
 

ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ภำค 2 

รายการที่ 1 

ทรัพย์สิน รถจักรยานยนต์ ย่ีห้อ ฮอนด้า 

หมายเลขทะเบียน - ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ - 

ปีจดทะเบียน - ปีส้ินสุดภาษี - 
 

 



 

ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ภำค 2 

รายการที่ 2 

ทรัพย์สิน รถจักรยานยนต์ ย่ีห้อ ยามาฮ่า 

หมายเลขทะเบียน ขตษ-133 ศรีสะเกษ ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ บริษัทศรีสะเกษกิจเจริญไทย จ ากัด 

ปีจดทะเบียน 2554 ปีส้ินสุดภาษี 2559 
 
 
 
    

 



 

ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ภำค 2 

รายการที่ 3 

ทรัพย์สิน รถจักรยานยนต์ ย่ีห้อ ยามาฮ่า 

หมายเลขทะเบียน ฬอต-902 กรุงเทพมหานคร ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ บริษัท ที ลีสซ่ิง จ ากัด 

ปีจดทะเบียน - ปีส้ินสุดภาษี - 
 
 
 
    

 



 

ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ภำค 2 

รายการที่ 4 

ทรัพย์สิน รถจักรยานยนต์ ย่ีห้อ - 

หมายเลขทะเบียน หมายเลขตัวรถ 1JR-337139 ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ - 

ปีจดทะเบียน - ปีส้ินสุดภาษี - 
 
 
 
 



 

ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ภำค 2 

รายการที่ 5 

ทรัพย์สิน รถจักรยานยนต์ ย่ีห้อ ยามาฮ่า 

หมายเลขทะเบียน หมายเลขตัวรถ  
TE-032905 

ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ - 

ปีจดทะเบียน - ปีส้ินสุดภาษี - 
 
 
 
 
 
 

 



 

ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ภำค 2 

รายการที่ 6 

ทรัพย์สิน รถจักรยานยนต์ ย่ีห้อ ฮอนด้า 

หมายเลขทะเบียน หมายเลขเครื่องยนต์ 
125E-1046054 

ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ - 

ปีจดทะเบียน - ปีส้ินสุดภาษี - 
 
 

 

 



 

ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ภำค 2 

รายการที่ 7 

ทรัพย์สิน รถจักรยานยนต์ ย่ีห้อ ZUNDAPP-WERKE TYPE 28 1-320 

หมายเลขทะเบียน - ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ - 

ปีจดทะเบียน - ปีส้ินสุดภาษี - 
 

 

 



 

ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ภำค 2 

รายการที่ 8 

ทรัพย์สิน รถจักรยานยนต์ ย่ีห้อ - 

หมายเลขทะเบียน หมายเลขตัวรถ  
MC34-1112157 

ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ - 

ปีจดทะเบียน - ปีส้ินสุดภาษี - 
 
 

 

 



 

ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ภำค 2 

รายการที่ 9 

ทรัพย์สิน รถจักรยานยนต์ ย่ีห้อ - 

หมายเลขทะเบียน หมายเลขตัวรถ  
9B545475B 

ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ - 

ปีจดทะเบียน - ปีส้ินสุดภาษี - 
 
 

 



 

ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ภำค 2 

รายการที่ 10 

ทรัพย์สิน รถจักรยานยนต์ ย่ีห้อ - 

หมายเลขทะเบียน หมายเลขตัวรถ  
BN175A-A00551 

ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ - 

ปีจดทะเบียน - ปีส้ินสุดภาษี - 
 
 

 



 

ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ภำค 2 

รายการที่ 11 

ทรัพย์สิน รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า 

หมายเลขทะเบียน ขขย-549 ฉะเชิงเทรา ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางบุญส่ง ไตรสุธา 

ปีจดทะเบียน 2553 ปีสิ้นสุดภาษี 2554 
  
                                         
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ภำค 2 

รายการที่ 12 

ทรัพย์สิน รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า 

หมายเลขทะเบียน 5กณ-9169 กรุงเทพมหานคร ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสาวนารี ไตรสุธา 

ปีจดทะเบียน 2559 ปีสิ้นสุดภาษี 2560 
  
                                         
 
 
 

 
 
 
 

 



 

ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ภำค 2 

รายการที่ 13 

ทรัพย์สิน รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ - 

หมายเลขทะเบียน - ผู้ถือกรรมสิทธิ์ - 

ปีจดทะเบียน - ปีสิ้นสุดภาษี - 
 

 



 

ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ภำค 2 

รายการที่ 14 

ทรัพย์สิน รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ยามาฮ่า 

หมายเลขทะเบียน กบล-101 ปราจีนบุรี ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายสุรศักดิ์ เคราะห์ดี 

ปีจดทะเบียน 2546 ปีสิ้นสุดภาษี 2553 
  
                                         
 
 
 

 
 
 
 

 



 

ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ภำค 2 

รายการที่ 15 

ทรัพย์สิน รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ยามาฮ่า 

หมายเลขทะเบียน สสจ-710 กรุงเทพมหานคร ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายฉัตรชัย ทับสุริย์ 

ปีจดทะเบียน 2553 ปีสิ้นสุดภาษี 2559 
 
 
                                        

 



 

ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ภำค 2 

รายการที่ 16 

ทรัพย์สิน รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ ฮอนด้า 

หมายเลขทะเบียน 2กณ-7721 กรุงเทพมหานคร ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสาวขวัญฤทัย ทับสุริย์ 

ปีจดทะเบียน 2556 ปีสิ้นสุดภาษี 2560 
 
 
 
 
                                        

 



 

ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ภำค 2 

รายการที่ 17 

ทรัพย์สิน รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ลักษณะตู้
นั่งสี่ตอน 

ยี่ห้อ Joylong 

หมายเลขทะเบียน ฮล-1387 กรุงเทพมหานคร ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายจีรพันธ์ ใจอุ่น 

ปีจดทะเบียน 2558 ปีสิ้นสุดภาษี 2559 
 
 
 
 
 
                                        

 



 

ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ภำค 2 

รายการที่ 18 

ทรัพย์สิน รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ ฮอนด้า 

หมายเลขทะเบียน กษ-4662 ชลบุรี ผู้ถือกรรมสิทธิ์ ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 

ปีจดทะเบียน 2552 ปีสิ้นสุดภาษี 2556 
 
 
 
 
                                       

 



 

ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ภำค 2 

รายการที่ 19 

ทรัพย์สิน รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ มาสด้า 

หมายเลขทะเบียน ญศ-4146 กรุงเทพมหานคร ผู้ถือกรรมสิทธิ์ ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 

ปีจดทะเบียน 2554 ปีสิ้นสุดภาษี 2560 
 
                                        

 



 

ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ภำค 2 

รายการที่ 20 

ทรัพย์สิน รถยนต์นั่งส่วนบุคคล นั่งสอง
ตอนท้ายบรรทุก 

ยี่ห้อ โตโยต้า 

หมายเลขทะเบียน ญม-6524 กรุงเทพมหานคร ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสาววัชรินทร์ สมวงค์ 

ปีจดทะเบียน 2554 ปีสิ้นสุดภาษี 2561 
 
                                        

 



 

ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ภำค 2 

รายการที่ 21 

ทรัพย์สิน รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ มาสด้า 

หมายเลขทะเบียน 2กน-4771 กรุงเทพมหานคร ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายพูลทรัพย์ กศรีไพบูลย์ 

ปีจดทะเบียน 2556 ปีสิ้นสุดภาษี 2560 
 
                                        

 



 

ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ภำค 2 

รายการที่ 22 

ทรัพย์สิน รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ โตโยต้า 

หมายเลขทะเบียน กก-7633 จันทบุรี ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายประจักษ์ อารีกูล 

ปีจดทะเบียน 2536 ปีสิ้นสุดภาษี 2556 
 
 
                                         

 



 

ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ภำค 2 

รายการที่ 23 

ทรัพย์สิน รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ ฮอนด้า 

หมายเลขทะเบียน ขก-1674 ชลบุรี ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสาววรรณา ด้วงเนียม 

ปีจดทะเบียน 2553 ปีสิ้นสุดภาษี 2560 
 
 
 
 
                                       

 



 

ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ภำค 2 

รายการที่ 24 

ทรัพย์สิน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อ อีซูซุ 

หมายเลขทะเบียน ณง-5134 กรุงเทพมหานคร ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายสุรพิชญ์ มิตรพะมา 

ปีจดทะเบียน 2547 ปีสิ้นสุดภาษี 2555 
 
                                        

 



 

ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ภำค 2 

รายการที่ 25 

ทรัพย์สิน รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ ฮอนด้า 

หมายเลขทะเบียน กง-2022 ระยอง ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายพิเชษฐ์ สินสร้าง 

ปีจดทะเบียน 2538 ปีสิ้นสุดภาษี 2552 
 
                                         

 



 

ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ภำค 2 

รายการที่ 26 

ทรัพย์สิน รถยนต์นั่งส่วนบุคคล  ยี่ห้อ ฮอนด้า 

หมายเลขทะเบียน กฉ-60 สมุทรปราการ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสาวอัญวีณ์ สุภัสสรวรกันต์ 

ปีจดทะเบียน 2535 ปีสิ้นสุดภาษี 2559 
  
                                         
 
 
 

 
 
 
 

 



 

ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ภำค 2 

รายการที่ 27 

ทรัพย์สิน รถยนต์นั่งส่วนบุคคล  ยี่ห้อ ฮอนด้า 

หมายเลขทะเบียน ฌล-8090 กรุงเทพมหานคร ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสาวรุจิรา เมฆมะตูม 

ปีจดทะเบียน 2559 ปีสิ้นสุดภาษี 2559 
                                         

 



 

ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ภำค 2 

รายการที่ 28 

ทรัพย์สิน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อ อีซูซุ 

หมายเลขทะเบียน บต-88 ระยอง ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายวัชระพงศ์ พันธุ์ช้าง 

ปีจดทะเบียน 2559 ปีสิ้นสุดภาษี 2560 
 
                                         

 



 

ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ภำค 2 

รายการที่ 29 

ทรัพย์สิน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อ โตโยต้า 

หมายเลขทะเบียน บจ-6855 จันทบุรี ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายพูลศักดิ์ ท้วมเสมา 

ปีจดทะเบียน 2545 ปีสิ้นสุดภาษี 2561 
 
                                         

 



 

ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ภำค 2 

รายการที่ 30 

ทรัพย์สิน รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ โตโยต้า 

หมายเลขทะเบียน กฉ-5705 จันทบุรี ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสาวสาวิตรี จันทฑีโร 

ปีจดทะเบียน 2550 ปีสิ้นสุดภาษี 2557 
 
                                         

 



 

ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ภำค 2 

รายการที่ 31 

ทรัพย์สิน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อ โตโยต้า 

หมายเลขทะเบียน ตช-9873 กรุงเทพมหานคร ผู้ถือกรรมสิทธิ์ บริษัทบ้านใหม่ ออโต้ เซอร์วิส 

ปีจดทะเบียน 2549 ปีสิ้นสุดภาษี 2561 
 
 
 
                                        

 



 

ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ภำค 2 

รายการที่ 32 

ทรัพย์สิน รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (นั่งสาม
ตอน) 

ยี่ห้อ มิตซูบิชิ 

หมายเลขทะเบียน ฎข-8890 กรุงเทพมหานคร ผู้ถือกรรมสิทธิ์ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส 
จ ากัด (มหาชน) 

ปีจดทะเบียน 2555 ปีสิ้นสุดภาษี 2561 
 

 


