
รายการขายทอดตลาดทรัพย์สินไม่เหมาะสมแก่การเก็บรักษา คร้ังที ่5/2559 
ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

ณ สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6  
เลขที่ 112 หมู่ 6 ตําบลมะตูม อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพษิณุโลก 

ลําดับ รายการ 
ปี พ.ศ. 

(จดทะเบียน) 
วันสิ้นอายุภาษี หมายเหต ุ

1 รถยนต์น่ังส่วนบุคคล ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน         
กก-8228 แพร่ จํานวน 1 คัน 2550 2553  

2 โทรทัศน์สี ย่ีห้อ LG ขนาด 42 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง - -  

3 โทรทัศน์สี ย่ีห้อ SAMSUNG ขนาด 40 น้ิว                
จํานวน 1 เคร่ือง - -  

4 แท็ปเล็ต ไอแพดมินิ รุ่น MODEL A1455               
จํานวน 1 เคร่ือง - -  

5 คอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค  ยี่ห้อ ASUS รุ่น MODEL X44H  
จํานวน 1 เคร่ือง - -  

6 
ชุดเครื่องเสียงโฮมเธียเตอร์พร้อมเครื่องเล่นดีวีดี          
ยี่ห้อ ซัมซุง หมายเลขเครื่อง ZVU21REC900187B 
จํานวน  1 เครื่อง 

- - 
 

7 เครื่องเล่นดีวีดี ย่ีห้อ ซัมซุง หมายเลขเครื่อง 
ZVGH1RPC600026F  จํานวน  1  เครื่อง - -  

8 เครื่องนวดไฟฟ้า ย่ีห้อ MDKOTO  รุ่น MODEL TC-620 
จํานวน 1 เคร่ือง   - -  

9 เตาไมโครเวฟ ยี่ห้อซัมซุง หมายเลขเครื่อง 
7WMC800515R จํานวน 1 เครื่อง - -  

10 รถยนต์น่ังส่วนบุคคล ยี่ห้อ บีเอ็มดับเบิ้ลยู หมายเลขตัวรถ 
WBAWB32030PV52955 จํานวน 1 คัน - -  

11 โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อซัมซุง หมายเลขเคร่ือง 
355891051230806/01 จํานวน 1 เครื่อง - -  

12 โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อดีแทค หมายเลขเคร่ือง 
865679020391772 จํานวน 1 เครื่อง - -  

13 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮ่า หมายเลขทะเบียน             
ขกล-315 พิจิตร จํานวน 1 คัน 2552 2558  

14 รถยนต์น่ังส่วนบุคคล ยี่ห้อโตโยตา้ หมายเลขทะเบียน   
กธ-5798 อุดรธานี จํานวน 1 คัน - -  

15 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขเครื่องยนต์ 
JF362E-0099126 จํานวน 1 คัน - -  

16 รถยนต์น่ังส่วนบุคคล ยี่ห้อ นิสสัน  หมายเลขทะเบียน 
กม-2739 นครสวรรค์   จํานวน 1 คัน 

2540 2558  

17 รถบรรทุกส่วนบุคลคล(กระบรรทุก(ท้ายลาด)) ยี่ห้อ ฮีโน่ 
หมายเลขทะเบียน 81-4726 พิษณุโลก จํานวน 1 คัน 2549 2558  



 

 
 
 

ลําดับ รายการ 
ปี พ.ศ. 

(จดทะเบียน) 
วันสิ้นอายุภาษี หมายเหต ุ

18 
รถบรรทุกส่วนบุคคล(กระบะบรรทุกท้ายลาดมีเครือ่งทุน
แรง)  ย่ีห้อ ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน  82-3231 
พิษณุโลก จํานวน 1 คัน 

2543 2559  

19 รถเก่ียวข้าว ยี่ห้อ เกษตรพัฒนา รุ่นจ้าวช้างไวไฟ 
KPH22T หมายเลขตัวรถ 284GU จํานวน 1 คัน 2557          -  

20 รถเก่ียวข้าว ยี่ห้อ เกษตรพัฒนา รุ่นจ้าวช้างไวไฟ 
KPH22T หมายเลขตัวรถ 28479039 จํานวน 1 คัน 2553 -  

21 รถยนต์น่ังส่วนบุคคล ยี่ห้อ เชตโรเลต หมายเลขทะเบียน 
กน-8907 พิษณุโลก จํานวน 1 คัน 2550 2556  

22 รถยนต์น่ังส่วนบุคคล ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน       
กข-8087 ตาก  จํานวน 1 คัน 2549 2557  

23 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA รุ่นCBR   หมายเลข
ทะเบียน ขนล-30 พิษณุโลก       จํานวน 1 คัน - -  

24 รถจักรยานยนต์ 125ซีซี หมายเลขเครื่องยนต์ 
163FML-A2009529  จํานวน 1 คัน - -  

25 
รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า  หมายเลขตัวรถ            
NC31-1201822 หมายเลขเคร่ืองยนต์                
NC23E-153650 จํานวน 1 คัน   

- -  

26 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า หมายเลขทะเบียน            
กทข-54 อุทัยธานี จํานวน 1 คัน    

27 นาฬิกาข้อมือ สแตนเลส ย่ีห้อ SEIKO จํานวน 1 เรือน - -  

28 โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ ไอโมบาย รุ่น IQ 5.8 DTV   
จํานวน 1 เคร่ือง - -  

29 
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ย่ีห้อ โตโยต้า                   
หมายเลขทะเบียน บร-7047 เพชรบูรณ์               
จํานวน 1 คัน 

2540 2558  

30 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า หมายเลขทะเบียน             
ขจว-788 เพชรบูรณ์ จํานวน 1 คัน 2551 2555  

31 รถยนต์น่ังส่วนบุคคล ยี่ห้อ ฮอนด้า หมายเลขทะเบียน 
กง-158 อุตรดติถ์ จํานวน 1 คัน 2536 2558  

32 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ย่ีห้อ โตโยต้า   หมายเลข
ทะเบียน บร-9929 เพชรบูรณ์ จํานวน 1 คัน 2535 2558  

33 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ยามาฮ่า หมายเลขทะเบียน          
ขจล-167 เพชรบูรณ์ จํานวน 1 คัน - -  

34 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ย่ีห้อ มาสด้า             
หมายเลขทะเบียน บล-1019 นครสวรรค์ จํานวน 1 คัน 2542 2556  



 
แผ่นที่ 1 

บัญชีแนบท้าย 
ประกาศคณะกรรมการขายทอดตลาด 

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 
เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว ้

ครั้งที่ 5/2559 
วัน          ท่ี      พฤษภาคม  2559 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ลําดับ รายการ 
ปี พ.ศ. 

(จดทะเบียน) 
วันสิ้น

อายุภาษี 
ราคาเร่ิมต้น หลักประกัน หมายเหตุ 

1 รถยนต์น่ังส่วนบุคคล ยี่ห้อ อีซูซุ                
หมายเลขทะเบียน  กก-8228 แพร่  2550 2553    

2 โทรทัศน์สี ย่ีห้อ LG ขนาด 42 นิ้ว             
จํานวน 1 เคร่ือง - -    

3 โทรทัศน์สี ย่ีห้อ SAMSUNG ขนาด 40 น้ิว        
จํานวน 1 เคร่ือง - -    

4 แท็ปเล็ต ไอแพดมินิ รุ่น MODEL A1455         
จํานวน 1 เคร่ือง - -    

5 คอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค  ยี่ห้อ ASUS               
รุ่น MODEL X44H  จํานวน 1 เครื่อง - -    

6 
ชุดเครื่องเสียงโฮมเธียเตอร์พร้อมเครื่องเล่นดีวีดี   
ยี่ห้อ ซัมซุง หมายเลขเครื่อง 
ZVU21REC900187B จํานวน  1 เครื่อง 

- - 
   

7 เครื่องเล่นดีวีดี ย่ีห้อ ซัมซุง หมายเลขเครื่อง 
ZVGH1RPC600026F  จํานวน  1  เครื่อง - -    

8 เครื่องนวดไฟฟ้า ย่ีห้อ MDKOTO                    
รุ่น MODEL TC-620 จํานวน 1 เครื่อง   - -    

9 เตาไมโครเวฟ ยี่ห้อซัมซุง หมายเลขเครื่อง 
7WMC800515R จํานวน 1 เครื่อง - -    

10 รถยนต์น่ังส่วนบุคคล ยี่ห้อ บีเอ็มดับเบิ้ลยู 
หมายเลขตัวรถ WBAWB32030PV52955  - -    

11 โทรศัพท์มือถือ ย่ีห้อซัมซุง หมายเลขเคร่ือง 
355891051230806/01 จํานวน 1 เคร่ือง    - -    

12 โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อดีแทค หมายเลขเครื่อง 
865679020391772 จํานวน 1 เครื่อง - -    

13 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮ่า หมายเลข
ทะเบียน ขกล-315 พิจิตร  2552 2558    

14 รถยนต์น่ังส่วนบุคคล ยี่ห้อโตโยตา้             
หมายเลขทะเบียน  กธ-5798 อุดรธานี  - -    



 
แผ่นที่ 2 

ลําดับ รายการ 
ปี พ.ศ. 

(จดทะเบียน) 
วันสิ้น

อายุภาษี 
ราคาเร่ิมต้น หลักประกัน หมายเหตุ 

15 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลข
เครื่องยนต์ JF362E-0099126  - -    

16 รถยนต์น่ังส่วนบุคคล ยี่ห้อ นิสสัน             
หมายเลขทะเบียน กม-2739 นครสวรรค์    

2540 2558    

17 
รถบรรทุกส่วนบุคลคล (กระบรรทุก(ท้ายลาด)) 
ยี่ห้อ ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน 81-4726 
พิษณุโลก  

2549 2558  
  

18 
รถบรรทุกส่วนบุคคล (กระบะบรรทุกท้ายลาดมี
เครื่องทุนแรง)  ย่ีห้อ ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน  
82-3231 พิษณุโลก  

2543 2559  
  

19 รถเก่ียวข้าว ยี่ห้อ เกษตรพัฒนา รุ่นจ้าวช้างไวไฟ 
KPH22T หมายเลขตัวรถ 284GU  2557       -    

20 รถเก่ียวข้าว ยี่ห้อ เกษตรพัฒนา รุ่นจ้าวช้างไวไฟ 
KPH22T หมายเลขตัวรถ 28479039  2553 -    

21 รถยนต์น่ังส่วนบุคคล ยี่ห้อ เชตโรเลต              
หมายเลขทะเบียน  กน-8907 พิษณุโลก  2550 2556    

22 รถยนต์น่ังส่วนบุคคล ยี่ห้อ อีซูซุ                 
หมายเลขทะเบียน  กข-8087 ตาก   2549 2557    

23 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA รุ่นCBR   
หมายเลขทะเบียน ขนล-30 พิษณุโลก        - -    

24 รถจักรยานยนต์ 125ซีซี หมายเลขเครื่องยนต์ 
163FML-A2009529   - -    

25 
รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า  หมายเลขตัวรถ    
NC31-1201822 หมายเลขเคร่ืองยนต์           
NC23E-153650  

- -  
  

26 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า                
หมายเลขทะเบียน  กทข-54 อุทัยธานี       

27 นาฬิกาข้อมือ สแตนเลส ย่ีห้อ SEIKO             
จํานวน 1 เรือน - -    

28 โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ ไอโมบาย รุ่น IQ 5.8 DTV  
จํานวน 1 เคร่ือง - -    

29 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ย่ีห้อ โตโยต้า             
หมายเลขทะเบียน บร-7047 เพชรบูรณ์           2540 2558    

30 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า                 
หมายเลขทะเบียน  ขจว-788 เพชรบูรณ์  2551 2555    

31 รถยนต์น่ังส่วนบุคคล ยี่ห้อ ฮอนด้า           
หมายเลขทะเบียน กง-158 อุตรดติถ์  2536 2558    



 

 
แผ่นที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  หลักประกันตามบัญชแีนบท้ายต้องเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คธนาคาร สั้งจ่ายบัญชี “เก็บรักษาทรัพย์สินคดี
ยาเสพติด โดย สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิ ภาค 6 ” 

ลําดับ รายการ 
ปี พ.ศ. 

(จดทะเบียน) 
วันสิ้น

อายุภาษี 
ราคาเร่ิมต้น หลักประกัน หมายเหตุ 

32 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ย่ีห้อ โตโยต้า   
หมายเลขทะเบียน บร-9929 เพชรบูรณ์  2535 2558    

33 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ยามาฮ่า                 
หมายเลขทะเบียน  ขจล-167 เพชรบูรณ์  - -    

34 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ย่ีห้อ มาสด้า             
หมายเลขทะเบียน บล-1019 นครสวรรค์  2542 2556    



 
 


