




 
บัญชีแนบท้าย 

ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 
รายการทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดในวันที่ 26 เมษายน 2559 จ านวน 86 รายการ  

 

ล าดับ ชนิด/ประเภท รายละเอียด ราคาเริ่มต้น 

1 เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องรับสัญญาณจานดาวเทียม ยี่ห้อ TRUE จ านวน 1 เครื่อง 200 

2 เครื่องใช้ไฟฟ้า ล าโพง ยี่ห้อฟิลิปป์ รุ่น HTS 9140 จ านวน 1 ตัว 200 

3 เครื่องใช้ไฟฟ้า ล าโพง ยี่ห้อฟิลิปป์ รุ่น HTS 9140/98 จ านวน 1 ตัว  300 

4 เครื่องใช้ไฟฟ้า ซัฟวูฟเฟอร์ ยี่ห้อ COMPRO รุ่น CO-300 จ านวน 1 เครื่อง  1,000 

5 เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องขยายเสียง ยี่ห้อมีเดีย รุ่น MD-38B จ านวน 1 เครื่อง 500 

6 เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องขยายเสียง ยี่ห้อเอ็มเคซี เทคนิค รุ่น PP-4900 จ านวน 1 เครื่อง 200 

7 เครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้ล าโพง ยี่ห้อเอ็มเคซี จ านวน 2 ตู ้ ยกเลิกการขาย 

8 เครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้ล าโพง ยี่ห้อดิสกอน จ านวน 2 ตู ้ ยกเลิกการขาย 

9 เครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้ล าโพง จ านวน 8 ตู้  1,000 

10 เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเล่นวีซีดี ยี่ห้อ VIEWPLUS จ านวน 1 เครื่อง 200 

11 เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเล่นวีดีโอซีดี ยี่ห้อพานาโซนิค จ านวน 1 เครื่อง 500 

12 เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเล่นวีซีดี ยี่ห้อเจวีซี พร้อมล าโพง จ านวน 1 ชุด 500 

13 เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรทัศน์สี ยี่ห้อชาร์ป ขนาด 32 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง 1,000 

14 เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเล่นวีดีโอซีดี ยี่ห้อล็อตเต้ จ านวน 1 เครื่อง 100 

15 เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเล่นวีซีดี ยี่ห้อเอสเอ็กซจ์ี จ านวน 1 เครื่อง 100 

16 เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรทัศน์สี ยี่ห้อเนช่ันแนล ขนาด 21 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง 200 

17 เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรทัศน์สี ยี่ห้อแอลจี ขนาด 42 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง  1,700 

18 เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเล่นดีวีดี ยี่ห้อแอลจี รุ่น DH-7620T จ านวน 1  เครื่อง 500 

19 เครื่องใช้ไฟฟ้า ล าโพง ยี่ห้อแอลจี รุ่น SH96TA-S จ านวน 4 ตัว  2,000 

20 เครื่องใช้ไฟฟ้า ล าโพง ยี่ห้อแอลจี รุ่น SH96SB-C จ านวน 1 ตัว 500 

21 เครื่องใช้ไฟฟ้า ล าโพง ยี่ห้อแอลจี รุ่น SH96TA-W จ านวน 1 ตัว 800 

22 เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรทัศน์สี ยี่ห้อแอลจี ขนาด 32 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง  1,500 

 
 
 



 
บัญชีแนบท้าย 

ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 
รายการทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดในวันที่ 26 เมษายน 2559 จ านวน 86 รายการ  

 

ล าดับ ชนิด/ประเภท รายละเอียด ราคาเริ่มต้น 

23 เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรทัศน์สี ยี่ห้อแอลจี รุ่น 32LK330 จ านวน 1 เครื่อง  1,200 

24 เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรทัศน์สี ยี่ห้อซัมซุง ขนาด 51 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง 1,000 

25 เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรทัศน์สี ยี่ห้อซัมซุง รุ่น LA324350D1XXT จ านวน 1 เครื่อง ยกเลิกการขาย 

26 เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรทัศน์สี ยี่ห้อแอลจี ขนาด 32 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง 1,500 

27 เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรทัศน์สี ยี่ห้อแอลจี ขนาด 32 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง 1,500 

28 เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรทัศน์สี ยี่ห้อแอลจี รุ่น FLA TRON ขนาด 29 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง 500 

29 เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรทัศน์สี ยี่ห้อซัมซุง รุ่น LA32C400E4XXT จ านวน 1 เครื่อง 1,500 

30 เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ยี่ห้อเอเซอร์ รุ่น ET1358 จ านวน 1 ชุด 3,000 

31 เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรทัศน์สี ยี่ห้อโตชิบา รุ่น 32 HV10T จ านวน 1 เครื่อง  1,200 

32 เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรทัศน์สี ยี่ห้อโซนี่ รุ่นบราเวีย จ านวน 1 เครื่อง 1,500 

33 เครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น ยี่ห้อเอเจ ขนาด 3 คิว จ านวน 1 เครื่อง 500 

34 เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรทัศน์สี ยี่ห้อชาร์ป ขนาด 21 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง 800 

35 เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ ขนาด 9338 BTU จ านวน 1 ชุด 3,500 

36 เครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น ยี่ห้อพานาโซนิค ขนาด 6.3 คิว จ านวน 1 เครื่อง 2,000 

37 เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรทัศน์สี ยี่ห้อพานาโซนิค 43 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง  3,000 

38 เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเล่นดีวีดี ยี่ห้อพานาโซนิค รุ่น SAXH 175 จ านวน 1 เครื่อง 200 

39 เครื่องใช้ไฟฟ้า 
เครื่องเล่นดีวีดี ยี่ห้อโซนี่ หมายเลขเครื่อง q327445860-5631705-CECH-4006C                   
จ านวน 1 เครื่อง  

200 

40 เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องขยายเสียง ยี่ห้อ FANNY รุ่น EQ-A 4500 จ านวน 1 เครื่อง 200 

41 เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องขยายเสียง ยี่ห้อ FANNY รุ่น AV 168 A จ านวน 1 เครื่อง 200 

42 เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องขยายเสียง ยี่ห้อ FANNY รุ่น 2203 F จ านวน 1 เครื่อง  200 

43 เครื่องใช้ไฟฟ้า ซับวูฟเฟอร์ ยี่ห้อ SOKEN รุ่น SUA - 05 จ านวน 1 เครื่อง  200 

44 เครื่องใช้ไฟฟ้า ซับวูฟเฟอร์ ยี่ห้อพานาโซนิค รุ่น SB – HW 185 จ านวน 1 เครื่อง 200 
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45 เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรทัศน์สี ยี่ห้อซัมซุง ขนาด 32 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง  300 

46 เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรทัศน์ส ียี่ห้อแอลจี ขนาด 32 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง 1,500 

47 เครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น ยี่ห้ออิเลคโทรลัค รุ่น EUMO500SA-RTH จ านวน 1 เครื่อง 500 

48 เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเล่นวีซีดี ยี่ห้อโซนี่ จ านวน 1 เครื่อง 100 

49 เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรทัศน์สี ยี่ห้อซัมซุง ขนาด 20 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง 200 

50 เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเล่นวีซีดี ยี่ห้อมิสซิล จ านวน 1 เครื่อง 100 

51 เครื่องใช้ไฟฟ้า ล าโพง พร้อมเครื่องขยายเสียง ยี่ห้อแฟนตาเซีย ตัวใหญ่ 1 ตัว และตัวเล็ก 2 คู ่ 100 

52 เครื่องใช้ไฟฟ้า ล าโพง ยี่ห้อเอสเอ็มซี เทคนิค จ านวน 2 ตัว 500 

53 เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องขยายเสียง ยี่ห้อทรีโอ จ านวน 1 เครื่อง 100 

54 เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องขยายเสียง ยี่ห้อเอ็มเคซี จ านวน 1 เครื่อง 100 
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55 
รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขตัวรถ NC33-1000320                           
หมายเลขเครื่องยนต์ NC25E-1600326 

- - 30,000 

56 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อคาวาซากิ หมายเลขตัวรถ JKBZR800AADA08571  - - 75,000 

57 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮ่า หมายเลขทะเบียน กยร-246 นครพนม 22 มี.ค. 53 22 มี.ค. 58 3,500 

58 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน กข-930 ยะลา  7 ก.ย. 35 7 ก.ย. 56 12,000 

59 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อคาวาซากิ หมายเลขทะเบียน กพง-4 สตูล 25 ก.ค. 54 25 ก.ค. 59 7,000 

60 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน กบร-4 สตูล 31 ม.ค. 54 31 ม.ค. 59 10,000 

61 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบีย กจ-7259 กระบี ่ 5 เม.ย. 56 9 ส.ค. 57 20,000 

62 
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน ฎง-6199 
กรุงเทพมหานคร 

4 มี.ค. 53 4 มี.ค. 54 230,000 

63 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน กข-8874 สตูล 24 ก.ค. 46 24 ก.ค. 58 100,000 

64 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน ผก-1588 เชียงราย 25 ก.ย. 56 24 ก.ค. 58 360,000 

65 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อซูซูกิ หมายเลขทะเบียน 1กก-1915 เบตง  7 มี.ค. 57 7 มี.ค. 59 7,000 

66 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน กต-8081 ตรัง 10 เม.ย. 44 10 เม.ย. 58 30,000 

67 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮ่า หมายเลขทะเบียน ขมพ-100 สุราษฎร์ธาน ี 26 ก.ย. 48 26 ก.ย. 55 2,500 

68 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน 4ก-4359 สงขลา 31 ต.ค. 38 31 ต.ค. 42 1,500 

69 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน กพย-251 ปัตตาน ี 21 พ.ย. 44 21 พ.ย. 56 1,500 

70 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน กษท-531 ตรัง 2 ก.ย. 46 2 ก.ย.52 1,000 

71 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน ขนต-792 ตรัง  29 มิ.ย. 52 29 มิ.ย. 56 5,000 

72 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน กษต-399 ตรัง 19 ส.ค.46 19 ส.ค. 52 3,000 

73 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อคาวาซาก ิหมายเลขทะเบียน 1กก-6749 สงขลา 10 พ.ค. 56 10 พ.ค. 58 20,000 

74 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน ขขข-744 ตรัง 10 พ.ค.56 10 พ.ค. 58 3,500 

75 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บธ-1233 ปัตตาน ี 4 มิ.ย. 47 4 มิ.ย. 58 65,000 
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76 
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อบีเอ็มดับเบิ้ลยู หมายเลขทะเบียน                               
ภค-3145 กรุงเทพมหานคร  

21 พ.ค. 42 21 พ.ค. 58 55,000 

77 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ขต-8732 สงขลา 30 พ.ย. 53 30 พ.ย. 58 380,000 

78 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อซูซูกิ หมายเลขทะเบียน กอ-7844 สงขลา 4 พ.ค. 55 4 พ.ค. 59 200,000 

79 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขตัวรถ NC34-1005870  - - 30,000 

80 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อซูซูกิ หมายเลขทะเบียน กษ-1066 สงขลา 8 ส.ค. 54 8 ส.ค.58 180,000 

81 
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน                                        
ษน-2140 กรุงเทพมหานคร 

3 ก.พ.47 3 ก.พ.58 190,000 

82 
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อบีเอ็มดับเบิ้ลยู หมายเลขทะเบียน                         
กล-8875 สงขลา 

9 มิ.ย. 54 9 มิ.ย. 58 100,000 

83 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยีห่้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ขฉ-576 สงขลา 21 ก.ย.50 21 ก.ย.57 390,000 

84 
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน บม-4554  
นครศรีธรรมราช 

16 ก.พ.49 16 ก.พ.57 200,000 

85 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กย-9106 สงขลา 23 ธ.ค. 52 23 ธ.ค. 57 200,000 

86 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน 1กข-9241 พัทลุง 20 ต.ค. 57 20 ต.ค. 58 25,000 
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