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

ประจ าเดือน กันยายน 2564 
 

 ช าระโดยวิธีตัดบญัชีธนาคาร  จ านวน 20 รางวัล 

1. บจก.ดีซีเอสเอส (ประเทศไทย) 11. บจก.สยามมิชลีน 
2. บจก.ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) 12. บจก.นอร์เกร็น 
3. บจก.ซีพี รีเทลลิงค์ 13. บจก.ยูดี ทรัคส์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) 
4. บจก.เคอร์ลอสการ์ บราเธอร์ส (ประเทศไทย) 14. บจก.ที ที เอส พลาสติก 
5. บจก.บีโกลบอล เทรดดิ้ง 15. บจก.ฮิโดรเม็ก คอนสรัคชั่น อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) 
6. บจก.ชไนเดอร์(ไทยแลนด์) 16. บจก.ฮีโน่มอเตอร์ล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 
7. บจก.เอส ไอ จี คอมบิบล็อค 17. บจก.แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) 
8. บจก.ซีเมนส์ กาเมซ่า รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี 18. บจก.สยามคารฟท์อุตสาหกรรม 
9. บจก.ไทย ลีคเลส คอร์ปอเรชั่น 19. บจก.ซ็อคโกล 
10. บจก.เอสพีซ ีอาร์ที 20. บจก.เอ็กที เอนเทค 

 ช าระผ่านระบบ Bill Payment  จ านวน 20 รางวัล 
1. บจก.เอสวี พริซิชั่น คอมโพเน้นท์ส (ประเทศไทย) 11. บจก.อีทราน (ไทยแลนด์) 
2. บจก.คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) 12. บจก.ดัชเชส 
3. บจก.โครเวอร์โกรฟ 13. บจก.สยามคอนเทนเนอร์อุตสาหกรรม 
4. LOGISTICSMANAGEMENT SERVICES LTD. 14. บจก.มิกซ์เชี่ยน ฟู้ดส์  
5. บจก.บีบีเจ แบงคอก 15. บจก.เด็กซ์ตร้า แมนนูแฟคเจอริ่ง 
6. บจก.ไพโอเนียร์ แอร์คาร์โก้ 16. บจก.เวิล์ดเทค อิเล็กคโทรนิค 
7. บจก.แพน เอเชีย แพคกิ้ง 17. นายสะมะแอ หาญทะเล 
8. บจก.ปตท.น้้ามันและการค้าปลีก 18. บจก.เด่นโซ่ (ประเทศไทย) 
9. บจก.แอลเคมิก้า 19. บจก.สยามโคทติ้งซัพพลายเออร์ 
10. บจก.วิคตอรี่ครุภัณฑ์การแพทย์ 20. บจก.วีไอคิว กรุ๊ป 

 
ผู้โชคดีสามารถติดต่อรับของสมนาคุณได้ที่ ส่วนบริหารรายได้ ส านักงานเลขานุการกรม 

อาคาร 1 ชั้น 1 กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
โดยติดต่อคุณวิไลพร โทร. 02-6676154  หรือ คุณบัวบล โทร. 02-6677000 ต่อ 4554 

 
 
 

 ช าระผ่านเครื่องรับช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) จ านวน 118 รางวัล 
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 **โดยผู้โชคดีติดต่อรับของรางวัลได้ที่หน่วยงานรับช าระ ส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร** 

                  สถานที่รับของสมนาคุณ 
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บจก.อุตสาหกรรมโลหะ มหานคร (2010) 
หจก.อรัญคอนเน็กชั่นอิมปอร์ตเอ็กปอร์ต 
บจก.เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ 
บจก.ฮัลลิเบอร์ตัน เอ็นเนอจี เซอร์วิสเซส อิงค์ 
MISS FARAH FARINA MOHD RASHID 
หจก.เรือไททักส์ 
MR.CHEA CHANTHY KK2.0116 
นายอารมย์ ธรรมชาต ิ
บมจ.ไออาร์พีซี (สาขา 14) 
หจก.ฟาฟา ชิปปิ้ง เซอร์วิส 
บจก.สมูธซ ี
บจก.พีลาทสั มารีน 
บจก.ชนะ คอร์ปอเรชั่น 
บจก.เดย์เกนกรุ๊ป 
บจก.แมริไทม์เมอริท 
บจก.ธนาปาล์มโปรดักส ์
บจก.ทีซีแอล โลจิสติคส ์
บจก.สงวนชม กรุ๊ป 
บจก.วี.แพค แอนด์ มูฟ (กรุงเทพ) 
บจก.เบทาโกร อินเตอร์เทรด 
บจก.เอคซ์ควิซิท ออโต้โมทีฟ พาร์ทส์ (ไทยแลนด์) 
บจก.ไบรท์เทค เซอร์วิส 
บจก.ที.อี.ซี.โลจิสทิคส ์
บจก.รวมแพคส์(ประเทศไทย) 
บจก.เอส แอล เอ็กซ์ อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต 
บจก.เอชที ควอลิตี้ ฟรุ๊ต 
หจก.เล้งบึงกาฬคอนกรีต เซอร์วิส 
หจก.นวเจริญ อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต 
SIRIYAPHORN 
หจก.สุรินทร์ทรัพย์เจริญ ก่อสร้าง 
บจก.เอเอเอส เทรด 
หจก.เอส.ที.ทรัพย์เพิ่มพูน 
บจก.ภัทรกานต์ คอร์ปอเรชั่น 
บจก.เกียเอ็นเนอร์ยี่ 
บจก.ไอยรา เออีซี  
บจก.จันทนา อินเตอร์ เฟรท 
หจก.ธนาเปน เอ็กซพอร์ต 
บจก.ศิวดล อินเตอร์เทรดดิ้ง 789 
ONWANYA ARJAREEYAWUT 

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 
ด่านศุลกากรช่องจอม 
ด่านศุลกากรช่องสะง า 
ด่านศุลกากรช่องสะง า 
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
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DUEN THARIYA 
PANYA-PHIPHI PHONGSAN 
หจก.ชัยพัฒนาการรีไซเคิล 
บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) 
หจก.นพธนาสนิ 
บจก.ช่างพนิิจ เทรดดิ้ง กรุ๊ป 
บจก.ทรัพย์เพิ่มพูนปโิตรเลียม 2560 
บจก.เอส ดี ยางเหนือ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
SALANYA THEPCHANTHA 
นายธัญญา กลา้พบุตร 
นางบุญแทน พลขุนทด 
DOIKHAM FOODS PRODUCTS CO.,LTD. 
บจก.เป๊บซี่-โคลา่(ไทย) เทรดดิ้ง 
บจก.แคมฟิล (ประเทศไทย) 
บจก.อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) 
บจก.เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยสี์ (ประเทศไทย) 
บจก.เอ.พี.อินเตอร์ ทิมเบอร์ 
บกจ.เฮง ฮวด เฮง ทิมเบอร์ 
บจก.คาเร็กซ์โพลิเมอร์ส 
บจก.แอล เอ ซี ชิพเมนท์ เซอร์วิส 
บจก.เอ เอ รับเบอร์ 
ร้านกะมาผลไม ้
นายเอกพล ชุษณะโชต ิ
นายสมหมาย คาคะวารีย ์
บจก.เจ้าพระยา คอนสตรัคเซท 
บจก.บีนิวเอ๊กซ์เพรส 
บจก.เอส ที อี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 
บจก.สุขโข เรสซิเดนซ์ 
บจก.โชคหิรัญพัฒนาขนส่ง 
บจก.พี.ซี.มารีน (1992) 
บจก.เวิล์ดไวด์ ทรานสปอร์ต 
บจก.ทิพย์ธนาพันธ ์
บจก.สงขลา ชิปปิ้ง เอเยนซี ่
บจก.เอ็น.ที.แอล.มารีน 
บจก.ซีฮอส มาริไทม ์
บจก.พี.เจ.ทรานซ์แพ็ค (ประเทศไทย) 
บจก.อัลลายอันซ์ ชิปปิ้ง เซอร์วิสเซส 
บจก.เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น 
PENPICHA CHAMPADA 
หจก.พี ทองชู เซอร์วิสเซส 
บจก.บริการภาคพื้น ทา่อากาศยานไทย 

ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
ด่านศุลกากรแม่สาย 
ด่านศุลกากรแม่สาย 
ด่านศุลกากรเชียงแสน 
ด่านศุลกากรเชียงแสน 
ด่านศุลกากรเชียงของ 
ด่านศุลกากรเชียงของ 
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 
ด่านศุลกากรแม่สอด 
ด่านศุลกากรแม่สอด 
ด่านศุลกากรเชียงดาว 
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 
ด่านศุลกากรสะเดา 
ด่านศุลกากรสะเดา 
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก 
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก 
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ ่
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ ่
ด่านศุลกากรเบตง 
ด่านศุลกากรเบตง 
ด่านศุลกากรสตูล 
ด่านศุลกากรสตูล 
ด่านศุลกากรปัตตาน ี
ด่านศุลกากรวังประจัน 
ด่านศุลกากรวังประจัน 
ด่านศุลกากรเกาะสมุย 
ด่านศุลกากรบ้านดอน 
ด่านศุลกากรบ้านดอน 
ด่านศุลกากรสิชล 
ด่านศุลกากรสิชล 
ด่านศุลกากรสงขลา 
ด่านศุลกากรสงขลา 
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 
ด่านศุลกากรกระบี ่
ด่านศุลกากรกระบี ่
ด่านศุลกากรภูเก็ต 
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 
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บจก.อภิโลจิซทิคซ ์
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 
บจก.เดอะ เบสท์ โลจสิติกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
บจก.สยามเดคโคเวิร์ค 
บจก.เอสไอทีซี คอนเทนเนอร์ ไลนส์ (ประเทศไทย) 
บจก.แสตนดาร์ด โอโต พาร์ท 
บจก.คาโต้เล็ค (ประเทศไทย) 
บจก.สยามโพลี (ไทยแลนด์) 
บจก.ฮีดากาโยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ 
บจก.ไฮวา (ประเทศไทย) 
บจก.โพธิ์ทอง อุตสาหกรรม 
บจก.เคียวคุโย โกลบอล ซีฟู้ดส์ 
บจก.พรเจริญ (ช่างคิด) 2014 
บจก.โอลิเวีย ลีฟวิ่ง 
บจก.ไทยยางกิจไพศาล 
บจก.ไทย พีส พัลพ์ (ไทยแลนด์) 
บจก.เอเขีย เมททัล โซลชูั่น (ประเทศไทย) 
หจก.วี.พี.ไทยอิมปอร์ต เอ็กซปอร์ต 
บจก.ฮะเซ่งไถ่ (กรุงเทพ) 
บจก.ทเวนตี้โฟร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
บจก.เคที เอ็นเตอร์ไพรส์ 2021 
บจก.บีแอนด์ที วนิเทจ อินเตอร์เนชั่นแนล 
บจก.จัมปาก้า 
บจก.วอเทค 
บจก.จอย ลัคกี้ ออโตเมชั่น 888 
 
บจก.อุตสาหกรรมพรมสยาม 
บจก.เอะมูระ (ประเทศไทย) 
นายยุทธภูมิ ศรีธาวัชร 
บมจ.การบินกรุงเทพ 
บจก.อะพอลโล เทค เทรดดิ้ง 
บจก.หวิน จี (ประเทศไทย) 
บจก.ศิริไกรอุตสาหการ 
บจก.โอลิโนะ พรีเมี่ยมฟู้ดส ์
บจก.ไทย มาสเตอร์ เฟรม 
บจก.สยามเคียววะ เซซาคโูซ 
บจก.มาบตาพุดโอเลฟนิส์ 
บมจ.ปตท. 
 

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. 
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 สบศ. 1 สสล. (ทับยาว) 
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 สบศ. 1 สสล. (ทับยาว) 
ส านักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 
ส านักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 
ส านักงานศุลกากรตรวจของผูโ้ดยสารท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ สผภ. 
ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สกท. 
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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