
รายการทรัพยสินขายทอดตลาด( ขายทรัพยสินปกติ )ครั้งท่ี 9/ 2559 
ลําดับท่ี รายการทรัพยสิน รูป หมายเหตุ 

1 รถยนตบรรทุกสวนบุคคน ยี่หอฟอรด 
สีเทา ทะเบียน กษ-6366 เชียงใหม 

 

 

2 รถยนตนั่งสวนบุคคล ยี่หอบีเอ็ม
ดับเบิ้ลยู หมายเลขทะเบียน กจ-
9044 สมุทรปราการ 

 

 

3 รถยนตนั่งสวนบุคคล ยี่หอฮอนดา 
หมายเลขทะเบียน ขต-5416 
เชียงใหม 

 

 

4 รถยนตนั่งสวนบุคคล ยี่หอนิสสัน สี
ดํา หมายเลขทะเบียน กค-5156 
ลําพูน 

 

 
 

5 รถยนตนั่งสวนบุคคล ยี่หอโตโยตา 
โคโลนา หมายเลขทะเบียน กง-7968 
แพร 

 

 

6 รถยนตบรรทุกสวนบุคคล ยี่หออีซูซุ 
หมายเลขทะเบียน ผข-7388 
เชียงใหม 

 

 



7 รถยนตบรรทุกสวนบุคคล ยี่หอโต
โยตา หมายเลขทะเบียน บห-722 
เชียงราย 

 

 

8 รถยนตนั่งสวนบุคคล ยี่หอโตโยตา 
หมายเลขทะเบียน ขร-8535 
เชียงใหม 

 

 

9 รถยนตนั่งสวนบุคคล ยี่หอโตโยตา 
หมายเลขทะเบียน กข-7951 พะเยา 

 

 

10 รถยนตบรรทุกสวนบุคคล ยี่หอโต
โยตา หมายเลขทะเบียน ผธ-4330 
เชียงใหม 

 

 

11 รถจักรยานยนต ยี่หอฮอนดา 
หมายเลขทะเบียน  จพต-720 
เชียงใหม 

 

 

12 รถยนตบรรทุกสวนบุคคล ยี่หออีซูซุ 
หมายเลขทะเบียน บย-5560 
เชียงราย 

 

 



13 รถยนตบรรทุกสวนบุคคล ยี่หอโต
โยตา หมายเลขทะเบียน ผม-7030 
เชียงใหม 

 

 

14 โทรทัศนสี ยี่หอพานาโซนิค ขนาด 
42 นิ้ว  
จํานวน 1 เครื่อง 

 

ยกเลิกการขาย 

15 เครื่องสูบน้ํา ยี่หอฮอนดา จํานวน 1 
เครื่อง 

 

 

16 รถยนตนั่งสวนบุคคล ยี่หอวอลโว 
หมายเลขทะเบียน 9ธ-2543 
กรุงเทพมหานคร 

 

 

17 รถยนตบรรทุกสวนบุคคล ยี่หอโต
โยตา  
หมายเลขทะเบียน ถพ-9275 
กรุงเทพมหานคร 

 

 

18 รถยนตนั่งสวนบุคคล ยี่หอฮอนดา 
หมายเลขทะเบียน ษณ-7940 กทม. 

 

 

 



19 รถยนตบรรทุกสวนบุคคล ยี่หอโต
โยตา  
หมายเลขทะเบียน บพ-9239 ลําพูน 

 

 

20 รถยนตบรรทุกสวนบุคคล ยี่หอ
มาสดา บน-1285 พะเยา 

 

 

21 รถยนตสวนบุคคล ยี่หอมาสดา 
หมายเลขทะเบียน ผพ-2343 
เชียงใหม 

 

 

22 รถยนตนั่งสวนบุคคล ยี่หอ อีซูซุ 
หมายเลขทะเบียน กว-8698 
เชียงใหม 

 

 

23 รถยนตนั่งสวนบุคคล ยี่หออีซูซุ 
หมายเลขทะเบียน 3 กน-9216 
กรุงเทพมหานคร 

 

 

24 รถยนตนั่งสวนบุคคล ยี่หอมาสดา 
หมายเลขทะเบียน กง-5668 แพร 

 

 



25 รถจักรยานยนต ยี่หอฮอนดา 
หมายเลขทะเบียน  กวค-964 แพร 

 

 

26 รถจักรยานยนต ยี่หอฮอนดา 
หมายเลขทะเบียน  กลพ-602 แพร 

 

 

27 รถแทรกแตอร ยี่หอคูโบตา  
หมายเลขทะเบียน  ตค-692 แพร 

 

 

28 รถยนตนั่งสวนบุคคล ยี่หอโตโยตา 
หมายเลขทะเบียน กจ-4773 
เชียงราย 

 

 

29 รถยนตบรรทุกสวนบุคคล ยี่หอมิตซูบิ
ชิ หมายเลขทะเบียน บท-2928 นาน 

 

 

30 รถกอลฟ ยี่หอ GEMCAR สีแดง 

 

 

 



31 รถยนตบรรทุกสวนบุคคล ยี่หออีซูซุ 
หมายเลขทะเบียน ฒช-2364 กทม 

 

 

32 รถยนตนั่งสวนบุคคล ยี่หอโตโยตา 
หมายเลขทะเบียน กพ-1202 
เชียงราย 

 

 
ฝากเก็บรักษาท่ี 

สภ.แมสาย 
จ.เชียงราย 

33 รถยนตนั่งสวนบุคคล ยี่หอซูซูกิ 
หมายเลขทะเบียน 2กษ-3430 กทม. 

 

 

34 รถยนตนั่งสวนบุคคล ยี่หอฮอนดา 
หมายเลขทะเบียน ขษ-7022 
เชียงใหม 

 

 

35 รถยนตบรรทุกสวนบุคคล ยี่หอโตโยตา  
หมายเลขทะเบียน บบ-6714 เชียงใหม 

 

 

36 รถจักรยานยนต ยี่หอฮอนดา 
หมายเลขทะเบียน งวพ-446 
เชียงใหม 

 

 

 



37 รถจักรยานยนต ยี่หอฮอนดา 
หมายเลขทะเบียน  งธล-80 
เชียงใหม 

 

 

38 รถจักรยานยนต ยี่หอฮอนดา 
หมายเลขทะเบียน จทท-741 
เชียงใหม 

 

 

39 รถจักรยานยนต ยี่หอคาวาซากิ 
หมายเลขทะเบียน งตร-102 
เชียงใหม 

 

 

40 รถยนตบรรทุกสวนบุคคล ยี่หอ 
DFSK หมายเลขทะเบียน ผร-6791 
เชียงใหม 

 

 

41 รถยนตบรรทุกสวนบุคคล ยี่หออีซูซุ 
หมายเลขทะเบียน บบ-1582 ลําพูน 

 

 

42 รถยนตบรรทุกสวนบุคคล ยี่หอโต
โยตา หมายเลขทะเบียน ผว-5092 
เชียงใหม 

 

 



43 รถยนตบรรทุกสวนบุคคล ยี่หออีซูซุ 
หมายเลขทะเบีย ผว-4592 เชียงใหม 

 

 

44 รถยนตนั่งสวนบุคคล ยี่หอโตโยตา 
หมายเลขทะเบียน กม-3869 
เชียงราย 

 

 

45 รถยนตบรรทุกสวนบุคคล ยี่หออีซูซุ 
หมายเลขทะเบียน บม-5805 
เชียงราย 

 

 

46 รถยนตนั่งสวนบุคคล ยี่หอฮุนได 
หมายเลขทะเบียน กค-9326 
เชียงใหม 

 

 

47 รถยนตบรรทุกสวนบุคคล ยี่หออีซูซุ 
หมายเลขทะเบียน บต-9560 
เชียงใหม 

 

 

48 รถยนตนั่งสวนบุคคล ยี่หอมิตซูบิชิ 
หมายเลขทะเบียน กธ-2162 
เชียงใหม 

 

 
ฝากเก็บรักษา 
สภ.แมอาย จ.
เชียงใหม 



49 รถยนตนั่งสวนบุคคล ยี่หอโตโยตา 
ทะเบียน กค-3430 พะเยา 

 

ฝากเก็บรักษา  
สภ.งาว จ.ลําปาง 

50 รถยนตนั่งสวนบุคคล ยี่หอฮอนดา 
หมายเลขทะเบียน กค-312 เชียงราย 

 

ฝากเก็บรักษาท่ี 
สภ.แมสาย จ.
เชียงราย 

51 รถยนตนั่งสวนบุคคล ยี่หอนิสสัน 
หมายเลขทะเบียน ฐษ-0929 
กรุงเทพมหานคร 

 

 
ฝากเก็บรักษาท่ี 
สภ.แมสาย จ.

เชียงราย 

52 รถยนตบรรทุกสวนบุคคล ยี่หอโต
โยตา หมายเลขทะเบียน บก-9635 
เชียงราย 

 

 
 

ฝากเก็บรักษาท่ี 
สภ.แมสาย จ.

เชียงราย 

53 รถยนตนั่งสวนบุคคล ยี่หอวอลโว 
หมายเลขทะเบียน กข-3317 
นราธิวาส 

 

ฝากเก็บรักษาท่ี 
สภ.แมสาย จ.
เชียงราย 

54 คอมพิวเตอรโนตบุค ยี่หอแอปเปล  
หมายเลขเครื่อง 332088325 
จํานวน 1 เครื่อง 

 

 

 

 
ลาํไพ

 



55 รถจักรยานยนต ยี่หอเวสปา 
หมายเลข ทะเบียน 3กต-9868 
กรุงเทพมหานคร 

 

 
ฝากเก็บรักษาท่ี 
สภ.แมสาย จ.
เชียงราย 

56 รถยนตบรรทุกสวนบุคคล ยี่หอฟอรด 
หมายเลขทะเบียน บธ-4488 
เชียงราย 

 

 
ฝากเก็บรักษาท่ี  
สภ.เวียงปาเปา  
จ.เชียงราย 

57 รถยนตนั่งสวนบุคคล ยี่หอมิตซูบิชิ  
หมายเลขทะเบียน กต-2945 
เชียงราย 

 

 
ฝากเก็บรักษาท่ี 
ตํารวจภูธรจังหวัด
แพร 

58 รถยนตบรรทุกสวนบุคคล ยี่หอฟอรด 
หมายเลขทะเบียน ฒอ-5847 
กรุงเทพมหานคร 

 

 
 

ฝากเก็บรักษาท่ี  
สภ.เดนชัย 

จ.แพร 

59 รถยนตบรรทุกสวนบุคคล ยี่หออีซูซุ 
หมายเลขทะเบียน บพ-708 แพร 

 

 
ฝากเก็บรักษาท่ี 
สภ.เมืองแพร 

จ.แพร 

60 รถยนตบรรทุกสวนบุคคล ยี่หอมิตซูบิ
ชิ หมายเลข ทะเบียน บท-9428 
พะเยา 

 

 
ฝากเก็บรักษาท่ี  
สภ.ดอกคําใต  

จ.พะเยา 

 

 

 

 

 

 



61 รถยนตนั่งสวนบุคคล ยี่หอเชฟโรเลต 
หมายเลขทะเบียน ขม-2289 
เชียงใหม 

 

 
ฝากเก็บรักษาท่ี  
สภ.สันกําแพง  
จ.เชียงใหม 

62 รถยนตนั่งสวนบุคคล ยี่หอฮอนดา 
หมายเลขทะเบียน ขว-2034 
เชียงใหม 

 

 
ฝากเก็บรักษาท่ี  
สภ.สันกําแพง  
จ.เชียงใหม 

63 รถยนตนั่งสวนบุคคล ยี่หอโตโยตา 
หมายเลขทะเบียน กษ-6089 
เชียงใหม 

 

 
ฝากเก็บรักษาท่ี 
สภ.สันกําแพง 
จ.เชียงใหม 

64 รถจักรยานยนต ยี่หอ STALLION 
หมายเลขทะเบียน  งยว-497 
นครราชสีมา 

 

 
ฝากเก็บรักษาท่ี 
สภ.สันกําแพง 
จ.เชียงใหม 

65 รถยนตนั่งสวนบุคคล ยี่หอฮอนดา 
หมายเลขทะเบียน ขน-5193 
เชียงใหม 

 

 
ฝากเก็บรักษาท่ี 

สภ.หางดง 
จ.เชียงใหม 

66 รถจักรยานยนต ยี่หอฮอนดา 
หมายเลขทะเบียน 1กน-8899 
เชียงใหม 

 

 

 

 

 

 



67 รถยนตนั่งสวนบุคคล ยี่หอฮุนได 
หมายเลขทะเบียน กท-7426 
เชียงใหม 

 

 
ฝากเก็บรักษาท่ี 
สภ.เชียงดาว 
จ.เชียงใหม 

68 รถจักรยานยนต ยี่หอฮอนดา 
หมายเลขทะเบียน กลล-833 ลําปาง 

 

 

69 รถจักรยานยนต ยี่หอฮอนดา 
หมายเลขทะเบียน กยน-107 นาน 

 

 

70 รถจักรยานยนต ยี่หอ RYUKA 
หมายเลขทะเบียน คบร-916 
เชียงราย เลขเครื่องยนต 
LZMR110FF5M025732  

 

 

71 รถจักรยานยนต ยี่หอ  
M-BIKE หมายเลขทะเบียน จพท- 
323 เชียงใหม 

 

 

72 รถจักรยานยนต ยี่หอยามาฮา 
หมายเลขทะเบียน กวข- 502 พะเยา 

 

 



73 รถจักรยานยนต ยี่หอฮอนดา 
หมายเลขทะเบียน กรฉ-940 แพร 

 

 

74 รถจักรยานยนต ยี่หอยามาฮา 
หมายเลขทะเบียน กรว-886 แพร 

 

 

75 รถจักรยานยนต ยี่หอ LIFAN 
หมายเลขทะเบียน กลร-236 ตาก 

 

 

76 รถจักรยานยนต ยี่หอฮอนดา หมาย
เลยทะเบียน กวค-859 แพร 

 

 

77 รถจักยานยนต ยี่หอซูซูกิ หมายเลข
ทะเบียน กวง-106 พิษณุโลก 

 

 

78 รถจักรยานยนต ยี่หอฮอนดา 
หมายเลขตัวรถ NF-125TE0029656 

 

 



79 รถจักรยานยนต ยี่หอซูซูกิ  
หมายเลขเครื่องยนต F477-
TH101404 

 

 

80 รถจักรยานยนต ยี่หอฮอนดา 
หมายเลขเครื่องยนต NZ125NE-
0133394 

 

 

81 รถจักรยานยนต ยี่หอฮอนดา 
หมายเลขทะเบียน ขจข-812 
เชียงราย 

 

 

82 รถจักรยานยนต ยี่หอฮอนดา 
หมายเลขทะเบียน คธพ-16 
เชียงใหม 

 

 

83 รถจักรยานยนต ยี่หอฮอนดา 
หมายเลขทะเบียน 1กญ-2748 
เชียงใหม 

 

 

84 รถจักรยานยนต ยี่หอยามาฮา 
หมายเลขทะเบียน จบฉ-205 
เชียงใหม 

 

 

 

 

 



85 รถจักรยานยนต ยี่หอฮอนดา 
หมายเลขทะเบียน  จบก-815 
เชียงใหม 

 

 

86 รถจักรยานยนต ยี่หอยามาฮา 
หมายเลขทะเบียน  จคษ-179 
เชียงใหม 

 

 

87 รถจักรยานยนต ยี่หอฮอนดา 
หมายเลขทะเบียน คธฉ-263 
เชียงใหม 

 

 

88 รถจักรยานยนต ยี่หอฮอนดา  
หมายเลขตัวถัง FS125E-0086818 
หมายเลขเครื่องยนต FS125-86818  

 

 

89 รถจักรยานยนต ยี่หอฮอนดา 
หมายเลขทะเบียน ขกย-257 พะเยา 

 

 

90 รถจักรยานยนต ยี่หอฮอนดา 
หมายเลขตัวรถ NC311690464 
หมายเลขเครื่องยนต 
NC23E1690464  

 

 

 



91 รถจักรยานยนต ยี่หอซูซูกิ  
หมายเลขทะเบียน กษพ-398 สระบุรี 

 

 

92 รถจักรยานยนต ยี่หอฮอนดา 
หมายเลขทะเบียน 1กถ-3889 
เชียงใหม 

 

 

93 รถจักรยานยนต ยี่หอฮอนดา 
หมายเลขทะเบียน คมฉ-684 
เชียงราย 

 

 

94 รถจักรยานยนต ยี่หอฮอนดา 
หมายเลขทะเบียน 1กจ-554
เชียงราย 

 

 

95 รถยนตบรรทุกสวนบุคคล ยี่หอโต
โยตา หมายเลขทะเบียน บธ-3928 
พะเยา 

 

 

96 รถ ATV ยี่หอ KONIK รุน MINI 125 
CC  
จํานวน 1 คัน 

 

 

 



97 ตูเย็น ยี่หอเวิรลพูล ขนาด 6 คิว 
จํานวน 1 เครื่อง 

 

 

98 รถยนตบรรทุกสวนบุคคล ยี่หอโต
โยตา หมายเลขทะเบียน ผย-2151  
เชียงใหม 

 

 

99 โทรทัศนสี ยี่หอซัมซุง ขนาด 50 นิ้ว 
จํานวน 1 เครื่อง 

 

 
 

ยกเลิกการขาย 

100 โทรทัศนสี ยี่หอซัมซุง ขนาด 50 นิ้ว 
จํานวน 1 เครื่อง 

 

 

101 โทรทัศนสี ยี่หอแอลจี ขนาด 42 นิ้ว 
จํานวน 1 เครื่อง 

 

 

102 เครื่องเลนดีวีดี ยี่หอซัมซุง รุน DVD-
4350 จํานวน 1 เครื่อง 

 

 

 

 



103 เครื่องเลนวีซีดี ยี่หอซิงเกอร จํานวน 
1 เครื่อง  

 

 

104 เครื่องเลนวีดีโอ ยี่หอพานาโซนิค รุน 
SR 70 หมายเลขเครื่อง 6561889 
จํานวน 1 เครื่อง 

 

 

105 โทรศัพทมือถือ ยี่หอจีเน็ท รุน G-
802 จํานวน 1 เครื่อง 

 

 

106 โทรศัพทมือถือ ยี่หอแอปเปล รุน
ไอโฟน 6 จํานวน 1 เครื่อง 

 

 

107 โทรศัพทมือถือ ยี่หอ แอปเปล 
หมายเลข IMEI 
012542006852930 จํานวน 1 
เครื่อง 

 

 

108 โทรศัพทมือถือ ยี่หอแอปเปล รุน
ไอโฟน 5S จํานวน 1 เครื่อง 

 

 

 



109 โทรศัพทมือถือ ยี่หอแอบเปล รุน
ไอโฟน 6 พลัส จํานวน 1 เครื่อง 

 

 

110 โตะไมเนื้อแข็ง กวาง 60 ซม. ยาว 3 
เมตร หนา 10 ซม. จํานวน 1 ตัว 

 

ไมมีขา 

111 เกาอ้ีไมสัก จํานวน 12 ตัว 

 

 

112 โตะไมมะคา ยาว 2 เมตร กวาง 80 
ซม. จํานวน 1 ตัว 

 

 

113 สิ่งปลูกสรางบานไมสักชั้นเดียว ซ่ึง
ตั้งอยูบานเลขท่ี 39/พ หมูท่ี 5 ตําบล
ทุงผึ้ง อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 
จํานวน 4 หลัง 
1) สิ่งปลูกสรางไมขนาด กวาง 15 
เมตร ยาว 15 เมตร 
2) สิ่งปลูกสรางไมขนาด กวาง 8 
เมตร ยาว 17 เมตร 
3) สิ่งปลูกสรางไมขนาด กวาง 9 
เมตร ยาว 18 เมตร 
4) สิ่งปลูกสรางไมขนาด กวาง 8 
เมตร ยาว 18 เมตร 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

114 สิ่งปลูกสรางบานไม เลขท่ี 101 หมูท่ี 
4 ตําบลบานโปง อําเภองาว จังหวัด
ลําปาง ซ่ึงปลูกสรางอยูบนท่ีดินไมมี
เอกสารสิทธิ์ 

 

 

115 สิ่งปลูกสราง บานครึ่งปูนครึ่งไม 
ตั้งอยูบานเลขท่ี 338/พ หมูท่ี 1 
ตําบลทุงผึ้ง อําเภอแจหม จังหวัด
ลําปาง ซ่ึงปลูกสรางบนท่ีดินไมมี
เอกสารสิทธิ์ 

 

 

116 สิ่งปลูกสราง บานครึ่งปูนครึ่งไม 
ตั้งอยู หมูท่ี 1 ตําบลทุงผึ้ง อําเภอแจ
หม จังหวัดลําปาง ซ่ึงปลูกสรางบน
ท่ีดินไมมีเอกสารสิทธิ์ 

 

 

117 สิ่งปลูกสราง บานไม ตั้งอยู หมูท่ี 1 
ตําบลทุงผึ้ง อําเภอแจหม จังหวัด
ลําปาง ซ่ึงปลูกสรางบนท่ีดินไมมี
เอกสารสิทธิ์ 

 

 

 

 

 

 


