
ข้อมูลการลงทะเบียนของตัวแทนออกของที่ครบก าหนด 3 ปี ในปี พ.ศ. 2566 (นิติบุคคล)

ล าดับ ชื่อบริษัท วันที่ครบก าหนด

1 บจก. 3 จี ชิปปิ้ง แอนด์ เซอร์วิส 06/05/2566
2 บจก. เเอคท์ 247 13/08/2566
3 บจก. กรีน เอมเมอรัล 24/06/2566
4 บจก. กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) 31/05/2566
5 บจก. กรุงเทพ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ 22/12/2566
6 บจก. กฤตรวัณ โลจิสติกส์ 09/04/2566
7 หจก. กู้ด ชิปปิ้ง 09/01/2566
8 บจก. กู๊ดวิลล์ แอร์-ซี ทรานสปอร์ต 14/12/2566
9 บจก. กู๊ดสปีด ชิปปิ้ง 27/12/2566
10 บจก. กู๊ดสปีดเคลียร์ 03/02/2566
11 บจก. เกน โลจิสติกส์ 26/03/2566
12 บจก. เกรซ โลจิสติกส์ 21/07/2566
13 บจก. เกษมสุข อิมเพ็กซ์ 28/12/2566
14 บจก. เก้าดี อิมปอร์ตแอนด์เอ็กปอร์ต 07/05/2566
15 บมจ. เกียรติธนาขนส่ง 27/02/2566
16 บจก. โกบอล เซอร์วิสชิปปิ้ง 29/06/2566
17 บจก. โกลด์  คราวน์  เซอร์วิส 28/12/2566
18 บจก. โกลด์ แองเคอร์ ชิปปิ้ง 06/08/2566
19 บจก. โกลบอล แบงคอก ทรานสปอร์ต 19/07/2566
20 บจก. โกลบอลชิปปิ้ง 13/12/2566
21 บจก. โกลเวอร์ 28/10/2566
22 บจก. ขุนพล อินเตอร์เทรด 08/01/2566
23 บจก. ขุนศึก ทรานสปอร์ต 24/03/2566
24 บจก. เขตเจริญ ชิปปิ้ง 19/03/2566
25 บจก. คชเชอร์ โกลบอล ฟู้ด 05/03/2566
26 บจก. คริสตัล เน็ทเวิร์ค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) 29/07/2566
27 บจก. คลาเรียนท์ (ประเทศไทย) 23/01/2566
28 บจก. ควิกสปีด โลจิสติกส์ 02/02/2566
29 บจก. คอนเควสท์ โลจิสติกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 13/07/2566
30 บจก. คอนเทนเนอร์เอ็กซ์เพรส 15/06/2566
31 บจก. คอนเนค โอเวอร์ซี โลจิสติกส์ 27/02/2566
32 บจก. คอนเน็คชั่น เซอร์วิส 05/01/2566
33 บจก. คอนเนอร์ ทรานสปอร์ต 01/10/2566
34 บจก. คอนเฟด เดอเรชั่น แปซิฟิค คอนเทนเนอร์ไลน์ 05/01/2566
35 บจก. คอนแอร์ อินเตอร์ทราฟฟิค 21/07/2566
36 บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต 15/06/2566
37 บจก. คัสตอมลิงค์ 15/09/2566
38 บจก. คาร์โก โกลบอล โลจิสติคส์ 15/09/2566
39 บจก. คาร์โก้ เนทเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส 09/06/2566

หมายเหตุ : ตามข้อ 7 ของประกาศกรมศุลกากรที ่96/2565 ก าหนดวา่กรณีตัวแทนออกของไม่เป็นสมาชิกของสมาคมตัวแทนออกของทีก่รมศุลกากรรับรอง 
ใหป้ฏบิัติพธิกีารศุลกากรได้ โดยมีราคาศุลกากรในใบขนสินค้าไม่เกนิ 1 ล้านบาท ต่อฉบับ



ข้อมูลการลงทะเบียนของตัวแทนออกของที่ครบก าหนด 3 ปี ในปี พ.ศ. 2566 (นิติบุคคล)

ล าดับ ชื่อบริษัท วันที่ครบก าหนด

40 บจก. คาสโก เฟรท (ประเทศไทย) 12/03/2566
41 บจก. คิทซ์  (ประเทศไทย) 07/09/2566
42 บจก. คิน-ยามะ ลอจีสติคส์ 02/01/2566
43 บจก. คิมซัมซูน อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ 04/05/2566
44 บจก. คิวอาร์ อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต (ประเทศไทย) 22/03/2566
45 บจก. คิสซะ เซอร์วิส เอเจนท์ แอนด์ โบรคเกอร์ 15/11/2566
46 บจก. คุณธนนิธิ 21/12/2566
47 บจก. เค เอส เอ็น อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต 17/05/2566
48 หจก. เค.เค.เอ็ม.ชิปปิ้ง เซอร์วิส 10/09/2566
49 หจก. เค.ซี.ฟอร์เวิดเดอร์ 27/12/2566
50 หจก. เค.พี คัสตอมส์ เซอร์วิส 15/11/2566
51 บจก. เค.พ.ีซี.โปรเกรสซีฟ 01/07/2566
52 บจก. เค.พ.ีเอ็น เฟรท แอนด์ โลจิสติกส์ 09/11/2566
53 บจก. เค.ว.ีท.ี168 28/05/2566
54 บจก. เค.อาร์.ไอ. 15/07/2566
55 บจก. เค.เอส.พ.ี โลจิสติกส์ อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต 19/07/2566
56 บจก. เคเจที อินเตอร์บิสซิเนส 01/04/2566
57 บจก. เคดับบลิวอ-ีคินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) 27/05/2566
58 บจก. เคดีพี โลจีสติกส์ (ประเทศไทย) 24/05/2566
59 บจก. เคที ชิปปิ้ง แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากัด 04/02/2566
60 บจก. เคทีซี โกลบอล โลจิสติกส์ 02/11/2566
61 บจก. เคพีเอ็น วากอน โลจิสติกส์ 21/12/2566
62 บจก. เคลียร์แร็นซ์ ซัพพอร์ต 21/07/2566
63 บมจ. เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) 09/06/2566
64 บจก. เคอร่ี-เอเป็กซ์ (ประเทศไทย) 26/01/2566
65 บจก. เคเอ็น อินเตอร์เฟรท (ประเทศไทย) 29/04/2566
66 บจก. เคเอสพี ไทย โลจิสติกส์ 25/05/2566
67 หจก. แคน ชิปปิ้ง แคน 14/07/2566
68 บมจ. แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 28/01/2566
69 บจก. โคโนอิเกะ เอเซีย (ประเทศไทย) 10/09/2566
70 บจก. โคลอสซอล อินเตอร์เนชั่นแนล 26/05/2566
71 บจก. โคล่าชิปปิ้ง แอนด์ เทรดด้ิง 05/01/2566
72 หจก. จอมเซอร์วิส 29/10/2566
73 บจก. จัสท์ อิน ไทม์ ทรานสปอร์ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) 03/06/2566
74 บจก. จ.ีธารา ฟอร์เวิดด้ิงส์ 24/12/2566
75 บจก. จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ 13/07/2566
76 บจก. จีแอนด์ที ชิ้ปปิ้ง 01/12/2566
77 บจก. เจ ซี. เฟรท แอนด์ ฟอร์เวอร์ดเดอร์ 19/05/2566
78 บจก. เจ ดี แอล อินเตอร์เทรด 28/04/2566

หมายเหตุ : ตามข้อ 7 ของประกาศกรมศุลกากรที ่96/2565 ก าหนดวา่กรณีตัวแทนออกของไม่เป็นสมาชิกของสมาคมตัวแทนออกของทีก่รมศุลกากรรับรอง 
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79 บจก. เจ อาร์ ชิปปิ้ง 28/01/2566
80 บจก. เจ เอส วาย โลจิสติกส์ 30/09/2566
81 หจก. เจ แอนด์ เจ ชิปปิ้ง 02/02/2566
82 หจก. เจ แอนด์ วาย ชิปปิ้ง 22/09/2566
83 บจก. เจ.ท.ีเค.ชิปปิ้ง เซอร์วิส 11/02/2566
84 บจก. เจ.พ.ีเอ. คาร์โก้ เซอร์วิสเซส 2017 16/02/2566
85 บจก. เจ.เอ็น.ชิปปิ้ง แอนด์ ทรานส์ 30/04/2566
86 หจก. เจเค ชิปปิ้งเซอร์วิส 21/06/2566
87 บจก. เจเจ เฟรท แอนด์ ฟอร์เวิร์ดด้ิง 14/12/2566
88 บจก. เจเจ อินเตอร์ เซอร์วิส 22/11/2566
89 บมจ. เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ 02/09/2566
90 บจก. เจเนซิส ชิปปิ้ง 04/08/2566
91 บจก. เจพีเค สตาร์ โลจิสติกส์ 12/01/2566
92 บจก. เจเอฟบีซี 27/09/2566
93 บจก. เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น 08/06/2566
94 บจก. แจส ฟอร์เวิร์ดด้ิง เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) 25/05/2566
95 หจก. ใจใส ชิปปิ้ง เซอร์วิส 17/11/2566
96 บจก. ชฎาพงศ์ ชิปปิ้ง แอนด์ ทรานสปอร์ต 17/05/2566
97 บจก. ช่องจอม อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต 28/12/2566
98 บจก. ชัย คอร์ปอเรชั่น 08/06/2566
99 บจก. ชาญกิจชิปปิ้ง 21/12/2566
100 บจก. ชิปปิ้ง มาร์ค 08/03/2566
101 บจก. เช้งเก้อร์ (ไทย) 13/12/2566
102 หจก. ไชยชาญรุ่งเรือง 20/10/2566
103 บจก. ซังกิวไทย 23/12/2566
104 บจก. ซัน ชิปปิ้ง เซอร์วิส 01/12/2566
105 บจก. ซันเคียว ฟารอส โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) 12/05/2566
106 บจก. ซันไชน์ ไลน์ 23/02/2566
107 บจก. ซันไรส์ โลจิคส์ (ประเทศไทย) 24/08/2566
108 บจก. ซันส์ฟลาวเวอร์ โลจิสติคส์ 21/06/2566
109 บจก. ซัมมิท บิซ 28/07/2566
110 บจก. ซานตาเฟ (ประเทศไทย) 15/04/2566
111 บจก. ซานโย่ว อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 23/09/2566
112 หจก. ซาอั๊ด เซอร์วิส ชิปปิ้ง แอนด์ เทรดด้ิง 19/03/2566
113 บจก. ซิต้ีโซน เอ็กเพรส เวิลด์ไวด์ 16/06/2566
114 บจก. ซิต้ี-ลิงค์ เอ็กซ์เพรส แอนด์ โลจิสติกส์(ประเทศไทย) 19/03/2566
115 บจก. ซินซุนไทย 21/09/2566
116 บจก. ซิลเวอร์ ไลน์ โลจิสติกส์ 17/12/2566
117 หจก. ซี โรแยล ซัพพลาย 15/01/2566
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118 บจก. ซี สกาย แอนด์ ซัน 03/03/2566
119 หจก. ซี เอส แอนด์ เจ เซอร์วิส 15/11/2566
120 บจก. ซี.พ.ีเซอร์วิส 22/11/2566
121 หจก. ซี.วาย.ชิปปิ้ง 27/12/2566
122 บจก. ซี.เอ็น.เจ ทรานสปอร์ต 07/10/2566
123 หสน. ซี.เอส. ชิปปิ้ง แอนด์ บิสสิเนส 16/06/2566
124 บจก. ซี.เอส.พ.ีชิปปิ้ง (2000) 04/06/2566
125 บจก. ซีกัลล์ ซัพพลาย เชน (ไทยแลนด์) 10/09/2566
126 บจก. ซีเกท สแตนดาร์ด ชิปปิ้ง 21/06/2566
127 บจก. ซีทีไอ โลจิสติกส์ 23/12/2566
128 บจก. ซีบร้า  ชิปปิ้ง 17/05/2566
129 บจก. ซีพีเอส คอนซัลแตนต์ แอนด์ เซอร์วิส 29/10/2566
130 บจก. ซีย.ูดับบลิว.โลจิสติกส์ 09/06/2566
131 บจก. ซีวายที ชิปปิ้ง 01/10/2566
132 บจก. ซีวีจี โลจีสติกส์ 06/10/2566
133 บจก. ซีเวย์ คอร์ปอเรชั่น 01/09/2566
134 บจก. ซีเวย์ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) 19/07/2566
135 บจก. ซี-แอร์ เอ็กซ์เพรส คาร์โก้ 04/10/2566
136 บจก. ซีแอล มาสเตอร์ 26/02/2566
137 หจก. เซโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส 28/09/2566
138 บจก. เซ็นเตอร์ เอ็กซ์เพรส คาร์โก้ 29/12/2566
139 บจก. เซ็มท์ เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) 22/12/2566
140 บจก. เซเลสเทียล เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) 10/08/2566
141 บจก. เซอร์วิส แอคเซส พอยท์ 26/08/2566
142 บจก. เซ้าเทรินชิปปิ้งและขนส่ง 05/02/2566
143 บจก. เซิร์ฟทีม โลจิสติคส์ 12/03/2566
144 บจก. เซียงกุ้ย เทรดด้ิง (ไทยแลนด์) 14/06/2566
145 บจก. แซม เอเซีย เทรดด้ิง 14/06/2566
146 บจก. ฌิพ แอนด์ บิลด 08/01/2566
147 หจก. ณัฐวีร์ รุ่งเรืองพาณิชย์ (สาขา1) 11/05/2566
148 บจก. ดรากอน คาร์โก เซอร์วิส 23/06/2566
149 บจก. ดรีมเมคเกอร์ พรีเมียร์ 25/02/2566
150 หจก. ดวงมาดี อิมพอร์ทเอ็กซ์พอร์ท 21/05/2566
151 บจก. ดอคคิวเมนท์ พาร์เซล เอ็กซ์เพรส 01/12/2566
152 บจก. ดอยโกร โพรเจค (ประเทศไทย) 28/04/2566
153 บจก. ดอว์น ชิปปิ้ง (ไทยแลนด์) 14/09/2566
154 บจก. ดันก้าร์ ชิปปิ้ง 08/12/2566
155 บจก. ดับบลิว พี ชิปปิ้ง 22/01/2566
156 หจก. ดับบลิว.เค.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์ 31/08/2566
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ใหป้ฏบิัติพธิกีารศุลกากรได้ โดยมีราคาศุลกากรในใบขนสินค้าไม่เกนิ 1 ล้านบาท ต่อฉบับ



ข้อมูลการลงทะเบียนของตัวแทนออกของที่ครบก าหนด 3 ปี ในปี พ.ศ. 2566 (นิติบุคคล)

ล าดับ ชื่อบริษัท วันที่ครบก าหนด

157 บจก. ดับบลิว.เอส.เอฟ.เซอร์วิส 18/03/2566
158 บจก. ดับเบิ้ล โอ กรุ๊ป 01/10/2566
159 บจก. ดับเบิ้ลย.ูเอส.คัสตอม.เซอร์วิส 10/08/2566
160 บจก. ดาร์ท โกลบอล โลจิสติกส์ (ไทย) 29/01/2566
161 หจก. ดาวอรัญ ชิปปิ้ง 28/12/2566
162 บจก. ดิเมอร์โก เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) 23/01/2566
163 บจก. ดี เค อินเตอร์ เอ็กซ์เพลส 29/07/2566
164 บจก. ดี เวลล์ คอนเทนเนอร์ ชิปปิ้ง (ไทยแลนด์) 02/04/2566
165 บจก. ดี.วาย.วาย โลจิสติกส์ 09/11/2566
166 บจก. ดี.โอ. โลจิสติกส์ 14/12/2566
167 หจก. ดีดี คัสตอม เซอร์วิส 02/07/2566
168 บจก. ดีดี เซอร์วิส อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ 10/06/2566
169 บจก. ดีดีเค. เซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต 09/04/2566
170 บจก. ดีดีที 2019 โลจีสติกส์ 28/12/2566
171 บจก. ดีดีบรอเดอร์ 12/07/2566
172 บจก. ดีไลท์ บิสซิเนส 24/09/2566
173 บจก. ดีวัน โลจิสติกส์ 01/01/2566
174 บจก. ดีเอชเเอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) 12/07/2566
175 บจก. ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดด้ิง (ประเทศไทย) 08/12/2566
176 บจก. ดีเอสวี แอร์ แอนด์ ซี 12/03/2566
177 บจก. เดอะคาร์โก้ ดีเวลลอปเม้นท์ 29/06/2566
178 บจก. เดอะบริดจ์ 89 โลจิสติกส์ 15/01/2566
179 บจก. เดอะเวิลด์  แพคกิ้ง  แอนด์ ทรานสปอร์ต 21/12/2566
180 บจก. ได้ดี  เอ็กเพรส 25/03/2566
181 หจก. ตงตง ทรานสปอร์ต 03/02/2566
182 หจก. ตวงรัตน์ เซอร์วิส 22/06/2566
183 บจก. ตะวัน โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส 11/02/2566
184 บจก. ตัน แอนด์ ซันส์ 26/02/2566
185 บจก. โตชิบา โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) 08/07/2566
186 บจก. โตโยต้า ทูโช โลจิสติกส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) 23/07/2566
187 บจก. โตเร็ว โลจิสติคส์ 18/08/2566
188 บจก. ไตร-พลัส โลจิสติกส์ 19/07/2566
189 หจก. ถาวรการชิปปิ้ง 28/01/2566
190 บจก. ทรัพย์เพิ่มพูนดี 13/04/2566
191 บจก. ทรัพย์สุโข ทรานสปอร์ต 14/07/2566
192 บจก. ทรานซ์เวย์  เอ็กซ์เพรส 06/12/2566
193 บจก. ทรานแซคชั่น คอนเทนเน่อร์ ไลน์ 21/04/2566
194 บจก. ทรานส์ คอนส์ แอร์ เซอร์วิส 14/12/2566
195 บจก. ทรานส์ แอร์ คาร์โก้ 06/12/2566

หมายเหตุ : ตามข้อ 7 ของประกาศกรมศุลกากรที ่96/2565 ก าหนดวา่กรณีตัวแทนออกของไม่เป็นสมาชิกของสมาคมตัวแทนออกของทีก่รมศุลกากรรับรอง 
ใหป้ฏบิัติพธิกีารศุลกากรได้ โดยมีราคาศุลกากรในใบขนสินค้าไม่เกนิ 1 ล้านบาท ต่อฉบับ



ข้อมูลการลงทะเบียนของตัวแทนออกของที่ครบก าหนด 3 ปี ในปี พ.ศ. 2566 (นิติบุคคล)

ล าดับ ชื่อบริษัท วันที่ครบก าหนด

196 บจก. ทรานสปีด 08/12/2566
197 หจก. ทรานส์มิชชั่น ชิปปิ้ง แอนด์ เซอร์วิส 02/12/2566
198 บจก. ทริพเพิล ไอ แอร์ เอ็กซ์เพรส 15/10/2566
199 บจก. ทริโอ เอ็กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล 04/08/2566
200 บจก. ทรี-อัส 07/01/2566
201 บจก. ทรูธ มารีไทม์ 27/02/2566
202 หจก. ทวินทรานสปอร์ต 09/06/2566
203 บจก. ทเว็นต้ีวัน ชิปปิ้ง 03/06/2566
204 บจก. ท็อป อีซ่ี ชิปปิ้ง 29/07/2566
205 บจก. ท๊อปส์ โลจิสติกส์ 17/02/2566
206 บจก. ท็อปสปีด โกลบอล 20/07/2566
207 บจก. ท็อปเอเซีย โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) 14/10/2566
208 หจก. ทิตา เอ็กซ์เพรส 08/03/2566
209 บจก. ทิพเนศ ก้าวหน้า 17/02/2566
210 บจก. ที 2 บี ชิปปิ้ง เซอร์วิสเซส 10/09/2566
211 บจก. ท.ี เค. แอร์เฟรท เซอร์วิส 16/02/2566
212 บจก. ท.ีเค.เอส. รีช อิมพอร์ท เอ็กพอร์ท จ ากัด 04/05/2566
213 บจก. ท.ีบ.ีเอ็ม.ชิ้ปปิ้ง แอนด์ ทรานสปอร์ต 14/05/2566
214 หจก. ท.ีพ.ีคัสตอมส์โบรคเกอร์แอนด์เซอร์วิส 13/10/2566
215 หจก. ท.ีอ.ีเอ็นเตอร์ไพรส์ 12/05/2566
216 หจก. ท.ีเอ็น.ดี.ชิปปิ้ง เซอร์วิส 06/05/2566
217 บจก. ท.ีเอ็น.หาดใหญ่ ชิปปิ้ง แอนด์ เซอร์วิสเซส 12/01/2566
218 บจก. ท.ีเอส.ท.ี เอ็นเตอร์ไพรส์ (สาขา 1) 21/12/2566
219 บจก. ท.ีเอส.ท.ีเอ็นเตอร์ไพรส์ 21/12/2566
220 บจก. ทีเคเอส อินเตอร์เทรด แอนด์ ซัพพลาย 16/09/2566
221 บจก. ทีบี เอคซเพิร์ท ฟอร์เวิร์ดด้ิง เซอร์วิส 16/12/2566
222 บจก. ทีพี สมาร์ท เซอร์วิส 28/01/2566
223 บจก. ท-ีแมน อิมพอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 30/11/2566
224 บจก. ทีวีซี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) 05/08/2566
225 บจก. ทีวีเอส เอสซีเอส โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ 22/11/2566
226 บจก. ทีสมาร์ท โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)  (สาขา1) 14/05/2566
227 บจก. ทีเอ็นดับบลิว พับบลิค กรุ๊ป 13/01/2566
228 บจก. ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) 29/12/2566
229 บจก. ทีเอ็นทีที  โลจิสติคส์ 16/01/2566
230 บจก. ทีเอ็มเอฟ โกลบอลโลจิสติกส์ 28/06/2566
231 บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) 24/03/2566
232 บจก. ทูวูดส์ โลจิสทิคส์ (ประเทศไทย) 29/07/2566
233 บจก. เทคโนเวนเจอร์ 21/05/2566
234 บจก. แท็ค ทีม โลจิสติคส์ 05/11/2566

หมายเหตุ : ตามข้อ 7 ของประกาศกรมศุลกากรที ่96/2565 ก าหนดวา่กรณีตัวแทนออกของไม่เป็นสมาชิกของสมาคมตัวแทนออกของทีก่รมศุลกากรรับรอง 
ใหป้ฏบิัติพธิกีารศุลกากรได้ โดยมีราคาศุลกากรในใบขนสินค้าไม่เกนิ 1 ล้านบาท ต่อฉบับ



ข้อมูลการลงทะเบียนของตัวแทนออกของที่ครบก าหนด 3 ปี ในปี พ.ศ. 2566 (นิติบุคคล)

ล าดับ ชื่อบริษัท วันที่ครบก าหนด

235 บจก. โทเทิล เอนไวโรเมนทอล โซลูชั่นส์ 05/08/2566
236 บจก. ไทย คาร์โก้ อินเตอร์เนชั่นแนล 07/06/2566
237 บจก. ไทย โนเบิล ชิปปิ้ง แอนด์ ทรานสปอร์ต เซอร์วิส 27/09/2566
238 บจก. ไทย สตาร์ ชิปปิ้ง อิมพอร์ท เอ็กพอร์ท 24/06/2566
239 บจก. ไทย อินเตอร์ โลจิสติกส์ 21/06/2566
240 บจก. ไทย เอท็อป โลจิสติกส์ 07/06/2566
241 บจก. ไทยเจริญ ชิปปิ้ง 19/05/2566
242 บจก. ไทยเยนเนอรัล เน็ตเวอร์ค 27/02/2566
243 บจก. ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม 16/03/2566
244 บจก. ไทยสคิล ชิปปิ้ง 26/11/2566
245 บจก. ไทยอุน (ประเทศไทย) 08/03/2566
246 บจก. ธนนันท์  เอ็นเตอร์ไพร์ส        23/08/2566
247 บจก. ธนศิริ ชิปปิ้ง แอนด์ เซอร์วิส 07/10/2566
248 บจก. ธนาทรัพย์ เอ็กซิม 03/08/2566
249 หจก. ธนานุกิตติ 08/06/2566
250 บจก. ธนาโลจิสติกส์ 13/07/2566
251 บจก. ธานัท ชิปปิ้ง แอนด์ ทรานสปอร์ต 28/04/2566
252 บจก. ธานัท ชิปปิ้ง แอนด์ด ทรานสปอร์ต 28/03/2566
253 หจก. ธารทองเอ็นเตอร์ไพรส์ 20/08/2566
254 บจก. ธิงค์โกลบอล เซอร์วิส 15/01/2566
255 หจก. น.มาดี ชิปปิ้ง 27/05/2566
256 หจก. นคร ชิปปิ้ง 15/01/2566
257 บจก. นครไทยแอคมี่ซิสเท็มส์ 22/12/2566
258 หจก. นพ ชิปปิ้ง 22/11/2566
259 หจก. นรสารชิปปิ้ง 02/07/2566
260 บจก. นักเก็ต แรคเก็ต 13/07/2566
261 บจก. นาฟิ มารีน 04/11/2566
262 หจก. น้ าผ้ึงทิพย์หนองคาย 08/01/2566
263 บจก. นิตย์วิชัย 10/11/2566
264 บจก. นิปปอน คอนโป (ประเทศไทย) 16/01/2566
265 บจก. นิปปอน เฟรท ฟอร์เวิร์ดเดอร์ เซอร์วิส 13/12/2566
266 บจก. นิปปอน เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) 26/11/2566
267 บจก. นิปปอน เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) (สาขา 3) 26/11/2566
268 บจก. นิปปอน เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) (สาขา 4) 26/11/2566
269 บจก. นิปปอน เอ็กซ์เพรส เอ็นอีซี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) 13/12/2566
270 บจก. นิปปอน เอ็กซ์เพรส เอ็นอีซี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) (สาขา 9) 11/11/2566
271 บจก. นิปปอนสตาร์ ยูนิเวอร์แซล 06/12/2566
272 หจก. นิวไลฟ์ชิปปิ้ง 03/12/2566
273 บจก. เนคซ์ ทรานสปอร์ต แอนด์ ชิปปิ้ง 05/10/2566

หมายเหตุ : ตามข้อ 7 ของประกาศกรมศุลกากรที ่96/2565 ก าหนดวา่กรณีตัวแทนออกของไม่เป็นสมาชิกของสมาคมตัวแทนออกของทีก่รมศุลกากรรับรอง 
ใหป้ฏบิัติพธิกีารศุลกากรได้ โดยมีราคาศุลกากรในใบขนสินค้าไม่เกนิ 1 ล้านบาท ต่อฉบับ



ข้อมูลการลงทะเบียนของตัวแทนออกของที่ครบก าหนด 3 ปี ในปี พ.ศ. 2566 (นิติบุคคล)

ล าดับ ชื่อบริษัท วันที่ครบก าหนด

274 บจก. เนตร-สมัย ชิปปิ้ง 26/02/2566
275 บจก. เนวี่  คอนทรัค 21/07/2566
276 หจก. ไนซ์ซิสเต็ม  02/12/2566
277 บจก. บริคเนส เซอร์วิส 22/01/2566
278 บจก. บลู มารีน เซอร์วิส กรุงเทพ 12/03/2566
279 บจก. บลูด้า โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ 04/02/2566
280 บจก. บังหาญชิปปิ้ง 25/02/2566
281 หจก. บัวอินทร์ เซอร์วิส 26/02/2566
282 บจก. บางกอก จีเอ็ม เซอร์วิส 29/12/2566
283 บจก. บางกอกเยนเนอร์รัล เอ๊กซ์เพรส 16/12/2566
284 บจก. บารอกัต เอ็กซ์เพรส เซอร์วิส (ประเทศไทย) 18/10/2566
285 บจก. บาวลิเดอร์ (ประเทศไทย) 29/07/2566
286 บจก. บิซคอน โลจิสติกส์ 11/02/2566
287 บจก. บิลเล่ียน โลจิสติกส์ 19/05/2566
288 บจก. บิลเล่ียน เวิลด์ เกตเวย์ 15/03/2566
289 บจก. บิสชิป โลจิสติกส์ 08/03/2566
290 บมจ. บี จิสติกส์ 17/12/2566
291 บจก. บี โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) 01/12/2566
292 บจก. บ.ีเค.เค.คาร์โก้ (1985) 28/12/2566
293 บจก. บีซี เวิลด์ ฮับ 26/04/2566
294 บจก. บีซีเอฟ โลจิสติกส์ 30/08/2566
295 บจก. บีดีเอส เซอร์วิส 15/11/2566
296 หจก. บีบี แม่สอดชิปปิ้งเซอร์วิส 11/03/2566
297 บจก. บีอาร์ ชิปปิ้งแอนด์ฟอร์เวิร์ดด้ิง 25/06/2566
298 บจก. บีเอ็นอี โกลบอล 18/08/2566
299 บจก. บีเอ็มที แปซิฟิค 29/06/2566
300 หจก. บุดดีเหมือน ชิปปิ้ง 02/07/2566
301 บจก. บูลเล็ท อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 21/01/2566
302 หจก. เบตงโลจิสติกส์ 27/12/2566
303 บจก. เบทเทอร์ ซิสเท็ม 13/12/2566
304 บจก. เบทเทอร์ เอ็กซ์เพรส 13/10/2566
305 บจก. เบสท์ เวย์ เอ๊กซ์เพรส (2544) 17/02/2566
306 บจก. เบ่าไล อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต 04/10/2566
307 บจก. แบล็คฮอว์ก เวิลด์ไวด์ โลจิสติกส์ 26/01/2566
308 บจก. ป. ล้านช้าง 1958 22/06/2566
309 หจก. ประชัน ออโต้ เซอร์วิส 01/04/2566
310 บจก. ประพัฒน์พรจิตต์ โลจิสติกส์ 25/08/2566
311 บจก. ประสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ เฟรต 12/02/2566
312 บจก. ปีนันชิน ชิปปิ้ง (ไทยแลนด์) 26/04/2566

หมายเหตุ : ตามข้อ 7 ของประกาศกรมศุลกากรที ่96/2565 ก าหนดวา่กรณีตัวแทนออกของไม่เป็นสมาชิกของสมาคมตัวแทนออกของทีก่รมศุลกากรรับรอง 
ใหป้ฏบิัติพธิกีารศุลกากรได้ โดยมีราคาศุลกากรในใบขนสินค้าไม่เกนิ 1 ล้านบาท ต่อฉบับ
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313 บจก. แปซิฟิก ฟอร์เวิร์ดเดอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 18/05/2566
314 บจก. โปร ทรี บิวด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 20/12/2566
315 บจก. โปร ลอจิสติกส์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ 23/08/2566
316 บจก. โปรเฟสชั่นนอล เฟรท (ไทยแลนด์) 12/08/2566
317 บจก. โปรเวล อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซ์เพรส 25/02/2566
318 บจก. โปร-สปีด 30/09/2566
319 หจก. ผกาทิพย์ อินโนเวชั่น 08/07/2566
320 บจก. ไผ่คุ้ม 11/11/2566
321 บจก. พยัคฆ์ค้าสากล 22/11/2566
322 บจก. พรทิพย์ โลจิสติกส์ 04/11/2566
323 บจก. พรอสเพอรัส คาร์โก้ โลจิสติกส์ 03/08/2566
324 บจก. พรอสเพอริต้ี เอ็นเตอร์ไพรส์ 02/04/2566
325 บจก. พรีแมนทอล 03/03/2566
326 บจก. พัฒนะเศรษฐ์ ชิปปิ้ง 29/07/2566
327 บจก. พาคอน โลจิสติกส์ 14/12/2566
328 บจก. พาวเวอร์ล้ิงค์ ชิปปิ้งแอนด์เซอร์วิส 03/06/2566
329 หจก. พิชญ์อัทฐทิศวินเนอร์ 17/03/2566
330 บจก. พิมนภา โลจิสติกส์ 06/04/2566
331 หจก. พิษณุ เซอร์วิส 17/02/2566
332 บจก. พี เอ พี เอ็กซ์เพรส 05/08/2566
333 บจก. พี เอส ที โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) 13/05/2566
334 บจก. พี แอนด์ ดับบลิว ชิปปิ้ง 28/04/2566
335 บจก. พี แอนด์ พี อ-ีโลจิสติกส์ 07/12/2566
336 บจก. พี แอนด์ เอส นาวิเกชั่น 05/02/2566
337 บจก. พ.ีเกรียงขจร โลจิสติกส์ 01/06/2566
338 หจก. พ.ีบ.ีเอ็ม เบตง ชิปปิ้ง 18/03/2566
339 หจก. พ.ีพ.ีคัสทัมส์ 10/08/2566
340 หจก. พ.ีพ.ีชิปปิ้ง แอนด์ มูฟวิ่งขนส่ง 28/09/2566
341 บจก. พ.ีเอ็กซ์  อิมพอร์ทเอ็กซ์พอร์ท 23/01/2566
342 บจก. พ.ีเอส. เอ็กซ์เพรส โลจิสติคส์ 20/02/2566
343 บจก. พ.ีเอส.พ.ีชิปปิ้ง เซอร์วิส 27/04/2566
344 บจก. พีเคแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) 01/04/2566
345 บจก. พีที วู๊ด แอนด์ เเพ็คกิ้ง 03/12/2566
346 บจก. พีทีเอ็น คัสตอมส์ เซอร์วิส 23/04/2566
347 บจก. พีพี บิสเน็สคอร์ปอเรชั่น 20/01/2566
348 บจก. พีพีเค ฟอร์เวิดด้ิง 27/10/2566
349 หจก. พีเอสพี โลจิสติก 07/12/2566
350 บจก. พีแอนด์ซี อินเตอร์คอนติเนนตัล (พีซีไอ) 17/12/2566
351 บจก. พูลทรัพย์ แอร์-ซี ทรานสปอร์ต 30/07/2566
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352 บจก. เพซ ฟอร์เวิร์ดด้ิง 03/08/2566
353 บจก. เพาเวอร์ คัสตอมส์ โบรกเกอร์ 13/01/2566
354 บจก. เพาเวอร์เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล 28/12/2566
355 บจก. แพน คัสตอมส์ เซอร์วิส 10/02/2566
356 บจก. แพน เวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 20/05/2566
357 บจก. แพริต้ี เฟรท 11/06/2566
358 บจก. แพลนเน็ต อินเตอร์ โลจิสติคส์ 04/05/2566
359 บจก. โพลาริส ไลน์ 28/01/2566
360 บจก. โพสต์แมน (ประเทศไทย) 19/07/2566
361 บจก. ไพรม์ ไทม์ เซอร์วิส 03/03/2566
362 หจก. ไพโรจน์ คอนซัลแท็นท 03/12/2566
363 บจก. ไพลอต  เซอร์วิส 21/12/2566
364 บจก. ไพโอเนียร์ คาร์โก้ แหลมฉบัง 23/12/2566
365 บจก. ไพโอเนียร์ ดีซีที โลจิสติกส์ 20/05/2566
366 บจก. ฟง เหม่ เลธเธอร์ (ไทยแลนด์) 24/12/2566
367 บจก. ฟรี เทรด โซน โลจิสติกส์ 23/01/2566
368 บจก. ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม (สาขา 5) 14/01/2566
369 บจก. ฟอลคอน โลจิสติคส์ โซลูชั่น 14/01/2566
370 บจก. ฟีดเดอร์ เทนเนอร์ เซอร์วิส 29/01/2566
371 บจก. ฟูจิทรานส์ (ประเทศไทย) 10/11/2566
372 บจก. เฟดเดอรัล  เอ็กซ์เพรส  (ประเทศไทย) 29/12/2566
373 บจก. เฟรทเอ็กซคาร์โก้ 22/03/2566
374 บจก. เฟิร์ส แอร์ แอนด์ มารีน เซอร์วิส 28/12/2566
375 บจก. เฟิสท์ ยูนิเทรด 28/04/2566
376 บจก. แฟร์แอนด์แฟร์ชิปปิ้ง 21/12/2566
377 บจก. โฟกัสชิปปิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล 06/02/2566
378 บจก. โฟร์ ลอจีส แอ็ดไวเซอร่ี จ ากัด 16/01/2566
379 บจก. โฟร์ซีส์ อินเตอร์เนชั่นแนล 17/06/2566
380 บจก. ภูดาบิลเดอร์ 30/11/2566
381 บจก. มงคลสยามเลเธอร์ 09/07/2566
382 บจก. มหาจักร โลจิสติกส์ 25/03/2566
383 หจก. มอร์นิ่ง พลัส ชิปปิ้ง 15/03/2566
384 หจก. มาตุภูมิ โลจิสติคส์ 19/01/2566
385 บจก. มายด์คราฟท์ อินเตอร์เฟรท 17/09/2566
386 บจก. มาร์แพค (1998) 20/12/2566
387 หจก. มาเรียมอิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 20/04/2566
388 บจก. มิกซ์โตโบ อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต 22/12/2566
389 หจก. มิตรชัยยะกิจ 09/01/2566
390 บจก. มิลเลเนียม อินเตอร์กรุ๊ป 02/07/2566
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391 บจก. มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 05/10/2566
392 บจก. เมกา ซิสเต็ม โลจิสติคส์ 15/09/2566
393 บจก. เมจิค ซี พลัส 03/08/2566
394 บจก. เมเจอร์ เบสท์ เฟรท 25/05/2566
395 บจก. เมเจอร์ เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล 22/01/2566
396 บจก. เมเจอร์ โลจิสติกส์ 19/01/2566
397 บจก. เมโทรโพลีแทนท์ โลจิสติกส์ 23/02/2566
398 บจก. เมนท์ ชิปปิ้ง เซอร์วิส 01/12/2566
399 บจก. แม๊กซ์ โปร โลจิสติกส์ 08/12/2566
400 บจก. แม็กซ์โมเดลส์ ซัพพลายเชน 02/12/2566
401 บจก. แม็ค  อินเตอร์เนชั่นแนล เฟรทฟอร์เวิร์ดเดอร์ 21/12/2566
402 บจก. แม็ค-เนลส์ชิปปิ้ง (ไทยแลนด์) 26/02/2566
403 บจก. แมคอินเตอร์ชิปปิ้งแอนด์เซอร์วิส 20/12/2566
404 บจก. แมนติคอร์ แอร์ แอนด์ ซี 15/06/2566
405 บจก. แม่บุญรอด ชิปปิ้ง แอนด์ ทรานสปอร์ต 25/06/2566
406 บจก. แมพ ลิงค์ เฟรท 22/04/2566
407 บจก. โม ชิปปิ้ง 07/06/2566
408 บจก. ย้งเชาว์ 29/11/2566
409 บจก. ยงธวัช อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต 29/12/2566
410 บจก. ยศวิน เอ็กซ์เพรส เซอร์วิส 22/12/2566
411 บจก. ยอดกีฬา 16/04/2566
412 บจก. ยังกรุ๊ป เอ็กซ์เพรส 26/11/2566
413 บจก. ยังสตาร์ เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล 08/12/2566
414 บจก. ยูซุ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) 03/02/2566
415 บจก. ยูดี อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต 13/05/2566
416 บจก. ยูนิเทรด ชิ้ปปิ้ง แอนด์ เซอร์วิส 16/04/2566
417 บจก. ยูนิพาร์ท อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต เซอร์วิส 10/08/2566
418 บจก. ยูเนี่ยน เซิร์ฟ เอ็กซ์เพรส 21/07/2566
419 บจก. ยูเนี่ยน โอเชี่ยน โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) 20/07/2566
420 บจก. ยูเนี่ยนเฟรท ฟอร์เวิดเดอร์ 16/02/2566
421 บจก. ยูไนเต็ด โกลบ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) 29/11/2566
422 บจก. ยูไนเต็ด เซลล์ 03/08/2566
423 บจก. ย-ูเฟรท (ประเทศไทย) 13/05/2566
424 บจก. เยล่ี เอ็กซ์ปอร์ตเตอร์ 10/02/2566
425 บจก. ร่มจันทร์ ชิปปิ้ง เซอร์วิส 23/01/2566
426 หจก. ร่มจันทร์ ชิปปิ้ง แอนด์ ทรานสปอร์ต 04/03/2566
427 บจก. รวมพลชิปปิ้ง 12/11/2566
428 บจก. รักษาความปลอดภัย บริงค์ส (ประเทศไทย) 21/12/2566
429 บจก. รัชชศิร์ 20/02/2566
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430 บจก. รัชต์ธนา โลจิสติกส์ (กรุงเทพฯ) 13/02/2566
431 บจก. รัตนโชติ โลจิสติกส์        11/03/2566
432 บจก. ริกเกอร์แม็กซ์ โลจิสติกส์ 12/11/2566
433 บจก. ริช โกลบอล เฟรท 10/08/2566
434 บจก. ริช ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล 27/12/2566
435 บจก. ริชเชส อิมปอร์ท เอกซ์ปอร์ท 05/03/2566
436 บจก. ริณวิน (ประเทศไทย) 16/12/2566
437 บจก. ริเวอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 01/11/2566
438 บจก. รีนุส โปรเจค โลจิสติกส์ 07/01/2566
439 หจก. รุ่งเรืองทรัพย์ เซอร์วิส 58 09/08/2566
440 บจก. รุ่งอรุโณ เอ็กซ์เพรสส์ 19/03/2566
441 บจก. เรดไอยรา (ประเทศไทย)  12/08/2566
442 บจก. โรจนะ  ดิสทริบิวชั่น  เซ็นเตอร์ (สาขา 4) 29/11/2566
443 บจก. โรจนะ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ 25/11/2566
444 บจก. โรจนะ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ (สาขา1) 29/11/2566
445 บจก. โรจนะ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ (สาขา2) 30/11/2566
446 บจก. โรจนะ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ (สาขา3) 29/11/2566
447 บจก. โรเม็ท อินเตอร์เนชั่นแนล 09/03/2566
448 บจก. ลอยัล  อินเตอร์เฟรท 07/12/2566
449 บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ 31/03/2566
450 บจก. เล็กมณี อิมพอร์ท และ ขนส่ง 03/08/2566
451 บจก. เลม่อน คาร์โก้ แมเนจเมนท์ 23/01/2566
452 บจก. เลมอน อินเตอร์เทรด 06/05/2566
453 บจก. โลจิเทม  (ประเทศไทย) 07/12/2566
454 บจก. โลจิสติกส์ วัน เอ็กเพรส 05/11/2566
455 บจก. โลตัส เฟรท แอนด์ เซอร์วิส 14/09/2566
456 หจก. ไลน์ลัค ชิปปิ้ง 06/12/2566
457 บจก. ไลอ้อน ชิปปิ้ง 07/06/2566
458 บจก. วงศ์นภัส อินดัสตร้ี 08/06/2566
459 บจก. วัน เวิลด์ โลจิสติคส์ แอนด์ เฟรท 21/10/2566
460 บจก. วันโกล ชิปปิ้ง(2020) 19/05/2566
461 บจก. วาย พี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล 22/12/2566
462 หจก. วาย.เจ.อิมปอร์ต เอกซ์ปอร์ต 17/12/2566
463 หจก. วินทกรณ์ 2015 27/10/2566
464 บจก. วินเนอร์ ชิปปิ้ง 28/06/2566
465 บจก. วิน-โปร คอร์เปอร์เรชั่น 17/05/2566
466 บจก. วี ไซน์ อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต 19/01/2566
467 บจก. วี สมาร์ท เน็ตเวิร์ค 23/09/2566
468 บจก. วี อาร์ โลจิสติกส์ (1998) 13/05/2566
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469 บจก. วี แอนด์ เอ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) 15/12/2566
470 บจก. ว.ีมัลติโมเดิล โลจิสติกส์ 06/05/2566
471 หจก. ว.ีว.ีเซอร์วิส แอนด์ เทรดด้ิง 22/04/2566
472 หจก. ว.ีอาร์.ท.ี ชิปปิ้ง 01/03/2566
473 บจก. ว.ีเอ็น.ชิปปิ้ง 14/12/2566
474 หจก. ว.ีเอส.ชิปปิ้ง เซอร์วิส 18/08/2566
475 หจก. วีซีพี อิมปอร์ต - เอ็กซ์ปอร์ต เซอร์วิส 16/11/2566
476 บจก. วีทีเอส โลจิสติกส์ 05/11/2566
477 บจก. ว-ีเฟรนด์ โลจิสติคส์ 21/06/2566
478 หจก. วีระชาติชิปปิ้ง 17/02/2566
479 บจก. ว-ีสมาร์ท ชิปปิ้ง 17/05/2566
480 บจก. วีสมาร์ทเซอร์วิส 24/05/2566
481 บจก. วีเอเอส อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ 23/02/2566
482 หจก. เวฟ ชิปปิ้ง 01/12/2566
483 บจก. เวล ล้ิงค์ อินเตอร์เฟรท 22/12/2566
484 บจก. เวลธ์ โกลบอล โลจิสติกส์ 08/03/2566
485 บจก. เวลธ์ ทรานสปอร์ตกรุ๊ป 27/02/2566
486 บจก. เวิร์ค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) 26/02/2566
487 บจก. เวิลด์ชิปปิ้งเซ็นเตอร์(ประเทศไทย) 09/04/2566
488 บจก. เวิลด์วายด์ โลจิสติกส์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 21/10/2566
489 บจก. แวลู ชิปปิ้ง 02/04/2566
490 บจก. ไวกิ้ง ไลฟ-์เซฟวิ่ง อิควิปเม้นท์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 30/06/2566
491 หจก. ศรีสถาพร 28/10/2566
492 บจก. ศิริมงคล ชิปปิ้ง 18/03/2566
493 บจก. ศิริวรรณา แอร์ แอนด์ ซี ทรานสปอร์ต 14/06/2566
494 บจก. ศิลาผาแดง (สาขา 1) 29/09/2566
495 บจก. สกายไลน์ โลจิสติกส์ 24/05/2566
496 บจก. สตอลเล่ียน อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติคส์ 17/03/2566
497 บจก. สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต 23/06/2566
498 หจก. สเท็พ เอ็กซเพรส 20/08/2566
499 บจก. สปีด มาสเตอร์ 06/08/2566
500 บจก. สมาร์ท อะเลิร์ท 08/11/2566
501 บจก. สยาม ไทโย โชจิ 07/04/2566
502 บจก. สยาม อะซึมา มัลติ ทรานส์ 15/12/2566
503 บจก. สยามโกลเด้นไรซ์ 17/05/2566
504 บจก. สยามแอร์โอเชียน 15/01/2566
505 บจก. สวิฟท์ ครอสแลนด์ โลจิสติกส์ 24/02/2566
506 บจก. สหเครน เซอร์วิส (สาขา 1) 14/05/2566
507 บจก. สหชาติเศรษฐกิจ 06/01/2566
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508 บจก. สะหวัน โลจิสติกส์ 13/02/2566
509 บจก. สัญญลักษณ์ โลจิสติกส์ แอนด์ ฟรูทส์ 02/02/2566
510 บจก. สิบเก้า ตุลา  ชิปปิ้ง 11/03/2566
511 บจก. สิมะ อินเตอร์ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) 10/06/2566
512 บจก. ส่ี ชิปปิ้ง เคลียแร้นซ์ 29/11/2566
513 บจก. สืบค้า อินเตอร์ โลจิสติกส์ 29/04/2566
514 บจก. สุภาพ ชิปปิ้ง 999 22/04/2566
515 บจก. แสงอรุณ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต 14/06/2566
516 บจก. หงฟง อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต 12/03/2566
517 บจก. หนองคายวิศิษฏ์ 15/03/2566
518 บจก. หยัง กี้ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 07/06/2566
519 บจก. หินกอง สิงขรชิปปิ้ง 24/03/2566
520 บจก. หิรบัณย์บริรักษ์ 28/05/2566
521 บจก. เหรียญเงิน 06/05/2566
522 บจก. อภิรเดช ชิปปิ้ง แอนด์ ทรานสปอร์ต 29/03/2566
523 บจก. อเมซซ่ิง โลจิสติคส์ แอนด์ ซัพพลายเชน 20/08/2566
524 บจก. อลันชัย โลจิสติกส์ 19/07/2566
525 บจก. ออนท็อป แปซิฟิค 29/03/2566
526 บจก. ออนไทม เซ็นเตอร์ 22/09/2566
527 บจก. อัพไรท์ โลจิสติคส์ 28/09/2566
528 บจก. อัลฟ่า แอร์ คาร์โก้ 29/04/2566
529 หจก. อัสนี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 23/03/2566
530 บจก. อาร์ พี ชิปปิ้ง เซอร์วิส 10/03/2566
531 บจก. อาร์ วาย โลจิสติกส์ 04/10/2566
532 บจก. อาร์ เอฟ ดี โลจิสติกส์ และเทรดด้ิง (ไทยแลนด์) 02/07/2566
533 บจก. อาร์ แอนด์ จี ฟิวเจอร์ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) 01/10/2566
534 บจก. อาร์ แอนด์ ที ชิปปิ้ง เซอร์วิส 15/12/2566
535 บจก. อาร์.เอส.  ทรานสปอร์ต 25/10/2566
536 บจก. อาศาโลจิสติกส์ 09/06/2566
537 หจก. อ าไพลี อิมพอร์ท แอนด์ เอ็กซ์พอร์ท 24/03/2566
538 บจก. อินเตอร์คอนทิเนนทัล ทรานสปอร์ต 05/08/2566
539 บจก. อินเตอร์ชิปปิ้งแอนด์เคลียร่ิง 25/11/2566
540 บจก. อินเตอร์ริม 25/02/2566
541 บจก. อินโนเวชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) 04/08/2566
542 บจก. อินฟินิต้ี เวลท์ ฟิวเจอร์ส 03/12/2566
543 บจก. อิมเมกซ์ โกลบอล โลจิสติกส์ 11/02/2566
544 บจก. อ.ีเอช. อูทาร่า (ประเทศไทย) 15/06/2566
545 บจก. อีพีเอส โกลบอล ล้ิงค์ 07/09/2566
546 บจก. อีลีเกนซ์ โลจิสติคส์ 31/03/2566

หมายเหตุ : ตามข้อ 7 ของประกาศกรมศุลกากรที ่96/2565 ก าหนดวา่กรณีตัวแทนออกของไม่เป็นสมาชิกของสมาคมตัวแทนออกของทีก่รมศุลกากรรับรอง 
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547 บจก. อีสเทิร์น  กมลาภร 17/03/2566
548 บจก. อีอาร์เอ คอร์ป 12/02/2566
549 หจก. อีอีพีซีแอล ชิปปิ้ง 14/09/2566
550 หจก. อุดมโรจน์ธนชัย 24/12/2566
551 บจก. อุตสาหกรรมแว่นตาไทย 20/05/2566
552 บจก. อุโตกุ (ประเทศไทย) 02/01/2566
553 บจก. เอ เค เอ็ม อินเตอร์ เซอร์วิส 04/06/2566
554 หจก. เอ เอ ชิปปิ้ง 05/03/2566
555 บจก. เอ เอส ชิปปิ้ง แอนด์ เฟรท เซอร์วิส 01/12/2566
556 บจก. เอ.เค.อภิภู เซอร์วิส เอ็กซ์เพรส 26/05/2566
557 บจก. เอ.ท.ี อินเตอร์เฟรท 20/01/2566
558 บจก. เอ.ท.ีเอ็น.เซอร์วิส 06/12/2566
559 บจก. เอ.พ.ีเอ็ม.อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต เซอร์วิส 28/07/2566
560 บจก. เอ.เอ็น.โอ.อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต เซอร์วิส 30/06/2566
561 หจก. เอ.เอส เคาน์เตอร์เซอร์วิส 13/02/2566
562 บจก. เอ็กซ์เปิร์ต อินฟินิต้ี 20/05/2566
563 บจก. เอ็กซ์เพรส  แมนเนจเม้นท์  เซอร์วิส 25/11/2566
564 บจก. เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม 02/08/2566
565 บจก. เอ็กเซล ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล 24/12/2566
566 บจก. เอเจพี โลจิสติกส์ 16/08/2566
567 บจก. เอช ทู โอ โลจิสติกส์ 23/07/2566
568 บจก. เอชเเอนด์เฟรนด์ จีทีแอล (ประเทศไทย) 20/05/2566
569 บจก. เอเชีย ไทย ชิปปิ้ง เซอร์วิส 16/06/2566
570 บจก. เอเชีย แอตแลนติก ไลน์เนอร์ 14/01/2566
571 บจก. เอเชียติก ฟอร์เวิร์ดด้ิง 24/03/2566
572 บจก. เอเชีย-แปซิฟิก โลจิสติคส์ 11/02/2566
573 บจก. เอซ โกลบอล โลจิสติกส์ 08/12/2566
574 บจก. เอซี เซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต 05/02/2566
575 บจก. เอแซป โลจิสติกส์ 06/02/2566
576 บจก. เอท โลจิสติกส์ 23/04/2566
577 บจก. เอทีเอ โกลบอล โลจิสติกส์ (สาขา 1) 26/11/2566
578 บจก. เอทูเค โลจิสติกส์ 28/05/2566
579 บจก. เอทูเอส โลจิสติคส์ 27/02/2566
580 บจก. เอ็น แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต 06/02/2566
581 บจก. เอ็น.เจ.โลจิสติกส์ แอนด์ ฟรูทส์ 29/07/2566
582 หจก. เอ็น.พ.ีชิปปิ้ง 12/11/2566
583 บจก. เอ็น.ว.ีพ.ี โลจิสติกส์ 02/07/2566
584 บจก. เอ็นเคเค โกลบอล เวนเจอร์ 13/09/2566
585 บจก. เอ็นจีเอ็ม กรุ๊ป อิมพอร์ต เอกส์พอร์ต 26/05/2566
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586 บจก. เอ็นทีแอลไนไก ทรานส์ ไลน์ (ประเทศไทย) 21/09/2566
587 หจก. เอ็นบีพีแอนด์เอส เทรดด้ิง 28/12/2566
588 หจก. เอ็นพีดับบลิว โลจิสติกส์ 28/07/2566
589 บจก. เอ็นเอ็มบ-ีมินีแบ ไทย 02/04/2566
590 บจก. เอ็นแอนด์เอ โลจิสติกส์ 29/03/2566
591 บจก. เอบีซี เอเซีย เฟรท 18/10/2566
592 บจก. เอเบิ้ล โลจิสติกส์ 15/06/2566
593 บจก. เอพี คาร์โก้ โลจิสติกส์ 28/05/2566
594 บจก. เอฟ.  ชิปปิ้ง และ เซอร์วิส 22/11/2566
595 บจก. เอฟพีที โกลบอล 17/03/2566
596 บจก. เอฟเอส อินเตอร์ โลจิสติคส์ 27/08/2566
597 บจก. เอฟแอลเอส 1993 (ไทยแลนด์) 11/06/2566
598 บจก. เอม เพาเวอร์ เฟรท แมนเมจเม้นท์ 15/01/2566
599 หจก. เอ็ม แอนด์ พี ชิปปิ้ง เซอร์วิส 24/06/2566
600 บจก. เอ็ม.ดับเบิ้ลย.ูเอส.โลจิสติกส์ 28/05/2566
601 หจก. เอ็ม.พ.ีด ารงค์เวช 12/03/2566
602 หจก. เอ็ม.ว.ีเอส. อินเตอร์เนชั่นแนล 26/10/2566
603 หจก. เอ็ม.เอส ชิปปิ้ง เซอร์วิส 18/05/2566
604 บจก. เอ็มอาร์เอ็ม เอ็กซ์อิม 13/12/2566
605 บจก. เอ็มเอสอี เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) 23/12/2566
606 บจก. เอ-วอท โกลเบิล โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) 20/09/2566
607 บจก. เอวีเอ ซี แลนด์ ชิปปิ้ง (ประเทศไทย) 26/05/2566
608 บจก. เอส เจ เอส อัลไลแอนซ์ 17/02/2566
609 บจก. เอส ที อี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 24/12/2566
610 บจก. เอส ที เอส ชิปปิ้ง เซอร์วิส 26/02/2566
611 บจก. เอส ทู พี 10/02/2566
612 บจก. เอส บี บี 15/12/2566
613 บจก. เอส เอ็ม เอส โลจิสติคส์ 23/02/2566
614 หจก. เอส.  เอช.  อาร์.  ชิปปิ้ง 26/01/2566
615 บจก. เอส. เอ. ดี. เซอร์วิส 03/12/2566
616 หจก. เอส.เค.เอฟ.เอ็นเตอร์ไพรซ์ 02/07/2566
617 บจก. เอส.เค.ไอ เซอร์วิส 12/02/2566
618 บจก. เอส.ท.ีว.ี ชิปปิ้ง 17/02/2566
619 หจก. เอส.พ.ีอาร์.ชิปปิ้งเซอร์วิส 08/09/2566
620 บจก. เอส.อาร์.ซี.พาวเวอร์ โพรเกรส 09/04/2566
621 บจก. เอส.เอ็น.พ.ี ชิปปิ้ง กรุ๊ป 24/12/2566
622 บจก. เอส.เอ็ม.เอส.คอมเมอร์เชียล 17/12/2566
623 บจก. เอสเจ อินเตอร์ โลจิสติกส์ 05/10/2566
624 บจก. เอสซีเอ็มเอส โลจิสติกส์ 04/08/2566
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625 บจก. เอสดี ชิ้ปปิ้ง 23/12/2566
626 บจก. เอสที แอนด์ เอเอส อินเตอร์ บิซิเนส 24/05/2566
627 บจก. เอสพีจี โลจิสติกส์ 16/12/2566
628 บจก. เอสเอ็นวีซี ชิปปิ้ง เซอร์วิซ 25/02/2566
629 บจก. เอสเอสวี อิมพอร์ตแอนด์ทรานสปอร์ต 11/02/2566
630 บจก. เอสเอสอาร์2020 เซอร์วิส 28/09/2566
631 บจก. เออีซี ฮับ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) 24/12/2566
632 บจก. เอเอ็มดี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 10/03/2566
633 บจก. เอเอสแอล โลจิสติกส์ 24/06/2566
634 หจก. เอแอนด์บี ชิปปิ้ง 27/08/2566
635 บจก. เอิร์ธ ชิปปิ้ง 12/07/2566
636 บจก. แอคคอร์ด ไพลอต โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) 08/03/2566
637 บจก. แองเจิลเฟรทแคร์ (ไทยแลนด์) 23/11/2566
638 บจก. แอดวานซ์ เซอร์วิส เเอนด์ โลจิสติคส์ 04/02/2566
639 บจก. แอดวานซ์ อินเตอร์เฟรท เซอร์วิส 01/06/2566
640 บจก. แอตตา (1993) 27/04/2566
641 บจก. แอตลาส โลจิสติคส์ (ไทยแลนด์) 11/05/2566
642 บจก. แอนวา ทรานส์ แอนด์ โลจิสติกส์ 23/01/2566
643 บจก. แอ็บบ้า เอเจ็นซีส์ 04/05/2566
644 บจก. แอพโซลูท มัลติโมดัล 23/06/2566
645 บจก. แอมพลัส คาร์โก้ 02/09/2566
646 บจก. แอร์-ซี ล้ิงค์ ทรานสปอร์ต 17/05/2566
647 บจก. แอร์-ซี อินเตอร์เนชั่นแนล 25/06/2566
648 บจก. แอโร-มารีน ทรานสเวิลด์ 01/12/2566
649 บจก. แอล เค ซี เทรดด้ิง 08/10/2566
650 บจก. โอ เค ดี ชิปปิ้ง 24/06/2566
651 บจก. โอเชี่ยนบลู โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) 23/02/2566
652 บจก. โอเชี่ยนเวิลด์ ทรานสปอร์ตเตชั่น 16/08/2566
653 บจก. โอเพ่นลิงค์ 23/04/2566
654 บจก. โอริกซ์ สเตนเลส (ประเทศไทย) 21/07/2566
655 บจก. โอเรียนทัล โลจิสติก กรุ๊ป (ไทยแลนด์) 23/03/2566
656 บจก. โอโอซีแอล  โลจิสติคส์  (ประเทศไทย) 07/01/2566
657 บจก. ไอ พี 5 27/08/2566
658 บจก. ไอ.เอฟ.เอส. (กรุงเทพฯ) 29/07/2566
659 บจก. ไอซี อินเตอร์เฟรท 21/07/2566
660 บจก. ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์ 03/12/2566
661 บจก. ไอเอสเอส โกลบอล ฟอร์เวิร์ดด้ิง (ไทยแลนด์) 08/12/2566
662 บจก. ฮกหลีคาร์โก้ เซอร์วิส (ประเทศไทย) 25/06/2566
663 บจก. ฮอร์ไรซอน อินเตอร์เนชั่นแนล โลจีสติก 17/06/2566
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664 บจก. ฮันซ่า เมเยอร์ โกลบอล ทรานสปอร์ต 23/01/2566
665 บจก. ฮัพพ์ โอเวอร์ 26/02/2566
666 หจก. ฮานา บิวซิเนส 05/08/2566
667 บจก. ฮิปโป โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) 27/09/2566
668 บจก. เฮอร์ริเทจ ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล 12/02/2566
669 บจก. แฮนเดิล ชิปปิ้ง 20/01/2566
670 บจก. แฮร์เมส อินเตอร์เนชั่นแนล 03/08/2566
671 หจก. ไฮบริด เฟรท โลจิสติกส์ 16/08/2566
672 บจก. ไฮเวย์ ชิปปิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล 16/11/2566
673 หจก. ไฮสปีด อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต 13/07/2566

หมายเหตุ : ตามข้อ 7 ของประกาศกรมศุลกากรที ่96/2565 ก าหนดวา่กรณีตัวแทนออกของไม่เป็นสมาชิกของสมาคมตัวแทนออกของทีก่รมศุลกากรรับรอง 
ใหป้ฏบิัติพธิกีารศุลกากรได้ โดยมีราคาศุลกากรในใบขนสินค้าไม่เกนิ 1 ล้านบาท ต่อฉบับ


