ซี) 
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 สพจ. สกท. (บีดีเอส พระประแดง) 
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 สพจ. สกท. (บีดีเอส พระประแดง) 
ส่วนบริการศุลกากรส าโรงใต้ สกท.   
ส่วนบริการศุลกากรส าโรงใต้ สกท.  
ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา สกท. 
ส านักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 
ส านักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 
ส านักงานศุลกากรตรวจของผูโ้ดยสารท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ  
ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบงั สสล. 
ส่วนบริการศุลกากร 2 สสล.  
ส่วนบริการศุลกากร 2 สสล.  
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 สบศ. 1 สสล. (ทับยาว) 
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 สบศ. 1 สสล. (ทับยาว) 
ส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ สทก. 
ส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ สทก. 
ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 
ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 
ส านักงานศุลกากรมาบตาพุด 
ส านักงานศุลกากรมาบตาพุด 
 

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