
รายการขายทอดตลาดทรัพย์สินไม่เหมาะสมแกก่ารเก็บรักษา คร้ังที่ 2/2562 
วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2562 

ณ ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 

เลขที่ 112 หมู่ 6 ต าบลมะตูม อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 

ล าดับ รายการ 
ปี  

พ.ศ. 
(จดทะเบียน) 

รูปทรัพย์สิน หมายเหตุ 

1 

รถจักรยานยนต์  
ยี่ห้อ ฮอนด้า  
หมายเลขทะเบียน  
1กญ-4188 ก าแพงเพชร 

2561 

 
ราคาเริ่มต้น 60,000 บาท 

 

2 

รถยนต์บรรทุกส่วน
บุคคล ยี่ห้อมิตซูบิชิ 
หมายเลขทะเบียน  
บท-227 ชัยนาท  

2539 

 
ราคาเริ่มต้น 20,000 บาท 

 

3 

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 
ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลข
ทะเบียน กต-7366 
เพชรบูรณ์  

2544 

 
ราคาเริ่มต้น 30,000 บาท 

 



4 

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 
7 คน ยี่ห้อโตโยต้า 
หมายเลขทะเบียน  
นข-2874 พิษณุโลก  

2544 

 
ราคาเริ่มต้น 30,000 บาท 

 

5 

รถยนต์บรรทุกส่วน
บุคคล ยี่ห้ออีซูซุ 
หมายเลขทะเบียน  
บษ-8336 นครสวรรค์  

2546 

 
ราคาเริ่มต้น 80,000 บาท 

 

6 

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 
ยี่ห้อ ฮอนด้า  
หมายเลขทะเบียน  
กท-8538 พิษณุโลก 

2540 

 
ราคาเริ่มต้น 20,000 บาท 

 

7 

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 
ยี่ห้อดัสสัน  
หมายเลขทะเบียน  
กบ-9283 เชียงใหม่  

2522 

 
ราคาเริ่มต้น 10,000 บาท 

 



8 

รถจักรยานยนต์  
ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลข
ทะเบียน กพร-119 
อุทัยธานี  

2552 

 
ราคาเริ่มต้น 4,500 บาท 

 

9 

รถจักรยานยนต์  
ยี่ห้อฮอนด้า  
หมายเลขตัวรถ  
NC31-1201462 
หมายเลขเครื่องยนต์ 
NC23E-1502989 
จ านวน 1 คัน  

 
- 
 

 

 
ราคาเริ่มต้น 10,000 บาท 

 

10 

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 
ยี่ห้อเบนซ ์ 
หมายเลขทะเบียน  
กฉ-2028 สุโขทัย  

2536 

 
ราคาเริ่มต้น 50,000 บาท 

 



11 

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 
ยี่ห้อฮอนด้า  
หมายเลขทะเบียน  
กม-5512 นครสวรรค์  

2539 

 
ราคาเริ่มต้น 10,000 บาท 

 

12 

รถจักรยานยนต์  
ยี่ห้อคาวาซากิ  
หมายเลขทะเบียน  
1กญ-1558 พิษณุโลก 

2558 

 
ราคาเริ่มต้น 50,000 บาท 

 

13 

รถจักรยานยนต์  
ยี่ห้อ ฮอนด้า  
หมายเลขทะเบียน  
1กข-1146 อุทัยธานี  

2557 

 
ราคาเริ่มต้น 15,000 บาท 

 

14 

รถจักรยานยนต์  
ยี่ห้อ คาวาซากิ  
หมายเลขทะเบียน  
5กง-5255 
กรุงเทพมหานคร 

2559 

 
ราคาเริ่มต้น 80,000 บาท 

 



15 

รถจักรยานยนต์  
ยี่ห้อ จีพีเอ็กซ์  
หมายเลขทะเบียน  
1กถ-7524 อุดรธานี  

2559 

 
ราคาเริ่มต้น 5,000 บาท 

 

16 

รถยนต์บรรทุกส่วน
บุคคล (เสริมกระบะข้าง)  
ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลข
ทะเบียน บจ-5073 ตาก 

2548 

 
ราคาเริ่มต้น 80,000 บาท 

 

17 

รถยนต์บรรทุกส่วน
บุคคล ยี่ห้อ โตโยต้า  
หมายเลขทะเบียน  
บฉ-4947 ตาก 

2551 

 
ราคาเริ่มต้น 130,000 บาท 

 

18 

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 
ยี่ห้อ ฮอนด้า 
หมายเลขทะเบียน  
กฉ-3186 สุโขทัย  

2553 

 
ราคาเริ่มต้น 20,000 บาท 

 



19 

รถยนต์บรรทุกส่วน
บุคคล ยี่ห้อ โตโยต้า  
หมายเลขทะเบียน  
บธ-7781 พิจิตร  

2550 

 
ราคาเริ่มต้น 90,000 บาท 

 

20 

รถยนต์บรรทุกส่วน
บุคคล ยี่ห้อเชฟโรเลต  
หมายเลขทะเบียน  
บน-7567 สุโขทัย 

2557 

 
ราคาเริ่มต้น 320,000 บาท 

 

21 

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 
ยี่ห้อ ฮอนด้า  
หมายเลขทะเบียน  
กจ-8291 สระบุรี  

2540 

 
ราคาเริ่มต้น 15,000 บาท 

 

22 

รถจักรยานยนต์  
ยี่ห้อ ฮอนด้า  
หมายเลขทะเบียน  
1กฎ-7512 เพชรบูรณ์  

2560 

 
ราคาเริ่มต้น 5,000 บาท 

 



23 

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 
(นั่งสองตอนท้ายบรรทุก)  
ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลข
ทะเบียน 1กม-9402 
กทม. 

2556 
 

ยกเลิก 
 

24 

รถยนต์บรรทุกส่วน
บุคคล ยี่ห้ออีซูซุ  
หมายเลขทะเบียน  
บม-986 ก าแพงเพชร  

2541 

 
ราคาเริ่มต้น 35,000 บาท 

 

25 

รถยนต์บรรทุกส่วน
บุคคล ยี่ห้ออีซูซุ  
หมายเลขทะเบียน  
ฒห-859 กทม. 

2556 

 
ราคาเริ่มต้น 370,000 บาท 

 

26 

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 
ยี่ห้อมิตซูบิชิ  
หมายเลขทะเบียน  
กธ-2077 สุพรรณบุรี  

2542 

 
ราคาเริ่มต้น 20,000 บาท 

 



27 

รถจักรยานยนต์  
ยี่ห้อ เวสป้า  
หมายเลขทะเบียน  
1กข-2651 อุตรดิตถ์  

2556 

 
ราคาเริ่มต้น 40,000 บาท 

 

28 
รถจักรยาน ยี่ห้อ MASI 
จ านวน 1 คัน 

- 

 
ราคาเริ่มต้น 15,000 บาท 

 

29 

รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ 
ซูซูกิ หมายเลขตัวรถ 
JS16W71A3Y2103212 
จ านวน 1 คัน  

- 

 
ราคาเริ่มต้น 30,000 บาท 

 



30 

รถจักรยานยนต์  
ยี่ห้อ ฮอนด้า  
หมายเลขตัวรถ  
NC31-1391995 
หมายเลขเครื่องยนต์ 
NC28E-1691998 
จ านวน 1 คัน  

- 

 
ราคาเริ่มต้น 20,000 บาท 

 

31 

รถยนต์บรรทุกส่วน
บุคคล ยี่ห้อ อีซูซุ  
หมายเลขทะเบียน  
ผจ-9649 ชลบุรี  

2550 

 
ราคาเริ่มต้น 240,000 บาท 

 

32 

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 
(นั่งสองตอนท้ายบรรทุก)  
ยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลข
ทะเบียน กร-8398 
นครสวรรค์   

2560 

 
ราคาเริ่มต้น 100,000 บาท 

 

33 

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 
ยี่ห้อ ฮอนด้า  
หมายเลขทะเบียน  
กค-1751 อุตรดิตถ์ 

2550 

 
ราคาเริ่มต้น 200,000 บาท 

 



 

34 

รถยนต์บรรทุกส่วน
บุคคล ยี่ห้อ มาสด้า  
หมายเลขทะเบียน  
บย-9904 เพชรบูรณ์ 

2553 

 
ราคาเริ่มต้น 440,000 บาท 

ทรัพย์อยู่ 
สภ.น้ าหนาว 
จ.เพชรบูรณ์ 


