
รายการทรัพยสินขายทอดตลาด( ขายทรัพยสินกองทุน )ครั้งท่ี 1/ 2560 
 

ลําดับ รายการทรัพยสิน รูป ราคาเริ่มตน หมายเหตุ 
1 สรอยคอทอง ลายปลองออย

กลม จํานวน 1 เสน น้ําหนัก
ประมาณ 30.3 กรัม 

 

38,500  

2 พระพรอมกรอบทอง จํานวน 
1 องค น้ําหนักประมาณ 11.3 
กรัม 

 

3,800  

3 สรอยคอทอง ลายกระดูกงู 
จํานวน 1 เสน น้ําหนัก
ประมาณ 30.4 กรัม 

 

38,200  

4 สรอยคอทอง ลายทาโร 
จํานวน 1 เสน น้ําหนัก
ประมาณ 7.6 กรัม 

 

9,700  

5 สรอยคอทอง ลายกระดูกงู 
จํานวน 1 เสน น้ําหนัก
ประมาณ 45.6 กรัม 

 

57,800  



6 แหวนทอง ลายโปรงจิกเพชร 
จํานวน 1 วง น้ําหนัก
ประมาณ 3.8 กรัม 

 

4,700  

7 สรอยคอทอง ลายกระดูกงู 
จํานวน 1 เสน น้ําหนัก
ประมาณ 30.3 กรัม 

 

38,500  

8 กรอบทอง จํานวน 1 อัน  
น้ําหนักประมาณ 4.8 กรัม 

 

2,500  

9 สรอยคอทอง ลายสามหวง
โปรงหอยหัวใจ จํานวน 1 เสน 
น้ําหนักประมาณ 15.1 กรัม 

 

19,200  

10 สรอยขอมือทอง ลายซีตรอง 2 
สายคั่น เลสโคง จํานวน 1 
เสน น้ําหนักประมาณ 15.2 
กรัม 

 

19,300  



11 แหวนทองกิ๊บ จํานวน 1 วง 
น้ําหนักประมาณ 1.9 กรัม 

 

2,400  

12 สรอยคอทอง ลายกระดูกงู  
จํานวน 1 เสน น้ําหนัก
ประมาณ 15.2 กรัม 

 

19,300  

13 ตางหูทอง รูปสตอเบอรี่ 
จํานวน 1 คู น้ําหนักประมาณ 
3.8 กรัม 

 

4,800  

14 จี้ทองรูปหัวใจ จํานวน 1 อัน 
น้ําหนักประมาณ 7.6 กรัม 

 

9,700  

15 สรอยคอทอง ลายกระดูกงู 
จํานวน 1 เสน น้ําหนัก
ประมาณ 45.6 กรัม 

 

58,000  



16 แหวนทอง หัวแหวนลายมังกร 
จํานวน 1 วง น้ําหนัก
ประมาณ 7.6 กรัม 

 

9,700  

17 แหวนทอง ลายดอก จํานวน 1 
วง น้ําหนักประมาณ 3.8 กรัม 

 

4,800  

18 สรอยคอทอง ลายสายคดกริช
โปรง จํานวน 1 เสน น้ําหนัก
ประมาณ 15.2 กรัม 

 

19,300  

19 สรอยคอทอง ลายซีโปรง 
จํานวน 1 เสน น้ําหนัก
ประมาณ 7.5 กรัม 

 

9,500  

20 สรอยคอทอง ลายซี จํานวน 1 
เสน น้ําหนักประมาณ 3.8 
กรัม 

 

4,800  



21 สรอยคอทอง ลายเกรียวโปรง 
จํานวน 1 เสน น้ําหนัก
ประมาณ 30.4 กรัม 

 

38,700  

22 สรอยขอมือทอง ลาย
ปลองออย จํานวน 1 เสน 
น้ําหนักประมาณ 7.6 กรัม 

 

9,700  

23 แหวนทอง ลายโบว จํานวน 1 
วง น้ําหนักประมาณ 7.6 กรัม 

 

9,700  

24 สรอยคอทอง ลายโซแบนโปรง 
จํานวน 1 เสน น้ําหนัก
ประมาณ 7.3 กรัม 

 

9,300  

25 ทองคําแทง จํานวน 1 แทง
น้ําหนักประมาณ 304 กรัม 

 

386,400  



26 แหวนทอง ประดับอัญมณสีี
เขียวและอัญมณีสีขาว 
จํานวน 1 วง น้ําหนัก
ประมาณ 13.6 กรัม 

 

8,100  

27 แหวนทอง ประดับอัญมณสีี
ขาว 3 เม็ด จํานวน 1 วง
น้ําหนักประมาณ 15.4 กรัม 

 

80,000  

28 แหวนทอง ประดับอัญมณสีี
เขียว 1 เม็ด จํานวน 1 วง 
น้ําหนักประมาณ 6 กรัม 

 

3,600  

29 แหวนทอง ประดับอัญมณสีี
เขียว ลอมดวยอัญมณีสีขาว 
จํานวน 1 วงน้ําหนักประมาณ 
9.5 กรัม 

 

5,600  

30 สรอยคอทอง ลายผาหวาย 
จํานวน 1 เสน  น้ําหนัก
ประมาณ 7.6 กรัม 

 

9,700  



31 สรอยคอทอง ลายอิตาลี 
จํานวน 1 เสน พรอมจี้
ประดับอัญมณีสีเขียวน้ําหนัก
ประมาณ 3.8 กรัม 

 

2,300  

32 ตางหูทอง ประดับอัญมณีสี
เขียว 1 เม็ด จํานวน 1 คู
น้ําหนักประมาณ 3.8 กรัม 

 

2,000  

33 พระพิฆเนศ พรอมกรอบทอง 
จํานวน 1 องคน้ําหนัก
ประมาณ 2.2 กรัม 

 

1,000 

ขายรวม 
รายการท่ี 
33,39,40 

ราคาเริ่มตน 
1,600 บาท 

34 พระหลวงพอคูณ พรอมกรอบ
ทอง จํานวน 1 องคน้ําหนัก
ประมาณ 21 กรัม 

 

7,000  

35 พระเนื้อผง พรอมกรอบทอง 
จํานวน 1 องค น้ําหนัก
ประมาณ 15 กรัม 

 

3,500  



36 แหวนทอง ลายลูกคิดโปรง
แกะลาย จํานวน 2 วง 
น้ําหนักรวมประมาณ 7.6 กรัม 

 

9,700  

37 สรอยคอทอง ลายปลอง 
จํานวน 1 เสน น้ําหนัก
ประมาณ 7.7 กรัม 

 

9,500  

38 ตางหอง ลายดอกไม จํานวน 
1 คู น้ําหนักประมาณ 2 กรัม 

 

2,500  

39 พระพรอมกรอบทอง จํานวน 
1 องค น้ําหนักประมาณ 1.4 
กรัม 

 

400 

ขายรวม 
รายการท่ี 
33,39,40 

ราคาเริ่มตน 
1,600 บาท 

40 พระพรอมกรอบทอง จํานวน 
1 องค น้ําหนักประมาณ 1.8 
กรัม 

 

200 

ขายรวม 
รายการท่ี 
33,39,40 

ราคาเริ่มตน 
1,600 บาท 



41 สรอยคอทอง ลายสามหวงคู 
จํานวน 1 เสน น้ําหนัก
ประมาณ 76.2 กรัม 

 

96,600  

42 สรอยคอทอง ลายผาหวาย 
จํานวน 1 เสน น้ําหนัก
ประมาณ 15 กรัม 

 

19,000  

43 แหวนทอง ลายมังกร จํานวน 
1 วง น้ําหนักประมาณ 7.4 
กรัม 

 

9,400  

44 แหวนทอง หัวประดับอัญมณี 
จํานวน 1 วง น้ําหนัก
ประมาณ 13.6 กรัม 

 

8,100  

45 พระสมเด็จ พรอมกรอบทอง 
จํานวน 1  องค น้ําหนัก
ประมาณ 16.8 กรัม 

 

3,500  



46 พระสมเด็จศาสดา พรอม
กรอบทอง จํานวน 1 องค 
น้ําหนักประมาณ 19 กรัม 

 

3,500  

47 หลวงพอทบ พรอมกรอบทอง 
จํานวน 1 องค น้ําหนัก
ประมาณ 13.1 กรัม 

 

4,000  

48 พระปางมารวิชัย พรอมกรอบ
ทอง จํานวน 1 องค น้ําหนัก
ประมาณ 16 กรัม 

 

3,000  

49 สรอยคอทอง ลายคดกริช
ทรงเครื่อง จํานวน 1 เสน 
น้ําหนักประมาณ 15.2 กรัม 

 

19,300  

50 สรอยคอทอง ลายส่ีเสา 
จํานวน 1 เสน น้ําหนัก
ประมาณ 30.3 กรัม 

 

38,500  



51 สรอยคอทอง ลายระยาซีตรอง 
จํานวน 1 เสน น้ําหนัก
ประมาณ 15.1 กรัม 

 

19,200  

52 สรอยขอมือทอง ลายแหวน
ปองหวาย จํานวน 1 เสน 
น้ําหนักประมาณ 7.6 กรัม 

 

9,700  

53 สรอยคอทอง ลายโซเรือโปรง 
จํานวน 1 เสน น้ําหนัก
ประมาณ 7.5 กรัม 

 

9,500  

54 รถยนตนั่งสวนบุคคล ย่ีหอมิต
ซูบิชิ หมายเลขทะเบียน พศ-
3534 กรุงเทพมหานคร 

 

150,000  

55 โทรศัพทมือถือ ย่ีหอแอปเปล 
รุนไอโฟน4 จํานวน 1 เครื่อง 

 

200 

ขายรวม 
รายการท่ี 
55,56,68 

ราคาเริ่มตน 
1,000 บาท 



56 โทรศัพทมือถือ ย่ีหอเวลคัม 
รุน W3329 จํานวน 1 เครื่อง 

 

50 

ขายรวม 
รายการท่ี 
55,56,68 

ราคาเริ่มตน 
1,000 บาท 

57 สรอยคอทอง ลายซีตรองโปรง 
จํานวน 1 เสน น้ําหนัก
ประมาณ 7.6 กรัม 

 

9,700  

58 สรอยคอทอง ลายโซผาหวาย 
จํานวน 1 เสน น้ําหนัก
ประมาณ 75.9 กรัม 

 

96,500  

59 สรอยคอทอง ลายกระดูกงู 
จํานวน 1 เสน น้ําหนัก
ประมาณ 30.8 กรัม 

 

38,600  

60 สรอยขอมือทอง ลายกระดูกงู 
จํานวน 1 เสน น้ําหนัก
ประมาณ 15.5 กรัม 

 

19,300  



61 แหวนทอง ลายหัวมังกร 
จํานวน 1 วง น้ําหนัก
ประมาณ 7.8 กรัม 

 

9,500  

62 สรอยคอทอง ลายสามหวง 
จํานวน 1 เสน น้ําหนัก
ประมาณ 30.4 กรัม 

 

38,600  

63 แหวนทอง โปรงประดับอัญ
มณีสีขาว จํานวน 1 วง 
น้ําหนักประมาณ 15.2 กรัม 

 

19,300  

64 พระพุทธโกศัย พรอมกรอบ
ทอง จํานวน 1 องค น้ําหนัก
ประมาณ 8.2 กรัม 

 

2,500  

65 สรอยคอทอง ลายโซ จํานวน 
1 เสน พรอมจี้ทอง น้ําหนัก
ประมาณ 15.2 กรัม 

 

19,300  



66 สรอยคอทอง ลายลูกประคํา 
จํานวน 1 เสน น้ําหนัก
ประมาณ 30.4 กรัม 

 

38,600  

67 สรอยคอทอง ลายลูกประคํา 
จํานวน 1 เสน น้ําหนัก
ประมาณ 7.6 กรัม 

 

9,700  

68 กลองถายรูป ย่ีหอแคนนอน 
หมายเลขเครื่อง DS126431 
จํานวน 1 กลอง 

 

800 

ขายรวม 
รายการท่ี 
55,56,68 

ราคาเริ่มตน 
1,000 บาท 

69 ทองคําแทง จํานวน 1 แทง 
น้ําหนักประมาณ 152.4 กรัม 

 

193,700  

70 สรอยคอทอง ลายหกเสาตัน 
จํานวน 1 เสน พรอมพระ
กรอบทองลายกนกประดับอัญ
มณีขาว น้ําหนักรวมประมาณ 
19.9 กรัม 

 

20,300  



71 สรอยคอทอง ลายซีตรองมัด
ตระกรอ จํานวน 1 เสน 
น้ําหนักประมาณ 15.2 กรัม 

 

19,300  

72 สรอยคอทอง ลายอิตาลีแกะ
ลาย จํานวน 1 เสน พรอมจี้
รูปปลาโลมา น้ําหนักรวม
ประมาณ 17.1 กรัม 

 

21,700  

73 สรอยคอทอง ลายโซทุบคั่น
หัวใจโชวดอกไม จํานวน 1 
เสน น้ําหนักประมาณ 7.6 
กรัม 

 

9,700  

74 สรอยขอมือทอง ลายเม็ด
ขาวโพดคั่นโอง จํานวน 1 เสน 
น้ําหนักประมาณ 15.1 กรัม 

 

19,200  

75 แหวนทองประดับอัญมณีสี
เขียวลอมดวยอัญมณีสีขาว 
ลายฉลุ จํานวน 1 วง น้ําหนัก
ประมาณ 13.6 กรัม 

 

8,500  



76 แหวนทองประดับอัญมณีสี
เขียวลอมดวยอัญมณีสีขาว 
ลายฉลุลงยาสุโขทัย จํานวน 1 
วง น้ําหนักประมาณ 8.3 กรัม 

 

6,900  

77 แหวนทอง ลายดอกไมปา 
จํานวน 1 วง  น้ําหนัก
ประมาณ 3.8 กรัม 

 

4,800  

78 แหวนทอง หัวแหวน
ประดับอัญมณีสีแดง จํานวน 
1 วง น้ําหนักประมาณ 6.2 
กรัม 

 

3,500 

ขายรวม 
รายการท่ี 
78-80 

ราคาเริ่มตน 
4,300 บาท 

79 ตางหูทอง ลายแฟนซีหัวใจ 
จํานวน 1 คู น้ําหนักประมาณ 
0.5 กรัม 

 

100 

ขายรวม 
รายการท่ี 
78-80 

ราคาเริ่มตน 
4,300 บาท 

80 พระพรอมกรอบทอง ลายลง
ยาประดับอัญมณีสีขาว 
จํานวน 1 องค น้ําหนัก
ประมาณ 18.5 กรัม 

 

700 

ขายรวม 
รายการท่ี 
78-80 

ราคาเริ่มตน 
4,300 บาท 



81 นาฬิกาขอมือ  ย่ีหอ ROLEX 
รุน SUBMARINER 2360 
จํานวน 1 เรือน 

 

100,000  

82 นาฬิกาขอมือ  ย่ีหอ RADO 
รุน DIASTAR จํานวน 1 เรือน 

 

2,500  

83 สรอยคอทอง ลายหวงคูโปรง 
จํานวน 1 เสน น้ําหนัก
ประมาณ 11.3 กรัม 

 

14,400  

84 สรอยคอทอง ลายตัวโอ 
จํานวน 1 เสน น้ําหนัก
ประมาณ 3.7 กรัม 

 

4,700  

85 สรอยคอทอง ลายส่ีเสา 
จํานวน 1 เสน น้ําหนัก
ประมาณ 45.6 กรัม 

 

58,000  



86 พระสมเด็จเนื้อดิน พรอม
กรอบทอง จํานวน 1 องค 
น้ําหนักประมาณ 22.7 กรัม 

 

6,000  

87 พระนางพญา พรอมกรอบ
ทองและแหนบทอง จํานวน 1 
องค น้ําหนักประมาณ 19.8 
กรัม 

 

10,000  

88 แหวนทอง ปลอกมีด จํานวน 
1 วง น้ําหนักประมาณ 7.6 
กรัม 

 

9,700  

89 โทรทัศนสี ย่ีหอซัมซุง ขนาด 
32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 

 

500 

ขายรวม 
รายการท่ี 
89-90 

ราคาเริ่มตน 
700 บาท 

90 ตูเส้ือผาไม ขนาดกวาง 23 นิ้ว 
ยาว 47 นิ้ว จํานวน 1 หลัง 

 

200 

ขายรวม 
รายการท่ี 
89-90 

ราคาเริ่มตน 
700 บาท 



91 รถจักรยานยนต  ไมทราบย่ีหอ 
ช่ือเครื่องยนต LIFAN 
หมายเลขเครื่องยนต 
1P54FMIC1234338 
หมายเลขตัวรถ CKLX-
1234338 

 

5,000  

92 โฉนดท่ีดินเลขท่ี 117392 
เลขท่ีดิน 245 ตําบลบานดู 
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย เนื้อท่ีประมาณ 1 ไร 
81 เศษ 9 สวน 10 ตารางวา 

 

12,500,000 

พิกัด 
19.9913 , 
99.8528 

*********** 
(วางเงินมัดจํากอน

เขาสูราคา 
1,250,000 บาท) 

93 โฉนดท่ีดินเลขท่ี 23754 เลขท่ี
ดิน10 ตําบลข้ีเหล็ก อําเภอแม
แตง จังหวัดเชียงใหม เนื้อท่ี
ประมาณ 4 ไร 2 งาน 09 
ตารางวา 

 

1,500,000 

พิกัด 
19.0895 , 
98.9205 

**********
(วางเงินมัดจํากอน

เขาสูราคา 
150,000 บาท) 

94 รถยนตนั่งสวนบุคคล  ย่ีหอ
เชพโรเรต หมายเลขทะเบียน
ปายแดง ง-1368 
กรุงเทพมหานคร 

 

80,000  

หมายเหตุ : คณะกรรมการขายทอดตลาดขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคา 

***ราคาทองท่ีประเมิน ณ วันท่ี 22 กุมภาพันธ 2560*** 

 

รายการท่ีขายรวมกัน 1. รายการท่ี 33,39,40 รวมท้ังหมด 3 รายการ ขายรวมกันราคาเริ่มตน 1,600 บาท 
 2. รายการท่ี 55,56,68 รวมท้ังหมด 3 รายการ ขายรวมกันราคาเริ่มตน 1,000 บาท 
 3. รายการท่ี 78,79,80 รวมท้ังหมด 3 รายการ ขายรวมกันราคาเริ่มตน 4,300 บาท 
 4. รายการท่ี 89,90 รวมท้ังหมด 2 รายการ ขายรวมกันราคาเริ่มตน 700 บาท 

รายการท่ีตองวางหลักประกันกอนเขาสูราคา 
1. รายการท่ี 92 ตองวางหลักประกันกอนเขาสูราคา 1,250,000 บาท 
2. รายการท่ี 93 ตองวางหลักประกันกอนเขาสูราคา 150,000 บาท 


