
รายการทรัพย์สินขายทอดตลาด 
ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5  ครั้งที่ 5/2561 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จ ากัด เลขที่ 230 หมู่ 1 ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

ล าดับ รายการทรัพย์สิน รูป ราคาเริ่มต้น หมายเหตุ 

1 
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อโตโยต้า 
หมายเลขทะเบียน กษ-6089 
เชียงใหม่ 

 

  

2 
รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ คาวาซากิ 
หมายเลขทะเบียน 1กง-4667  
เชียงใหม่ 

 

  

3 
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ย่ีห้อ วอลโว่ 
หมายเลขทะเบียน ขห-7270  
เชียงใหม่ 

 

  

4 
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ย่ีห้อมิตซู
บิชิ หมายเลขทะเบียน กษ-6460  
เชียงใหม่ 

 

  

5 
รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า 
หมายเลขตัวรถ NC27-1005542 
หมายเลขเครื่องยนต์ 65432NI 

 

  



6 

รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า 
หมายเลขตัวรถ NC31-1030112 
หมายเลขเครื่องยนต์  
NC23E-1400111 

 

  

7 
รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า 
หมายเลขเครื่องยนต์  
NC-23E1401893 

 

  

8 
รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า 
หมายเลขทะเบียน 1กญ-2748  
เชียงใหม่ 

 

  

9 

รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า 
หมายเลขตัวถัง 
LFKYCFL04B1000093  
หมายเลขเครื่องยนต์ 
1P39FMB11010200  

 

  

10 
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ลักษณะนั่ง
สามตอน ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลข
ทะเบียน กพ-1305  ล าปาง  

 

  

11 
โต๊ะสนุ๊กเกอร์ ขนาด 12 ฟุต 
จ านวน 1 ตัว 

 

 
ฝากเก็บรักษา  
สภ.เวียงมอก  

จ.ล าปาง 



12 
เครื่องออกก าลังกายประเภทลู่ว่ิง
ไฟฟ้า ยี่ห้อนอร์ทฟิตเนส  
จ านวน 1 เครื่อง 

 

 
ฝากเก็บรักษา  
สภ.เวียงมอก  

จ.ล าปาง 

13 

รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ATV 
PANTHER หมายเลขตัวรถ 
L8YSCJLE8FY150074  
หมายเลขเครื่องยนต์ 
1P54FMI8F100271  
จ านวน 1 คัน 

 

  

14 

รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า 
หมายเลขตัวรถ 
MLHJA143XE5123176 
หมายเลขเครื่องยนต์  
JA143E-0123176 จ านวน 1 คัน 

 

  

15 
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ย่ีห้อ ฮอนด้า 
หมายเลขทะเบียน กจ-3785 น่าน 

 

 
ฝากเก็บรักษา  
สภ.ปัว จ.น่าน 

16 
รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า 
หมายเลขทะเบียน กรท-549  น่าน 

 

 
ฝากเก็บรักษา  
สภ.ปัว จ.น่าน 

17 
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล  
ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน  
บน-4635  ล าปาง 

 

 
ฝากเก็บรักษา  

สภ.แจ้ห่ม  
จ.ล าปาง 



18 
เก้าอ้ีไม้สักแบบมีพนักพิง  
ขนาด 17 นิ้ว จ านวน 8 ตัว  

 

  

19 
ลูกกลึงนั่งไม้สัก ขนาดหน้า 8 นิ้ว 
จ านวน 4 ตัว 

 

  

20 
ลูกกลึงนั่งไม้สัก ขนาดหน้า 11 นิ้ว 
จ านวน 4 ตัว 

  

21 
ลูกกลึงนั่งไม้สัก ขนาดหน้า 12 นิ้ว 
จ านวน 3 ตัว 

  

22 
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ย่ีห้อ 
เชฟโรเลต หมายเลขทะเบียน  
บต-6614  น่าน  

 

  

23 
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ย่ีห้อ โต
โยต้า หมายเลขทะเบียน  
ผข-7516  เชียงราย  

 

  

24 
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ย่ีห้อโต
โยต้า หมายเลขทะเบียน ผต-4462  
เชียงใหม่ 

 

  



25 
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ย่ีห้อโต
โยต้า หมายเลขทะเบียน ผห-9067  
เชียงใหม่  

 

  

26 
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ย่ีห้อโต
โยต้า หมายเลขทะเบียน ผค-8008  
เชียงใหม่ 

 

  

27 
รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า 
หมายเลขทะเบียน 1กน-6128  
เชียงใหม่ 

 

  

28 
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ย่ีห้อ อีซู
ซุ หมายเลขทะเบียน ยก-327  
เชียงใหม่  

 

  

29 
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล  ยี่ห้อ โต
โยต้า หมายเลขทะเบียน บร-4597 
เชียงราย  

 

  

30 
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ย่ีห้อโต
โยต้า หมายเลขทะเบียน ผน-1378  
เชียงใหม่ 

 

  



31 

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (นั่งสอง
ตอนท้ายบรรทุก) ยี่ห้ออีซูซุ 
หมายเลขทะเบียน กย-6382  
เชียงราย 

 

  

32 
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล  
ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน  
บค-4558  เชียงราย 

 

  

33 

รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ คาวาซากิ 
หมายเลขตัวรถ KR150P-A05992 
หมายเลขเครื่องยนต์ 
KR150PEA05992 จ านวน 1 คัน 

 

  

34 
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล   
ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน  
บน-2817 ล าปาง 

 

  

35 
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ย่ีห้อ ฮอนด้า 
รุ่นแจ๊ส หมายเลขทะเบียน กจ-
4217  เชียงราย 

 

  

 

*** กรรมการขายทอดตลาดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการขายทรัพย์สินทุกรายการ*** 


