
รายการทรัพย์สินขายทอดตลาดที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 5/ 2559 
ล าดับที ่ รายการทรัพย์สิน รูป 

1 เครื่องเล่นดีวีดี ย่ีห้อ AJ รุ่น 2808 จ านวน 1 
เครื่อง 

 

2 เครื่องพ่นยา ยี่ห้อฮอนด้า จ านวน 2 เครื่อง 

 

3 คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP จ านวน 1 ชุด 

 

4 เครื่องขยายเสียง ยี่ห้อเอเจ รุ่น AV-2005 
จ านวน 1 เครื่อง 

 

5 กล้องวงจรปิด ยี่ห้อ AVTECH รุ่น F36-T 
จ านวน 4 ตัว 

 

6 กล้องวงจรปิด ยี่ห้อ WDCCTV รุ่น 3503SD 
จ านวน 7 ตัว 

 



7 โทรทัศน์สี ย่ีห้อซัมซุง ขนาด 21 นิ้ว จ านวน 
1 เครื่อง 

 

8 เครื่องเล่นดีวีดี ย่ีห้อโซเคน รุ่น NE-241 
จ านวน 1 เครื่อง 

 

9 แท็บเล็ต ยี่ห้อ ซัมซุง รุ่น Galaxy Tab 3 
lite จ านวน 1 เครื่อง 
 

 

10 เครื่องขยายเสียง ยี่ห้อ USZ-BSZ จ านวน 1  
เครื่อง 

 

11 คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 
จอภาพ ซีพียู คีย์บอร์ด และล าโพง 

 

12 เครื่องเล่นสเตอริโอ ยี่ห้อซัมซุง รุ่น HT-
C5550W พร้อมล าโพง จ านวน 6 ตัว 

 



13 คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด 

 

14 ชุดน้ าชาเบญจรงค์ 7 ชิ้น จ านวน 2 ชุด 

 

15 ชุดน้ าชาเบญจรงค์ 8 ชิ้น จ านวน 1 ชุด 

 

16 กาน้ าชาลายมังกร จ านวน 1 ชุด 

 

17 ถาดเบญจรงค์ 2 ชิ้น จ านวน 1 ชุด 

 

18 เครื่องเสียง ยี่ห้อชาร์ป รุ่น CMF-R500CD 
หมายเลข 60102485 จ านวน 1 ชุด 

 



19 เครื่องเล่นดีวีดี ย่ีห้อ ยามาฮ่า หมายเลข 
DVD S550 จ านวน 1 เครื่อง 

 

20 คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER ETLA จ านวน 1 
ชุด ประกอบด้วย ซีพียู จอ และคีบอร์ด 
พร้อมล าโพง รุ่น GXL จ านวน 1 ตัว 

 
 
 
 
 
 
 

21 เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ยี่ห้อพีเอสไอ 
จ านวน 1 เครื่อง 

 

22 คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 
ซีพียู (เคส) จอมอนิเตอร์ ยี่ห้อแอลจี 
คีย์บอร์ด และเม้าส์ 

 

23 คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 
ซีพียู (เคส) จอมอนิเตอร์ ยี่ห้อแอลจี 
คีย์บอร์ด และเม้าส์ 

 

24 โทรทัศน์สี ย่ีห้อซัมซุง รุ่น PLANO จ านวน 1 
เครื่อง 

 



25 ชุดเครื่องเสียงและเครื่องเล่นดีวีดี จ านวน 1 
ชุด พร้อมล าโพง จ านวน 3 ตัว 

 

26 เครื่องเล่นวีซีดี ยี่ห้อ โซกี่ จ านวน 1 เครื่อง 

 

27 โทรทัศน์สี ยี่ห้อซัมซุง ขนาด 29 นิ้ว จ านวน 
1 เครื่อง 

 

28 ตู้ล าโพง ยี่ห้อนาโกย่า ขนาด 9000 วัตต์ 
จ านวน 2 ตู้ 

 

29 ตู้ล าโพง ยี่ห้อนาโกย่า ขนาด 5000 วัตต์ 
จ านวน 2 ตู้ 

 

30 แอมป์ขยายเสียง ยี่ห้อเอกซ์โฟน รุ่น 2204F 
จ านวน 1 เครื่อง 

 



31 แอมปข์ยายเสียง ยี่ห้อนาโกยา รุ่น CA-683Z 
จ านวน 1 เครื่อง 

 

32 เครื่องเล่นดีวีดี ย่ีห้อซัมซุง รุ่น DVD-C450K 
จ านวน 1 เครื่อง 

 

33 เครื่องเล่นวีซีดี ยี่ห้อโซเคน รุ่น VCD-320K 
จ านวน 1 เครื่อง 

 

34 เครื่องเล่นดีวีดี ย่ีห้อเอเจ รุ่น D-181E จ านวน 
1 เครื่อง 

 

35 เครื่องเล่นเกมส์เพลย์ 2 ย่ีห้อโซนี่ รุ่น SCPH-
50006 จ านวน 1 เครื่อง 

 

36 กล้องถ่ายรูปดิจิตอล ย่ีห้อ BRICA รุ่น 
DIGIART 580 พร้อมแบตเตอรี่และการ์ด
หน่วยความจ า จ านวน 1 กล้อง 

 



37 โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ LG รุ่น KG 200 จ านวน 
1 เครื่อง 

 

38 โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อโนเกีย รุ่น N 1280 
จ านวน 1 เครื่อง 

 

39 โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ เอเซอร์ หมายเลข IMEI 
357401059136324 และ IMEI 
357401059136332 จ านวน 1 เครื่อง 

 

40 โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ ซัมซุง รุ่นกาแล็คซี่ โน๊ต 
3 จ านวน 1 เครื่อง 

 

41 โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ ซัมซุง รุ่นกาแล็คซี่ เอส 
4 จ านวน 1 เครื่อง 

 

42 โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อซัมซุง รุ่น D500 จ านวน 
1 เครื่อง 

 



43 โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อแอปเปิ้ล รุ่นไอโฟน 4S 
จ านวน 1 เครื่อง 

 

44 โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อแอปเปิ้ล รุ่นไอโฟน 4S 
จ านวน 1 เครื่อง 

 

45 โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ OVC หมายเลขเครื่อง 
352331030036001 จ านวน 1 เครื่อง 

 

46 โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อโซนี่อิริคสัน จ านวน 1 
เครื่อง 

 

47 โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ แอปเปิ้ล รุ่น ไอโฟน 5 
เอส จ านวน 1 เครื่อง 

 

48 โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ ซัมซุง รุ่น โน๊ต 3 
จ านวน 1 เครื่อง 

 



49 คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ แอปเปิล รุ่น iMac (พร้อม
แป้นพิมพ์ไร้สาย) หมายเลขเครื่อง 
W8041S03DAS จ านวน 1 เครื่อง 

 

50 กล้องถ่ายรูป ย่ีห้อ Canon รุ่น 500D จ านวน 
1 เครื่อง 

 

51 ปากกา ยี่ห้อดูปองท์ สีทอง จ านวน 1 ด้าม 

 

52 ไฟแช็ค ยี่ห้อดูปองท์ จ านวน 1 อัน 

 

53 เครื่องเล่นวีซีดี ยี่ห้อ ACONATIC หมายเลข
เครื่อง KC9934390 จ านวน 1 เครื่อง 

 

54 เครื่องปรับระดับเสียง ยี่ห้อคอสโม่ จ านวน 1 
เครื่อง 

 



55 ล าโพงวิทยุ ย่ีห้อไพโอเนียร์ หมายเลขเครื่อง 
A18 จ านวน 2 ตัว 

 

56 เครื่องเล่นดีวีดี ย่ีห้อคิงเทค จ านวน 1 เครื่อง 

 

57 แท็บเล็ต ยี่ห้อ ASUS หมายเลขเครื่อง 
C40KAS105387 จ านวน 1 เครื่อง 

 

58 โทรทัศน์สี ย่ีห้อชาร์ป ขนาด 21 นิ้ว จ านวน 
1 เครื่อง 

 

59 ล าโพง ยี่ห้อ hifi ขนาด 2500 วัตถ์ จ านวน 
2 ตัว 

 
60 โทรทัศน์สี ย่ีห้อ แอลจี ขนาด 50 นิ้ว จ านวน 

1 เครื่อง 

 



61 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อ Dell รุ่น 
INSPIRON N4050 จ านวน 1 เครื่อง 

 

62 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อ ซัมซุง MODEL : 
NP35QU4X-90CTH จ านวน 1 เครื่อง 

 

63 พัดลม ยี่ห้อฮิตาชิ ขนาด 16 นิ้ว จ านวน 1 
เครื่อง 

 
 
 
 
 

64 พัดลม ยี่ห้อแฟมิลี่ ขนาด 16 นิ้ว จ านวน 1 
เครื่อง 

 
 
 
 
 
 

65 ตู้นิรภัย สีเทา ยี่ห้อ COBRA ขนาด 15X18 
นิ้ว จ านวน 1 ตู้ 

 

66 โต๊ะกลางโครงเหล็กหน้าหิน ขนาด 
120x60x45 เซนติเมตร จ านวน 1 ตัว 

 



67 โต๊ะกลางสีไฮกลอสหน้ากระจก ขนาด 
120x60x42 เซนติเมตร จ านวน 1 ตัว 

 

68 โต๊ะกลางหน้าหิน รุ่น VICTOR ขนาด 
130x60x42 เซนติเมตร จ านวน 1 ตัว 

 
 
 
 
 
 

69 จอคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อซัมซุง รุ่น 
SYNCMASTER  ฺB1930 จ านวน 1 เครื่อง 

 

70 โฮมเธียเตอร์ ย่ีห้อโซนี่ รุ่น HBD-DZ640K 
พร้อมล าโพง 6 ตัว จ านวน 1 ชุด 

 

71 โทรทัศน์สี ย่ีห้อโซนี่ ขนาด 32 นิ้ว จ านวน 1 
ชุด 

 

72 ถุงกอล์ฟ พร้อมไม้กอล์ฟ ยี่ห้อ DAIWA 
จ านวน 9 อัน 

 



73 เตียงไม้สัก ขนาด 6 ฟุต จ านวน 1 หลัง 

 

74 เตียงไม้สัก ขนาด 6 ฟุต จ านวน 1 หลัง 

 

75 กล้องถ่ายรูป  ยี่ห้อ NIKON รุ่น D3200 
จ านวน 1 เครื่อง 

 

76 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อแอปเปิ้ล รุ่น 
MACBOOK PRO จ านวน 1 เครื่อง 

 

77 โทรทัศน์สี ย่ีห้อ ทีซีแอล ขนาด 32 นิ้ว 
จ านวน 1 เครื่อง 

 

78 โทรทัศน์สี ย่ีห้อโตชิบา รุ่น 55 พีเจ 5 ยูอี 
ขนาด 55 นิ้ว หมายเลขเครื่อง 83251487 
พร้อมเซอร์ราว 5 ตัว จ านวน 1 ชุด 

 



79 ล าโพง จ านวน 5 ตัว 

 

80 ตู้นิรภัย ย่ีห้อ SOLEX จ านวน 1 ตู้ 

 

81 เครื่องเล่นวิทยุเทป ยี่ห้อยามาฮ่า จ านวน 1 
เครื่อง 

 

82 ตู้นิรภัย ย่ีห้อ PRO TX จ านวน 1 เครื่อง 

 

83 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อเอเซอร์ รุ่น Aspire 
4745 G จ านวน 1 เครื่อง 

 

84 โทรทัศน์สี ย่ีห้อพานาโซนิค ขนาด 32 นิ้ว 
จ านวน 1 เครื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 



85 ชุดเครื่องเสียง ยี่ห้อซันซุย รุ่น RZ-8150AV 
จ านวน 1 ชุด พร้อมล าโพงย่ีห้อซูเล็ค จ านวน 
2 ตัว 

 

86 ปริ้นเตอร์ ยี่ห้อแคนนอน รุ่นพิกมาร์ MP-287 
จ านวน 1 เครื่อง 

 

87 เครื่องท าน้ าอุ่น ยี่ห้อพานาโซนิค รุ่น DH-
3CT2 จ านวน 1 เครื่อง 

 

88 คอมพิวเตอร์ ยี่ห้ออัสซุส รุ่น 64 ATHLON 
X2 พร้อมจอคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อซัมซุง รุ่น 
SYNCMASTER คีย์บอร์ด และเมาส์ จ านวน 
1 ชุด 

 

89 คอมพิเตอร์ ยี่ห้ออัสซุส รุ่น 64 ATHLON X2 
พร้อมจอคอมพิวเตอร์ยี่ห้อซัมซุง รุ่น 
SYNCMASTER คีย์บอร์ด และเม้าส์ จ านวน 
1 ชุด 

 

90 คอมพิเตอร์ ยี่ห้ออัสซุส รุ่น 64 ATHLON X2 
พร้อมจอคอมพิวเตอร์ยี่ห้อซัมซุง รุ่น 
SYNCMASTER คีย์บอร์ด และเม้าส์ จ านวน 
1 ชุด 

 



91 คอมพิเตอร์ ยี่ห้ออัสซุส รุ่น 64 ATHLON X2 
พร้อมจอคอมพิวเตอร์ยี่ห้อซัมซุง รุ่น 
SYNCMASTER คีย์บอร์ด และเม้าส์ จ านวน 
1 ชุด 

 

92 เครื่องส ารองไฟฟ้า ยี่ห้อ DINO ELECTRIC 
รุ่น AK-720 จ านวน 1 เครื่อง 

 

93 เคสคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อดีเอ็มเอ จ านวน 10 
เครื่อง 

 

94 เคสคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อดิจิตอล จ านวน 2 
เครื่อง 

 

95 จอคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อเบนคิว จ านวน 12 
เครื่อง 

 

96 แป้นพิมพ์ ยี่ห้อคิวเทค จ านวน 5 อัน 

 



97 แป้นพิมพ์ ยี่ห้อจีเทค จ านวน 4 อัน 

 

98 แป้นพิมพ์ ยี่ห้อ OKER จ านวน 2 อัน 

 

99 แป้นพิมพ์ ยี่ห้อ CLIPTEC จ านวน 1 อัน 

 

100 คอมพิเตอร์ ยี่ห้อ MEC รุ่น MATE MX 
จ านวน 4 เครื่อง 

 

101 จอคอมพิเตอร์ COLOR MONITOR รุ่น 
AS1454 (48K) จ านวน 1 เครื่อง 

 

102 กล้องถ่ายรูปแบบดิจิตอล ยี่ห้อโกดัก จ านวน 
1 ตัว 

 
 
 
 
 
 
 



103 เก้าอ้ีปรับเอนไม้สัก จ านวน 2 ตัว 

 

104 ล้อแม็ก ยี่ห้อ LENSO ขนาด 15 นิ้ว จ านวน 
4 วง 

 

105 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า หมายเลข
ทะเบียน กยจ-270 ล าพูน 

 

106 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลข
ทะเบียน 1กข-1917 แพร่  

 

107 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮฮนด้า หมายเลข
ทะเบียน 1กก-8615 แพร่ 

 

108 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลข
ทะเบียน กษธ-474 แพร่ 

 



109 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลข
ทะเบียน กรฉ-940 แพร ่

 

110 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า หมายเลข
ทะเบียน 1กค-2668 เชียงราย  

 

111 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า หมายเลข
ทะเบียน 1กข-6556 เชียงราย  

 

112 
 

รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า หมายเลข
ทะเบียน คบพ-49 เชียงราย 

 
113 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ MANTIZ(MZ) พ่วง

ข้าง หมายเลขทะเบียน อกง-993 กทม.  

 
114 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า หมายเลข

ทะเบียน งตง-26 เชียงใหม่ 

 



115 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ซูซูกิ หมายเลข
ทะเบียน จจท-798 เชียงใหม่ 

 
116 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า หมายเลข

ทะเบียน กรค-792 น่าน 

 
117 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลข

ทะเบียน งวก-336 เชียงใหม่ 

 
118 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า หมายเลข

ทะเบียน 1กฌ-7689 เชียงใหม่ 

 
119 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลข

ทะเบียน คจม-850 เชียงราย 

 
120 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อคาวาซากิ หมายเลข

ทะเบียน จฉว-138 เชียงใหม่  

 



121 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลข
ทะเบียน งลท-468 เชียงใหม่ 

 
122 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลข

ทะเบียน คทต-633 เชียงราย 

 
123 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลข

ทะเบียน งพบ-32 เชียงใหม่ 

 
124 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮ่า หมายเลข

ทะเบียน ขขม-307 พะเยา 

 
125 รถจักรยายนต์ ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลข

ทะเบียน 1กข-4903 เชียงราย  

 
126 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลข

ทะเบียน จจค-471 เชียงใหม่ 

 
 


