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

ประจ าเดือน กรกฎาคม 2564 

 ช าระโดยวิธีตัดบญัชีธนาคาร  จ านวน 20 รางวัล 
1. บจก. อิตัลไทยอุตสาหกรรม 
2. บจก. พิชเชอร์ เทค (ประเทศไทย) 
3. บจก. ไอคิวเวีย (ประเทศไทย)  
4. บจก. สึบาคิดมโตะ ออโต้โมที (ไทยแลนด์) 
5. บจก. เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง 
6. บจก. ซีเอ็นซี ดีไซน์ 
7. บจก. ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) 
8. บจก. เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) 
9. บจก. เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) 
10. บจก. ปาร์คเกอร์ ฮันนิฟิน (ไทยแลนด์) 

11. บจก. รีโว่เมด (ไทยแลนด์) 
12. บจก. ไอเอสที ฟาร์ม แมชชีนเนอรี่ 
13. บจก. เด็นโซ่ เซลล์ (ประเทศไทย) 
14. บจก. ฟูจิ ซีล แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) 
15. บจก. ระยองโอเลฟินส์ 
16. บจก. อาร์ตเทค โซลูชั่น 
17. บจก. บีเอเอสเอฟ (ไทย) 
18. บจก. อิวิคท์ (ประเทศไทย) 
19. บจก. บาร์โคล - แอร์ (ประเทศไทย) 
20. บจก. อิสโชคุ (ประเทศไทย) 

 ช าระผ่านระบบ Bill Payment  จ านวน 20 รางวัล 
1. บจก. บุญพนาพัช 
2. บจก. เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า 
3. บจก. โอห์ม เด็นกิ (ประเทศไทย) 
4. บจก. บี.เอฟ.เอ็ม. 
5. บจก. เค เซอร์วิส เซ็นเตอร์ 
6. บจก. คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
7. บจก. เอ็นพีเค ลักกี้ไลออน 
8. บจก. เอสเอ็นเค แอสโซซิเอต 
9. บจก. คิงสห์ไบรท์ 
10. บจก. คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) 

11. บจก. ดับเบิ้ลยูจี 
12. บจก. อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น 
13. นายจารึก สีมา 
14. บจก. เจ ที เอล อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล 
15. บจก. ยาคอบส์ ดาวเออร์ เอ็กเบิกร์กส์ ทีเอช 
16. บจก. ดีแซด การ์ด (ไทยแลนด์) 
17. บจก. เอสพีพี ฟีคซัพพลาย 
18. บจก. ศุภมงคล เอสบี 
19. บจก. ไทยมาสเตอร์แพค 
20. บจก. ดีเอ็นเค เพรสทิจ อิมพอร์ต-เอ็กพอร์ต 

ผู้โชคดีสามารถติดต่อรับของสมนาคุณได้ที่ ส่วนบริหารรายได้ ส านักงานเลขานุการกรม 
อาคาร 1 ชั้น 1 กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

โดยติดต่อคุณวิไลพร โทร. 02-6676154  หรือ คุณบัวบล โทร. 02-6677000 ต่อ 4554 
 
 
 



2 
 

 ช าระผ่านเครื่องรับช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) จ านวน 122 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. 

บจก. เกษตรพร ค้ากระดาษ 
บจก. แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) 
บจก. ไตรแพค อินเตอร์เทรด 
บจก. เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ 
WASANA WAREING 
FARAHFARINA MOHD RASHID 
บจก. ไทยแอโรว ์
นายเต็ง เม้ง 
บจก. ไออาร์พีซี (สาขา 14) 
บจก. เชนจ์ โซลด์เอาท์ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) 
บจก.อศิยา ไลฟ์  
บจก. ส.สิงห์ขอน 
หจก. ลี้ชาดล 
บจก. อีสเทอร์น ชิปปิง้ เอเจนซี่ จ ากัด 
บจก. มารีน เอเยนซี่ส ์
บจก. มิลเลเนียม อินเตอร์กรุ๊ป 
บจก. วีซีแอล โลจิสติกส ์
บจก. สหธรรมทรานสปอร์ต (1996) 
บมจ.ปตท.น้ ามันและการค้าปลกี 
บจก. อี ดับบลิว โลจสิติกส์ แอนด์ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) 
บจก. อความมารีน ลอจิสติกส ์
บจก. เคนตัน 
บจก. ที.อี.ซี.โลจิสทิคส ์
บจก. พี สกาย แอนด์ สตาร ์
บจก. เซาท์อีสต์ อิมปอร์ต 
บจก. เวิลด์ ดี.เทรดดิ้ง 
หจก. เล้งบึงกาฬคอนกรีต เซอร์วิส 
PRAPAPON WONGSAMAI 
(LIY) SIRIYAPHORN 
บจก. เซฟรอน (ไทย) 

ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 
ด่านศุลกากรระนอง 
ด่านศุลกากรระนอง 
ด่านศุลกากรชุมพร 
ด่านศุลกากรชุมพร 
ด่านศุลกากรคลองใหญ ่
ด่านศุลกากรคลองใหญ ่
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 
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31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
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. 

บจก. พัฒนาพลังงานอุตหสากรรมแอนด์เคมิคอล 
บจก. ภัทรกานต์ คอร์ปอเรชั่น 
บจก.เกียเอ็นเนอร์ยี่ 
JITTRA NETIRANGSIWATCHARA 
หจก.ธนาเปน เอ็กซพอร์ต 
บจก.เทรดดีโค  
บจก.ศิวดล อินเตอร์เทรดดิ้ง 789 
CLASSICMODEL CO.,LTD 
PHATTHIDA AGGARANGSI 
หจก. ชัยพัฒนาการรีไซเคิล 
SOMLADA SUWANNAPHONG 
บจก. วี อิมปอร์ต จ ากัด 
นางอิ๊ อ๊ิ ทง - 
หจก. นพธนาสนิ 
ด่านศุลกากรเชียงแสน 
บจก. ที.เค.เอส รีช อิมพอร์ท เอ็กพอร์ท 
บจก. ชลาลัยพิศาล 
บจก. อุทัยธานี แกรนารี่ 
MISS WANANGKANA PUSSADEETHAM 
MRS.& MR. CHIRISTIAN BIEDERMANN 
SALANYA THEPCHANTHA 
บจก. เดลต้า เอลเม็ก 
บจก. แคมฟิล (ประเทศไทย) 
บจก. มาร์ฮาบัน 
บจก. เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) 
บจก. เดลล์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) 
บจก. วี.เอ็น.ทิมเบอร์ 
บจก. เฮง ฮวด เฮง ทิมเบอร์ 
บมจ. 2 เอส เมทัล 
บจก. ไทยเซน ทรานสปอร์ต แอนด์ เอเจนซี่ 
บจก. อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) สาขา 2 
บจก. อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) 
MR.GOSIN LUYAPHAN (VIN) 
น.ส. สุดารัตน์ สะระวาร ี

ด่านศุลกากรท่าลี่ 
ด่านศุลกากรเชียงคาน 
ด่านศุลกากรเชียงคาน 
ด่านศุลกากรช่องจอม 
ด่านศุลกากรช่องจอม 
ด่านศุลกากรช่องสะง า 
ด่านศุลกากรช่องสะง า 
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
ด่านศุลกากรแม่สาย 
ด่านศุลกากรแม่สาย 
ด่านศุลกากรแม่สอด 
ด่านศุลกากรแม่สอด 
ด่านศุลกากรเชียงแสน 
ด่านศุลกากรเชียงแสน 
ด่านศุลกากรเชียงของ 
ด่านศุลกากรเชียงของ 
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. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 

นายสมหมาย คาคะวารีย ์
นายสะมะแอ หาญทะเล 
บจก. เซ้าเธิร์นโลจิติกส์ (2009) 
NUREEYA WALOH 
บจก. บีนิวเอ๊กซ์เพรส 
ฟารุค อะไหล ่
บจก. เอ็น.ที.แอล.มารีน 
บจก.ไทยแมค เอสทีอาร์   
MR.CHAIYAPAT ZONGGITVORAKUL 
บจก. เพิร์ล ชิปปิง้ เซอร์วิส 
บจก.ชายอาคควาสยาม 
PINYARAT SANGSUK 
WALERIE ANNE TANTIUKOSKUA 
บจก. ฮกเอ๋ง เรียลจิสติก 
บจก. 39 ศิลาทอง 
ORAYA NUTHONG 
บจก. วนชัย พาเนล อนิดัสทรี่ส์ 
บจก. การบินไทย 
บจก. แคท ฟลอเรนซ์ 
บจก. กว๋างเข่ินรับเบอร์ (ตรัง) 
บจก. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 
บจก.เจ เจ สยามอินเตอร์ เทเลวิชั่น 
บจก.ติ่ง ฟง ฟู้ดส ์
PREEYAPHAT PANGGAM 
ANCHISA R. 
บจก.คิงฟา ไซแอนด์เทค (ประเทศไทย) 
บจก.ทองดา อุตสาหกรรมไม ้
บจก. ทีซีเอช รีไซเคิล 
บจก. แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) (สาขา 6) 
บจก. ฮีดากาโยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ 
บจก. ซ า บาย ด ี
หจก. วี.พี. ไทยอิมปอร์ต เอ็กซปอร์ต 
บจก. พี.บี.แอล อินเตอร์ กรุ๊ป 
บจก.โกลบอล เคมี่ เอเอสซีซี 

ด่านศุลกากรสตูล 
ด่านศุลกากรสตูล 
ด่านศุลกากรปัตตาน ี
ด่านศุลกากรปัตตาน ี
ด่านศุลกากรวังประจัน 
ด่านศุลกากรวังประจัน 
ด่านศุลกากรบ้านดอน 
ด่านศุลกากรบ้านดอน 
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) 
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 สพจ. สกท. (ท่าซีอาร์ซี) 
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99. 
100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
 
108. 
 
109. 
110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
 

บจก.คิบุน (ไทยแลนด์) 
บจก.ควีน จูปิเตอร์ 
บจก.จาด้าเทค อินดสัทรีส ์
บจก.ซีเอชวัฒนายนต ์
บจก.โซเก็น เคมิคอล เอเชีย 
บจก. บี-ดิลิเชียส 
บจก. ไซเบิร์ก(ประเทศไทย) 
บจก. ทริพเพิล ไอ เอเชีย คาร์โก 
บจก. ซัมซุง เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) 
 
บจก. เมกา ซอร์ส (ประเทศไทย) 
 
บจก.ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) 
บจก.ซีพีไอเอ็ม (ประเทศไทย) 
บจก. มัลติเพิลพลสั 
บจก. สตาร์ ไดมานิค (ประเทศไทย) 
บจก. เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเภทศไทย) 
บจก. วายเอ็มที เทรดดิ้ง 
บจก. ที ซิงห์ บราเธอร์ แอนด์ ซันส ์
บจก. เมเจอร์ โลจิสติกส์ 
บจก.เกษตร ลาเท็กซ์ 
บจก.หยงยู่ วู้ด อินดัสทรี 
บจก. ทีซีเอ เมทัล 
บจก. สมายล์ เดลิเวอร่ี คาร์โก้ แอนด์ ชิปปิ้ง 
บจก. ระยองโอเลฟินส ์
บจก. บีเอ็มดับเบิลยู แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 

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 านักงานศุลกากรตรวจของผูโ้ดยสารท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ  
ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบงั สสล. 
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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