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

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 

 

 ช าระโดยวิธีตัดบญัชีธนาคาร  จ านวน 20 รางวัล   

1. บจก. ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ 11. บจก. เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) 
2. บจก. เพอร์นอต ริคาร์ด (ประเทศไทย) 12. บจก. โตชิบา คอนซูมเมอร์ โปรดัคส์ (ประเทศไทย) 
3. บจก. อีสเทิร์น เมทัล เทรดดิ้ง 13. บมจ. เอสซีจี เซรามิกส์ 
4. บจก. บางกอกรับเบอร์ ดีเวลลอปเมนต์ เซ็นเตอร์ 14. บจก. หลุยส์ วิตตอง (ไทยแลนด์) 
5. นางธัญวรัตน์ เมฆเมืองทอง 15. บจก. อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น(ไทยแลนด์) 
6. บจก. ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย) 16. บจก. ไทย สุง อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 
7. บจก. พานาโซนิค ออโต้โมทีฟ ซิสเต็มส์ เอเชีย แปซิฟิค 17. บจก. ไซโก้ อินสทรูเม้นท์ (ประเทศไทย) 
8. บจก. เอฟมัก (ประเทศไทย) 18. บจก. จาโตโค (ประเทศไทย) 
9. บจก. สยามคราฟท์อุตสาหกรรม 19. บจก. เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) 
10. DHL EXPRESS (THAILAND) LTD. 20. บจก. วีพีดี อินเตอร์เนชั่นแนล 

 ช าระผ่านระบบ Bill Payment  จ านวน 20 รางวัล 
1. LOGISTICS MANAGEMENT SERVICES LTD. 11. บจก. แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น 
2. บจก. มาร์แชล ครีก 12. บจก. แซด วอล์คเกอร์ ไลน์ 
3. บจก. สิทธินนท์ เทรดดิ้ง (1995) 13. บจก. วาย.วาย.เอส.เจ.เค.คิว. อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด 
4. บจก. เอสเอ็มอี เซ็นเตอร์ 14. บจก. สมาร์ท อะเลิร์ท 
5. บจก. ยาคอบส์ ดาวเออร์ เอ็กเบิร์กส์ ทีเอช 15. บจก. ดีเอ็นแอล ออโต้ อิมพอร์ต  
6. บจก. มิกิโมโต้(ประเทศไทย) 16. บจก. เลี่ยงอ้ีเฮง 
7. บมจ. แสนสิริ 17. บจก. หินกอง สิงขรชิปปิ้ง 
8. บจก. ฟูอิน ชิปปิ้ง 18. บจก. บีเจซี สเปเชียลตี้ส ์
9. บจก. หงีเฮงแชมเปี้ยนกรุ๊ป 19. บจก. ดีเอ็นแอล ออโต้ อิมพอร์ต  
10. บจก. คิริน ไพพ์ 20. บจก. เอลิแอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) 

 
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 124 รางวัล 

 **โดยผู้โชคดีติดต่อรับของรางวัลได้ที่หน่วยงานรับช าระ ส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร** 

                  สถานที่รับของสมนาคุณ 
1. 
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3. 
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5. 
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9. 
10. 
11. 
12. 
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33. 
34. 
35. 

บมจ. ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) 
หจก. อรัญคอนเน็กชั่นอิมปอร์ตเอ็กปอร์ต 
บจก. เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น 
นายกฤษฎา บุญบัวเกิด 
THIPSUDA KONGKAN 
WATTANA WATTANADILOK 
MR.THOK MEATRA (KK2.0199) 
นางสุพิน วงศ์เตียวสกุณ 
บจก. เอ็นพีเค ลักก้ีไลออน 
บจก. เหล็กทรัพย์ 
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น 
บจก. พีลาทสั มารีน 
บจก. เคอาร์ อินเตอร์ (ประเทศไทย) 
บจก. แสงรวี พาร์ท เซ็นเตอร์ 
ANYAKORN 
บจก. ทีเอ็นทีที โลจสิติคส ์
บจก. ทีซี พาร์ทเนอร์ เทรดดิ้ง 
บจก. ทีซีแอล โลจิสติคส ์
บจก. รักษาความปลอดภัย ยูไนเต็ด ลีดเดอร์ คลีนนิ่ง เซอร์วิส 
บมจ. ลินเด้ (ประเทศไทย) 
บมจ. เอสโซ่(ประเทศไทย) 
บจก. ทับทิมเฮา้ส ์
บจก. อความารีน ลอจิสติกส ์
บจก. เจ เอส โลจิสติคส ์
PHINIT SALEE 
บจก. เอส แอล เอ็กซ์ อิมพอร์ต-เอ็กพอร์ต 
บจก. เอมวิทย์ 
บมจ. ดูโฮม 
บจก. เออีซี เอนเนอร์ยี่ 
หจก. เอสเอซี(2006) อิมปอร์ต เอกซ์ปอร์ต 
นายบรรจง เชื้อดี 
หจก. ศรียาลัย พาณิชย ์
บมจ. ไออาร์พีซี (สาขา 14) 
บจก. ภัทรกานต์ คอร์ปอเรชั่น 
บจก.เกียเอ็นเนอร์ยี่ 

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 ี
ส านักงานศุลกากรภาคที่ 2 
ด่านศุลกากรหนองคาย 
ด่านศุลกากรหนองคาย 
ด่านศุลกากรมุกดาหาร 
ด่านศุลกากรมุกดาหาร 
ด่านศุลกากรช่องเม็ก 
ด่านศุลกากรช่องเม็ก 
ด่านศุลกากรนครพนม 
ด่านศุลกากรนครพนม 
ด่านศุลกากรบึงกาฬ 
ด่านศุลกากรบึงกาฬ 
ด่านศุลกากรเขมราฐ 
ด่านศุลกากรเขมราฐ 
ด่านศุลกากรท่าลี่ 
ด่านศุลกากรท่าลี่ 
ด่านศุลกากรเชียงคาน 
ด่านศุลกากรเชียงคาน 
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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. 

UBON 
WARANGKHANA CHANTHAPHAI 
หจก. ธนาเปน เอ็กซพอร์ต 
บจก.ศิวดล อินเตอร์เทรดดิ้ง 789 
PHORNTHIP WONGSUREERAT 
บจก. สามยอดจักรกลการเกษตร 
ร้านกราซิโอซ่า 
หจก. ชัยพัฒนาการรีไซเคิล 
หจก. เชียงแสนอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต 
หจก. นพธนาสนิ 
บจก. สิระ อินเตอร์เทรด 
บจก. มด มะนาวการค้า 
บจก. อุทัยธานี แกรนารี่ 
หจก. บรรณเจิด คัสตอม โบรคเกอร์ 
หจก. ปืนก าธร พิษณุโลก 
หจก. ปืนคลองโพ 
THITIYA SRIWILAD 
บจก. ช่างพนิิจ เอ็นจิเนียริ่ง (2539) 
หจก. นาว อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 
บจก. พี.อาร์.โลหะกิจ 
บจก. อิง ลี เทรดดิ้ง 
บจก. มาเรลลี เคบิน คอมฟอร์ท (ประเทศไทย) 
บจก. ทิพ เทคโนโลจี(ไทยแลนด)์ 
บจก. ที.ที.ลาเท็กซ์ แอนด์โปรดักซ์ 
หจก. ชูชัยค้าไม ้
บจก. เฮง ฮวด เฮง ทิมเบอร์ 
บจก. คาเร็กซ์โพลิเมอร์ส 
บจก. อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) 
นายสมหมาย คาคะวารีย ์
นายสะมะแอ หาญทะเล 
หจก. ส. กมลวัฒนา 
บจก. ปัตตานีโลจิสติกส์ (2009) 
บจก. บีนิวเอ๊กซ์เพรส 
ร้านสมโชคการชา่ง 
MR.MOHAMAD BUAMAIM 
MR.BADEN RAMM 
บจก. อิสรา โอเวอร์ซีส์ 
บจก. พี.ซี.มารีน (1992) 
บจก. เวิลด์ไวด์ ทรานสปอร์ต 
บมจ. ซี ออยล์ 

ด่านศุลกากรช่องจอม 
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 
ด่านศุลกากรเกาะสมุย 
ด่านศุลกากรเกาะสมุย 
ด่านศุลกากรบ้านดอน 
ด่านศุลกากรบ้านดอน 
ด่านศุลกากรสิชล 
ด่านศุลกากรสิชล 
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NATTAWALAN WILARAT 
บจก. เจเจ เวิลด์ไวด ์
บจก. เอเชียเหมืองแร่อุตสาหกรรม 
บจก. สินหลวง 
บจก. อัลลายอันซ์ ชิปปิ้ง เซอร์วิสเซส 
บจก. เจียรวานิช 
บจก. ไชน่า ไทย มาร์เกตติ้ง 
นางลิวมิลา ปุซโควา 
WARINTHON PIMSING 
บจก. เมอริเดียน พอร์ต เอเจนซีส์ (ประเทศไทย) 
บจก. ปัญจะ เนวิเกชัน่ 
บจก. ปัญจะพฒันาวิศวกรรมและพาณชิย์การ 
หจก. วินเมด เซอร์วิส 
บจก. สตราทิจิค โลจิสติก 
บจก. พี.ที. อินเตอร์ ซัพพลาย 
บจก. ยู.เอส.วีล เอ็นจิเนียริ่ง 
บจก. นิโปร (ประเทศไทย) 
บจก. เคซีอี (ประเทศไทย) 
บจก. ไฮวา (ประเทศไทย) 
บจก. บิทแมกซ์ อินเตอร์คอร์ป 
บจก. คิงส์ เทคโนมิกซ ์
บจก. โออาร์โอ ซีฟู้ดส ์
บจก. เอส.พี.อีเล็คทริค อินดัสตรี 
หจก. ธนโชคน้ ามันพชื (2012) 
บจก. คิงฟา ไซแอนด์เทค (ประเทศไทย) 
บจก. โมชั่น อนิเตอร์เทค 
บจก. พิมพ์สายธาร 639 
บจก. เบอร์กิ้น 
หจก. นันทวัฒน์บริการ 
บจก. เวิลด์ เซรามิค เซ็นเตอร์ 
บจก. ฮิลลารี่ กรุ๊ป 
บจก. บี-ดิลิเชียส 
บจก. เบนทเลอร์ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) 
บจก. ที ซิงห์ บราเธอร์ แอนด์ ซันส์ 
บจก. ไมพ๊อกซ์ (ประเทศไทย) 
บจก. ดีพลัส ทูเก็ตเตอร์ 
บจก. เอ็น.ที.แอล.มารีน 
PRAYOT KINGSEEDA 
บจก. สยาม เอ็น ดี เค 
บจก. เคฮิน เมททัล (ประเทศไทย) 

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. 
ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา สกท. 
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 สบศ. 1 สสล. (ทับยาว) 
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 สบศ. 1 สสล. (ทับยาว) 
ส านักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 
ส านักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 
ส่วนบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑล สกท. 
ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สกท. 
ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สกท. 
ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
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116. 
117. 
 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 

บจก. โคโค่ เทคโนโลย ี
บจก. เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) 
(สาขา 8) 
บจก. โค้วแช บางนา 
บจก. สยามเครื่องชั่งและวิศวกรรม 
บจก. เคทูเค ไฟร์เวิร์คส 
บจก. แฟลช เอ็กซ์เพรส 
บจก. อาร์เซลิก ฮิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) 
บจก. เอสเลนไทย 
บมจ. ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ 

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

*************************** 
 
หมายเหต ุรายชื่อผู้โชคดีใช้วิธีการสุ่มจากข้อมูลการรับช าระในระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร  


