
ลําดับ รายการทรัพย์สิน ภาพ วันจดทะเบียน ภาษีคงค้าง หมายเหตุ
1 รถยนต์น่ังส่วนบุคคล ยี่ห้อ HONDA 

หมายเลขทะเบียน กข-4075 ประจวบคีรีขันธ์

 หมายเลขตัวรถ ACC-0300216

25/4/2540 8 สภ.บางสะพานน้อย 

จ.ประจวบคีรีขันธ์

2 รถยนต์น่ังส่วนบุคคล ยี่ห้อ HONDA 

หมายเลขทะเบียน ชฬ-9161 

กรุงเทพมหานคร หมายเลขตัวรถ

MRHFD26307P401419

12/3/2551 1 สภ.บางสะพานน้อย 

จ.ประจวบคีรีขันธ์

3 รถยนต์น่ังส่วนบุคคล ลักษณะน่ังสอง

ตอนท้ายบรรทุก ยี่ห้อ MITSUBISHI 

หมายเลขทะเบียน ฎม-8903 

กรุงเทพมหานคร หมายเลขตัวรถ 

MMTJNKA509D002902

14/8/2552 2 สภ.บางสะพานน้อย 

จ.ประจวบคีรีขันธ์

4 รถยนต์น่ังส่วนบุคคล ยี่ห้อ MITSUBISHI 

หมายเลขทะเบียน กจ-7735 สมุทรปราการ  

หมายเลขตัวรถ MMTSRCK2DVF007840 

หมายเลขเคร่ือง 4G15RPTAH846

26/11/2541 4 สํานักงาน ปปส.ภ.7 

ต.บางโทรัด           

 จ.สมุทรสาคร

5 รถยนต์น่ังส่วนบุคคล ลักษณะน่ังสอง

ตอนท้ายบรรทุก ยี่ห้อ ISUZU หมายเลข

ทะเบียน กข-4542 สมุทรสาคร หมายเลขตัว

รถ MP1TFR77H3T123793

หมายเลขเคร่ือง 4JH1BJ4187

5/6/2546 4 สถานที่เก็บ 

กองบัญชาการ

ตํารวจปราบปรามยา

เสพติด (สโมสร

ตํารวจ)   แขวง

ตลาดบางเขน เขต

หลักส่ี 
6 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อ ISUZU 

หมายเลขทะเบียน ผข-1787 นครปฐม

หมายเลขตัวรถ MP1TFR86JET023151 

หมายเลขเคร่ือง 4JK1LV2333

30/6/2557 1 สํานักงาน ปปส.ภ.7 

ต.บางโทรัด           

 จ.สมุทรสาคร

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการขายทอดตลาด
สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7 

เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 4/2565
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565  จํานวน 32 รายการ

ณ สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7  เลขท่ี 90/9  หมู่ที่ 1  ตําบลบางโทรัด  อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร



ลําดับ รายการทรัพย์สิน ภาพ วันจดทะเบียน ภาษีคงค้าง หมายเหตุ
7 รถยนต์น่ังส่วนบุคคล ยี่ห้อ HONDA 

หมายเลขทะเบียน งน-1071 ชลบุรี หมายเลข

ตัวรถ CVC5202694 หมายเลขเคร่ือง 

CVC5202694

7/6/2539 1 สํานักงาน ปปส.ภ.7 

ต.บางโทรัด           

 จ.สมุทรสาคร

8 รถยนต์น่ังส่วนบุคคล ยี่ห้อ HONDA 

หมายเลขทะเบียน 1ขน 2870 

กรุงเทพมหานคร หมายเลขตัวรถ 

CVC-2002220 หมายเลขเคร่ือง 

D15B-2089352

1/2/2538 1 สํานักงาน ปปส.ภ.7 

ต.บางโทรัด           

 จ.สมุทรสาคร

9 รถโดยสารประจําทาง ลักษณะ ม.2และหรือ 

ม.2(จ) ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน 

10-2236 สุพรรณบุรี หมายเลขตัวรถ 

JTFSX22P006091821

21/10/2553 1 สํานักงาน ปปส.ภ.7 

ต.บางโทรัด           

 จ.สมุทรสาคร

10 รถบรรทุกส่วนบุคคล ลักษณะกระบะบรรทุก 

(มีข้างเสริม) ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน 

81-6217 เพชรบุรี หมายเลขตัวรถ 

FVM32S24-7000557

31/3/2560 1 สํานักงาน ปปส.ภ.7 

ต.บางโทรัด           

 จ.สมุทรสาคร

11 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA หมายเลข

ทะเบียน 1กฌ-1959 เพชรบุรี หมายเลขตัวรถ

 MLHKF2087H5430385 หมายเลขเคร่ือง 

KF20E-4430385

31/5/2560 2 สํานักงาน ปปส.ภ.7 

ต.บางโทรัด           

 จ.สมุทรสาคร

12 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อHONDA หมายเลข

ทะเบียน กยค-689 กรุงเทพมหานคร

หมายเลขตัวรถ NC29 1006177 หมายเลข

เครื่อง NC23E-1306163

7/7/2538 1 สภ.บางสะพานน้อย 

จ.ประจวบคีรีขันธ์

13 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA หมายเลข

ทะเบียน 1กท-3003 สุพรรณบุรี หมายเลข

เครื่อง NF125DE-0168217

6/5/2546 1 สํานักงาน ปปส.ภ.7 

ต.บางโทรัด           

 จ.สมุทรสาคร



ลําดับ รายการทรัพย์สิน ภาพ วันจดทะเบียน ภาษีคงค้าง หมายเหตุ
14 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ YAMAHA หมายเลข

ทะเบียน ขทน-951 นครปฐม

หมายเลขตัวรถ MLEKE162111738670  

หมายเลขเคร่ือง E3G5E-738670

30/7/2553 6 สํานักงาน ปปส.ภ.7 

ต.บางโทรัด           

 จ.สมุทรสาคร

15 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA หมายเลข

ทะเบียน 1กด-6401 กาฬสินธ์ุ

หมายเลขเคร่ือง NF125CE-0034584

20/4/2550 1 สํานักงาน ปปส.ภ.7 

ต.บางโทรัด           

 จ.สมุทรสาคร

16 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA หมายเลข

ทะเบียน 1กฌ-5160 กาญจนบุรี

หมายเลขตัวรถ MLHKF208XG5357057 

หมายเลขเคร่ือง KF20E-4357057

24/2/2562 1 สํานักงาน ปปส.ภ.7 

ต.บางโทรัด           

 จ.สมุทรสาคร

17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ ยี่ห้อ HONDA 

หมายเลขทะเบียน 1กก-394 สมุทรสงคราม 

หมายเลขตัวรถ MLHJA2114H5358945 

หมายเลขเคร่ือง JA211E-0358945

9/6/2560 1 สํานักงาน ปปส.ภ.7 

ต.บางโทรัด           

 จ.สมุทรสาคร

18 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA หมายเลข

ทะเบียน 1กฐ-8577 กาญจนบุรี

หมายเลขตัวรถ MLHJA1611E5101871 

หมายเลขเคร่ือง JA161E-0101871

3/9/2556 2 สํานักงาน ปปส.ภ.7 

ต.บางโทรัด           

 จ.สมุทรสาคร

19 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ SUZUKI หมายเลข

ทะเบียน ขษข-89 ราชบุรี หมายเลขตัวรถ 

CF48V-103213 หมายเลขเคร่ือง 

F4D4-103213

12/11/2552 10 สํานักงาน ปปส.ภ.7 

ต.บางโทรัด           

 จ.สมุทรสาคร

20 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA หมายเลข

ทะเบียน 1กษ-6518 ราชบุรี

หมายเลขตัวรถ NF125T-0006435 หมายเลข

เครื่อง NF125TE-0006435

13/2/2550 1 สํานักงาน ปปส.ภ.7 

ต.บางโทรัด           

 จ.สมุทรสาคร



ลําดับ รายการทรัพย์สิน ภาพ วันจดทะเบียน ภาษีคงค้าง หมายเหตุ
21 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA หมายเลข

ทะเบียน 1กร-9293 ราชบุรี

หมายเลขตัวรถ MLHJA1625H5528936 

หมายเลขเคร่ือง JA162E-0528936

28/6/2560 1 สํานักงาน ปปส.ภ.7 

ต.บางโทรัด           

 จ.สมุทรสาคร

22 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ YAMAHA หมายเลข

ทะเบียน 2ขผ-5740 กรุงเทพมหานคร 

หมายเลขตัวรถ 5MY-047376 หมายเลข

เครื่อง 5MY-047376

3/6/2547 1 สํานักงาน ปปส.ภ.7 

ต.บางโทรัด           

 จ.สมุทรสาคร

23 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA หมายเลข

ทะเบียน กทท-298 นนทบรุี

หมายเลขตัวรถ MLHJF3549C5002592 

หมายเลขเคร่ือง JF354E-0002592

29/2/2555  - สํานักงาน ปปส.ภ.7 

ต.บางโทรัด           

 จ.สมุทรสาคร

24 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA หมายเลข

ทะเบียน 1กฒ-4519 นครปฐม 

หมายเลขตัวรถ MLHJA1448J5133725 

หมายเลขเคร่ือง JA144E-1133725

28/11/2560 1 สํานักงาน ปปส.ภ.7 

ต.บางโทรัด           

 จ.สมุทรสาคร

25 เรือเร็วคิมเปิ้ล 600 ขนาด 20 ฟุต พร้อม

เครื่องยนต์ ยี่ห้อ ซูซูกิ โฟร์ 140 (140 แรงม้า)

ณ สถานที่เก็บเอกชน

 เลขที่115/18หมู่ที่5

 ต.สวนหลวง อ.

กระทุ่มแบน จ.

สมุทรสาคร

26 เรือเร็วคีเวสต์ ขนาด 23 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์

 ยี่ห้อ ยามาฮ่า โฟร์ 200 (200 แรงม้า)   

หมายเลขทะเบียนเรือ 633119842 หมายเลข

เครื่อง  6S1X1005186

2/9/2563 1 ณ สถานที่เก็บเอกชน

 เลขที่115/18หมู่ที่5

 ต.สวนหลวง อ.

กระทุ่มแบน จ.

สมุทรสาคร

27 เรือเร็วยามาฮ่า FR21 ขนาด 21 ฟุต พร้อม

เครื่องยนต์   ยี่ห้อ ซูซูกิ ขนาด 140 แรงม้า 

หมายเลขทะเบียนเรือ 633116983

18/5/2563 1 ณ สถานที่เก็บเอกชน

 เลขที่115/18หมู่ที่5

 ต.สวนหลวง อ.

กระทุ่มแบน จ.

สมุทรสาคร

ตรวจไม่พบข้อมูลทาง
ทะเบียน



ลําดับ รายการทรัพย์สิน ภาพ วันจดทะเบียน ภาษีคงค้าง หมายเหตุ
28 โทรทัศน์สี ยี่ห้อ LG รุ่น 55UN7300PTC  -  - เก็บรักษา ณ กอง

กํากับการ 1 กอง

บังคับการสกัดกั้น

การลําเลียงยาเสพติด

 กองบัญชาการ

ตํารวจปราบปรามยา

เสพติด 
29 เครื่องซักผ้า ยี่ห้อ HAIER รุ่น 

HWM140-1701R

 -  - เก็บรักษา ณ กอง

กํากับการ 1 กอง

บังคับการสกัดกั้น

การลําเลียงยาเสพ

ติดกองบัญชาการ

ตํารวจปราบปรามยา

เสพติด 
30 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ MITSUBISHI รุ่น 

MSY-KS13VF

 -  - เก็บรักษา ณ กอง

กํากับการ 1 กอง

บังคับการสกัดกั้น

การลําเลียงยาเสพติด

 กองบัญชาการ

ตํารวจปราบปราม   

 ยาเสพติด 
31 จักรเย็บผ้า ยี่ห้อ JACK รุ่น F4  -  - สํานักงาน ปปส.ภ.7 

ต.บางโทรัด           

 จ.สมุทรสาคร

32 พัดลมแอร์ ยี่ห้อ Aconatic รุ่น/ขนาด 

B1PAC07

 -  - สํานักงาน ปปส.ภ.7 

ต.บางโทรัด           

 จ.สมุทรสาคร

สถานที่เก็บของกลาง สภ.กระทุ่มแบน สถานที่เก็บ  กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด สถานที่เก็บ สภ.บางสะพานน้อย

 - ลําดับการขายอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม

 - เอกสารการโอนกรรมสิทธ์ิให้ดําเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 ปี

 - การแจ้งขอมูลหนี้ค้างชําระเป็นเพียงการแจ้งเบื้องต้นเท่าน้ัน ทั้งน้ีหากมีค่าใช้จ่ายภาษีค้างชําระเกินกว่าที่ได้แจ้งไว้ ผู้ประมูลต้องเป็นผู้รับผิดชอบท้ังส้ิน

หมายเหตุ


