
ประกาศสํานักงาน ป.ป.ส. 

เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพยสินของกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 5/2558 

ในวันพฤหัสบดีที่  24 ธันวาคม 2558 

ณ สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 

เลขท่ี 112 ตําบลมะตูม อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 

19. รถจักรยานยนต ย่ีหอ ยามาฮา หมายเลขทะเบียน ขงฉ-95 นครสวรรค จํานวน 1 คัน 

  
23. รถจักรยานยนต ยี่หอ ยามาฮา หมายเลขทะเบียน กธจ-944 ชัยนาท หมายเลขตัวถัง 5WR-691432 หมายเลขเคร่ืองยนต 

5WR-691432 ผูถือกรรมสิทธิ ์นายวิระ กี่อนุกูลชื่อผูครอบครอง นายวิระ กี่อนุกูล   

  
26. รถจักรยานยนต ยี่หอ ฮอนดา หมายเลขทะเบียน ขกค-204 สุโขทัย ผูถือกรรมสิทธิ์ นายนพดล โพธ์ิทอง 

  

 ป 2547 

 ป 2549 

 ป 2551 



30. รถจักรยานยนต ยี่หอฮอนดา หมายเลขเคร่ืองยนต C70KSE-TE3873 

   
32. รถจักรยานยนต ยี่หอ ยามาฮา หมายเลขทะเบียน กยข-847 ตาก หมายเลขตัวถัง 4D0-342680 หมายเลขเคร่ืองยนต 

4D0-342680 ผูถือกรรมสิทธิ์ นายวิวัฒน เปงสุภาชื่อผูครอบครอง นายวิวัฒน เปงสุภา 

  
33. รถจักรยานยนต ยี่หอ ฮอนดา หมายเลขทะเบียน ขจษ-201 กําแพงเพชร หมายเลขตัวถัง MLHJA2116C5016020 

หมายเลขเคร่ืองยนต JA211E-0016020 ผูถือกรรมสิทธิ ์นายตอนลวง แซเติ๋นชื่อผูครอบครอง นายตอนลวง แซเติ๋น 

 

 ป 2552 

 ป 2555 



34. รถยนตบรรทุกสวนบุคคล ย่ีหอ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บน-4446 กําแพงเพชร หมายเลขตัวถัง K14DL-00408 
หมายเลขเคร่ืองยนต 4D56BP-5885 ผูถือกรรมสิทธิ์ นายบุญนาค มวนทอง ชื่อผูครอบครอง นายบุญนาค มวนทอง 

 

  
50. รถจักรยานยนต ยี่หอยามาฮา รุน SR ไมติดแผนปายทะเบียน หมายเลขตัวถัง 1JR308605 จํานวน 1 คัน 

 

   
59.  รถจักรยานยนต ย่ีหอ ฮอนดา หมายเลขทะเบียน กนน-229 อางทอง ผูถือกรรมสิทธิ์ นายเจริญ โพธิพุม 

  
 

 

 ป 2552 



73. รถจักรยานยนต ย่ีหอ HONDA หมายเลขทะเบียน กทล-822 อุตรดิตถ หมายเลขตัวถัง LS110NS-1001276 หมายเลข
เคร่ืองยนต LS110NSE-1001276 ผูถือกรรมสิทธิ์ นายอุไร ทาศรีชื่อผูครอบครอง นายอุไร ทาศรี 

  
 

77.  รถยนตนั่งสวนบุคคล ยี่หอ โตโยตา หมายเลขทะเบียน กค-6476 อตุรดติถ ผูถือกรรมสิทธิ์ นางสมหมาย เกิดทุงย้ัง 

 
 

84. รถจักรยานยนต ยี่หอ HONDA หมายเลขตัวถัง NZ-125NO15539 จํานวน 1 คัน 
 

  
 
 
 
 
 

      ป 2547 



110. รถยนตบรรทุกสวนบุคคล ย่ีหอฟอรด หมายเลขทะเบียน บร-7997 เพชรบูรณ  
ชื่อผูถือกรรมสิทธิ ์นางสาวจันทนา มานาด ี

 

 
 

116. รถจักรยานยนต ยี่หอ ฮอนดา หมายเลขทะเบียน ขวข-345 นครสวรรค หมายเลขตัวถัง NF125MC-0230586 
หมายเลขเคร่ืองยนต NF125MCE-0230586 ผูถือกรรมสิทธิ์ นายชัยณรงค มงคลนาม  

ผูครอบครอง นายชัยณรงค มงคลนาม 

        
 

119. รถจักรยานยนต ยี่หอ ซูซูกิ หมายเลขทะเบียน ขวต-806 นครสวรรค ผูถือกรรมสิทธิ์ นางสายฝน ยอดเกตุ 

 
 
 
 
 

ป 2551 

ป 2554 

ป 2554 



120. รถยนตบรรทุกสวนบุคคล ย่ีหอ โตโยตา หมายเลขทะเบียน บธ-9432 พิจิตร หมายเลขตัวถัง 
MR0GZ39G006063491 หมายเลขเคร่ืองยนต 1KD-6141459 ผูถือกรรมสิทธิ์ นายบุญหนา มวงวัดทา 

ชื่อผูครอบครอง นายบุญหนา มวงวัดทา 
 

  
 
 
 

147. รถยนตนั่งสวนบุคคล ย่ีหอ ฮุนได หมายเลขทะเบียน กจ-1556 เพชรบูรณ ชื่อผูถือกรรมสิทธิ์ นายบุญสง การกลา 
(คําสั่ง 5765/2558) 

 

                      

       ป 2551 

 ป 2539 

** หมายเหต ุ: แผ่นป้ายทะเบียนติดรถเป็นทะเบียนปลอม 



เครืองมือสือสารและเครืองใช้ไฟฟ้า 
                                                      



                               
11  คอมพิวเตอรโนตบุค ยี่หอ เอเซอร รุน CL51 จํานวน 1 เครื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 กลองถายรูป ย่ีหอ โกดัก รุน ซี 433 จํานวน 1 เครื่อง 
 

 
 

29 แท็ปเล็ต ยี่หอซัมซุง โมเดล GT-P5100 หมายเลขประจําเครื่อง 354314/05/191209/2 จํานวน 1 เครื่อง 
 

 

31 คอมพิวเตอรโนตบุค ยี่หอ LENNOVO รุน G450 จํานวน 1 เครื่อง

 



95 คอมพิวเตอรโนตบุค ยี่หอ NEC รุน Versapro จํานวน 1 เครื่อง 

 
 
 

108 โทรทัศนสี ย่ีหอ ซัมซุง รุน CS29C510CL ขนาด 29 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 

 
 



117 โทรทัศนสี ขนาด 21 นิ้ว ยี่หอ แอลจี หมายเลขเครื่อง 710THWX01657 จํานวน 1 เครื่อง 

 
 
 

118 เครื่องเลนซีดี ย่ีหอ NAYA รุน ND 974 พรอมรีโมท จํานวน 1 เครื่อง 

 



ทองรูปพรรณ และ เคร่ืองประดับ 



1. สร้อยคอทอง ลายกระดูกงู พร้อมจี้รูปหัวใจ จ านวน 1 เส้น  
น้ าหนักประมาณ 15.2 กรัม  



2. แหวนทอง ลายรอบวง จ านวน 1 วง น้ าหนักประมาณ 3.7 กรัม  



3. แหวนทอง ลายเกลี้ยง จ านวน 1 วง น้ าหนักประมาณ 7.6 กรัม  



4. แหวนทอง ลายจิกโปร่ง จ านวน 1 วง น้ าหนักประมาณ 1.8 กรัม  



5. แหวนทอง ลายมังกร จ านวน 1 วง น้ าหนักประมาณ 1.8 กรัม  



6. แหวนทอง ลายลายหัวโปร่งเพชร จ านวน 1 วง 
น้ าหนักประมาณ 7.6 กรัม  



9. สร้อยข้อมือทอง ลายตุ้มหางกระรอก จ านวน 1 เส้น  
น้ าหนักประมาณ 30.4 กรัม  



10. สร้อยคอทอง ลายโซ่ จ านวน 1 เส้น น้ าหนักประมาณ 15.2 กรัม  



27. สร้อยคอทอง ลายคอห่วงคู่ปล้อง จ านวน 1 เส้น หนัก 15.2 กรัม  



28. แหวนทอง แกะลาย จ านวน 1 วง น้ าหนักประมาณ 7.8 
กรัม  



35. แหวนทอง ลายโปร่งเพชร จ านวน 1 วง  
น้ าหนักประมาณ 7.5 กรัม  



36. สร้อยข้อมือทอง ลายซีตรองจ านวน 1 เส้น  
น้ าหนักประมาณ 7.6 กรัม  



37. แหวนทอง จ านวน 1 วง น้ าหนักประมาณ 3.8 กรัม  



38. แหวนทอง จ านวน 1 วง น้ าหนักประมาณ 3.8 กรัม  



39. แหวนทอง ประดับอัญมณีสีด า จ านวน 1 วง  
น้ าหนักประมาณ 2.8 กรัม  



40. แหวนทอง ประดับอัญมณีสีขาว 5 เม็ด น้ าหนัก 4.3 กรัม 
(ค าสั่ง 5366/2558)  



41. แหวนทอง ลายโปร่งมังกร จ านวน 1 วง  
น้ าหนักประมาณ 3.8 กรัม  



42. พระครูวิมลคุณากร พร้อมกรอบทอง จ านวน 1 องค์  
น้ าหนักประมาณ 11 กรัม  



43. สร้อยข้อมือทอง ลายข้าวโพดคั่นเม็ดกลม จ านวน 1 เส้น 
น้ าหนักประมาณ 15.2 กรัม  



44. สร้อยคอทอง ลายคดกริชโปร่งทรายแกะลาย จ านวน 1 เส้น 
น้ าหนักประมาณ 15.2 กรัม  



45. แหวนเพชร จ านวน 1 วง น้ าหนักประมาณ 2.6 กรัม  



46. พระหลวงพ่อล่างพร้อมกรอบทอง จ านวน 1 องค์ 
น้ าหนักประมาณ 14.9 กรัม  



47. พระรูปหล่อพร้อมกรอบทอง จ านวน 1 องค์  
น้ าหนักประมาณ 25.5 กรัม  



51. สร้อยคอทอง ลายห่วงโซ่ จ านวน 1 เส้น  
น้ าหนักประมาณ 15.2 กรัม  



52. สร้อยคอทอง ลายลูกโซ่ จ านวน 1 เส้น 
น้ าหนักประมาณ 15.16 กรัม  



53. จี้ทอง รูปวัวประจ าราศีเกิด จ านวน 1น้ าหนักประมาณ 1.8 กรัม  



54. สร้อยข้อมือทอง ลายกลม จ านวน 1 เส้น 
น้ าหนักประมาณ 30.3 กรัม  



55. สร้อยคอทองลายปล้องอ้อย จ านวน 1 เส้น 
น้ าหนักประมาณ 30.4 กรัม  



56. สร้อยคอทอง ลายโซ่ จ านวน 1 เส้น น้ าหนักประมาณ 45.4 กรัม  



57. สร้อยคอทอง ลายสี่เสา จ านวน 1 เส้น น้ าหนักประมาณ 30.4 
กรัม  



60. สร้อยคอทอง ลายหางกระรอก จ านวน 1 เส้น 
น้ าหนักประมาณ 45.6 กรัม  



61. พระพร้อมกรอบทอง จ านวน 1 องค์ น้ าหนักประมาณ 10.4 กรัม  



62. สร้อยคอทอง ลายโซ่พร้อมจี้ จ านวน 1 เส้น 
น้ าหนักประมาณ 3.7 กรัม  



63. แหวนทอง ลายลายตัด จ านวน 1 วง น้ าหนักประมาณ 3.8 กรัม   



70. สร้อยคอทอง ลายผ่าหวายโปร่ง จ านวน 1 เส้น 
น้ าหนักประมาณ 14.8 กรัม  



71. สร้อยคอทอง ลายผ่าหวาย จ านวน 1 เส้น 
น้ าหนักประมาณ 7.6 กรัม  



72. แหวนทอง ลายตราจ านวน 1 วง น้ าหนักประมาณ 3.8 กรัม  



74.  สร้อยคอทอง ลายทาโร่โปร่งคัน่ น ้าหนักประมาณ 3.7 กรมั  

จ านวน 1 เสน้  



75. พระหลวงพ่อเงินพร้อมกรอบทอง น้ าหนักประมาณ 4.7 กรัม  
จ านวน 1 องค์  



76. สร้อยคอทอง ลายลายโซ่ จ านวน 1 เส้น 
น้ าหนักประมาณ 7.6 กรัม  



78. สร้อยคอทอง ลายทาโร่ จ านวน 1 เส้น  
น้ าหนักประมาณ 30.4 กรัม  



79. สร้อยคอทอง ลายระย้าหัวใจ จ านวน 1 เส้น 
น้ าหนักประมาณ 7.6 กรัม  



80. สร้อยข้อมือทอง ลายทาโร่ จ านวน 1 เส้น 
น้ าหนักประมาณ 3.8 กรัม  



81. แหวนทอง ลายโปร่งจิกเพชร จ านวน 1 วง 
น้ าหนักประมาณ 3.7 กรัม  



89. สร้อยคอทอง ลายเกลียว จ านวน 1 เส้น 
น้ าหนักประมาณ 30.4 กรัม  



90. สร้อยคอทอง ลายโซ่โปร่ง จ านวน 1 เส้น 
น้ าหนักประมาณ 3.8 กรัม  



91. สร้อยคอทอง ลายผ่าหวายซีดีตัน จ านวน 1 เส้น 
น้ าหนักประมาณ 45.40 กรัม  



92. พระหลวงพ่อเงิน พร้อมกรอบทอง จ านวน 1 องค์ 
น้ าหนักประมาณ 3.8 กรัม  



93. สร้อยคอทอง ลายผ่าหวายเหลี่ยม จ านวน 1 เส้น 
น้ าหนักประมาณ 30.4 กรัม  



94. แหวนทอง ลายมังกร จ านวน 1 วง น้ าหนักประมาณ 7.6 กรัม  



96. สร้อยคอทอง ลายกระดูกงู จ านวน 1 เส้น 
น้ าหนักประมาณ 30.4 กรัม  



98. สร้อยคอทอง ลายโซ่เคร่ืองด้านหน้ามีประค า 6 เม็ด ห้อยหัวใจ 1 
ดวง น้ าหนักประมาณ 3.7 กรัม จ านวน 1 เส้น  



99. แหวนทอง ลายไขว้ปลาโลมา 2 ตัว น้ าหนักประมาณ 3.8 กรัม 
จ านวน 1 วง  



100. สร้อยคอทอง น้ าหนักประมาณ 15.2 กรัม  



101. จี้ทอง รูปไม้กางเขน น้ าหนักประมาณ 1.5 กรัม  



102. สร้อยข้อมือทอง พร้อมจี้รูปหัวใจ น้ าหนักประมาณ 15.2 กรัม  



103. แหวนทอง 4 วง น้ าหนักประมาณ 15.1 กรัม  



104. แหวนทอง น้ าหนักประมาณ 1.9 กรัม  



109. สร้อยคอทอง ลายซีตรองตันคั่นหัวใจ จ านวน 1 เส้น 
น้ าหนักประมาณ 15.2 กรัม  



112. สร้อยคอทอง ลายหางกระรอก จ านวน 1 เส้น 
น้ าหนักประมาณ 152 กรัม  



113. พระพร้อมกรอบทอง จ านวน 1 องค์ น้ าหนักประมาณ 17.6 
กรัม  



114. สรอ้ยขอ้มือทอง ลายฝักแคโบราณ จ านวน 1 เสน้ 

น ้าหนักประมาณ 45.5 กรัม  



115. แหวนทอง ลายโปร่งมังกร จ านวน 1 วง 
น้ าหนักประมาณ 15.1 กรัม  



121. สร้อยคอทอง ลายตัวโอตัน จ านวน 1 น้ าหนักประมาณ 7.6 กรัม  



122. สร้อยคอทอง ลายสี่เสาตันคั่นปล้อง จ านวน 1 เส้น 
น้ าหนักประมาณ 3.8 กรัม  



123. จี้ทอง ลายดอกไม้ จ านวน 1 น้ าหนักประมาณ 1.1 กรัม  



124. สร้อยคอทอง ลายป่าหวายอิตาลี จ านวน 1 เส้น 
น้ าหนักประมาณ 15.40 กรัม  



125. เหรียญรูปพระมงคลราชมุณี พร้อมกรอบทอง จ านวน 1 องค์ 
น้ าหนักเฉพาะกรอบทองประมาณ 1.09 กรัม  



127. สร้อยคอทอง ลายคดกริชทับลาย จ านวน 1 เส้น 
น้ าหนักประมาณ 15.1 กรัม  



128. สร้อยคอทอง ลายโซ่ จ านวน 1 เส้น น้ าหนักประมาณ 3.7 กรัม  



129. แหวนทอง ลายฉีดหัวใจ จ านวน 1 วง น้ าหนักประมาณ 3.7 
กรัม  



130. สร้อยคอทอง ลายกระดูกงู จ านวน 1 เส้น 
น้ าหนักประมาณ 15.2 กรัม  



132. สร้อยคอทอง ลายโซ่ปล้อง จ านวน 1 เส้น 
น้ าหนักประมาณ 7.6 กรัม  



133. สร้อยคอทอง ลายคดกริช จ านวน 1 เส้น 
น้ าหนักประมาณ 7.6 กรัม  



134. สร้อยข้อมือทอง จ านวน 1 เส้น น้ าหนักประมาณ 7.6 กรัม  



135. แหวนทอง จ านวน 1 วง น้ าหนักประมาณ 7.5 กรัม  



136. แหวนทอง จ านวน 1 วง น้ าหนักประมาณ 2.3 กรัม  



137. แหวนทอง จ านวน 1 วง น้ าหนักประมาณ 0.7 กรัม  



138. ต่างหูทอง จ านวน 1 คู่ น้ าหนักรวมประมาณ 1.4 กรัม  



139. สร้อยคอทอง ลายลูกโซ่โปร่ง จ านวน 1 เส้น 
น้ าหนักประมาณ 15.2 กรัม  



140. แหวนทอง ลายโปร่ง จ านวน 1 วง น้ าหนักประมาณ 3.8 กรัม  



141. แหวนทอง ประดับอัญมณีสีขาว จ านวน 1 วง 
น้ าหนักประมาณ 2.3 กรัม  



142. ก าไลข้อมือ จ านวน 1 วง น้ าหนักประมาณ 7.6 กรัม  



143. ก าไลข้อมือ จ านวน 1 วง น้ าหนักประมาณ 7.6 กรัม  



145. สร้อยคอทอง ลายโซ่ น้ าหนักประมาณ 7.6 กรัม จ านวน 1 เส้น  



146. แหวนทอง ประดับอัญมณีสีขาว น้ าหนัก 4.3 กรัม 
 



ปิดการประมูล 
 

ส านักงาน ปปส.ภาค 6 ขอขอบพระคุณทุกท่าน 
ที่ใหค้วามสนใจเข้าร่วมการประมูลในครั้งนี ้
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