
รายการทรัพย์สินขายทอดตลาด 
ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5  ครั้งที่ 4/2561 

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 
ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จ ากัด เลขที่ 230 หมู่ 1 ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

ล าดับ รายการทรัพย์สิน รูป ราคาเริ่มต้น หมายเหตุ 

1 

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ลักษณะสอง
ตอนท้ายบรรทุก ย่ีห้ออีซูซุ 
หมายเลขทะเบียน กร-4764 
เชียงราย 

 

180,000  

2 
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ย่ีห้อโตโยต้า 
หมายเลขทะเบียน  
กษ-6089 เชียงใหม่ 

 

30,000  

3 
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ย่ีห้อฮอนด้า 
หมายเลขทะเบียน 3กต-1003 
กรุงเทพมหานคร 

 

300,000  

4 
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้อมิตซูบิชิ 
หมายเลขทะเบียน ฎฬ-7801 กทม. 

  ยกเลิก 

5 
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ย่ีห้อโต
โยต้า หมายเลขทะเบียน  
1ฒร-6710 กรุงเทพมหานคร 

 

450,000  

6 
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ย่ีห้อ มิตซูบิชิ 
หมายเลขทะเบียน กบ-6133 
ล าปาง 

 

220,000  



7 
รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ คาวาซากิ 
หมายเลขทะเบียน 1กฉ-2908 
ล าปาง 

 

50,000  

8 
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ย่ีห้อฮอนด้า 
หมายเลขทะเบียน กค-9629 
เชียงราย 

 

20,000 
ฝากเก็บรักษา  
ณ สภ.ท่าวังผา 

จ.น่าน 

9 
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ย่ีห้อ โต
โยต้า หมายเลขทะเบียน  
ผบ-2421  เชียงใหม่ 

 

150,000  

10 
รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า 
หมายเลขทะเบียน 1กข-4244  
แม่ฮ่องสอน 

 

28,000  

11 
รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ คาวาซากิ 
หมายเลขทะเบียน จมพ-270  
เชียงใหม่ 

 

25,000  

12 
รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ คาวาซากิ 
หมายเลขทะเบียน 1กง-4667  
เชียงใหม่ 

 

40,000  



13 
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ย่ีห้อ วอลโว่ 
หมายเลขทะเบียน ขห-7270  
เชียงใหม่ 

 

35,000  

14 
รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า 
หมายเลขทะเบียน กวร-392  แพร่ 

 

4,000  

15 
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ย่ีห้อโต
โยต้า หมายเลขทะเบียน  
บบ-4169 พะเยา 

 

35,000 
ฝากเก็บรักษา  
ณ สภ.เชียงค า 

จ.พะเยา 

16 
รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า 
หมายเลขทะเบียน กรท-520  
ล าพูน 

 

3,000  

17 
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ย่ีห้อ โต
โยต้า หมายเลขทะเบียน 
บน-1100  เชียงราย 

 

40,000  

18 
รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อคาวาซากิ 
หมายเลขทะเบียน จรว-257  
เชียงใหม่ 

 

50,000  



19 
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ย่ีห้อมิตซูบิชิ 
หมายเลขทะเบียน กษ-6460  
เชียงใหม่ 

 

15,000  

20 
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ย่ีห้อ โต
โยต้า หมายเลขทะเบียน  
บว-5493 เชียงราย 

 

170,000  

21 
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ย่ีห้อ โต
โยต้า หมายเลขทะเบียน  
บธ-5512  เชียงราย 

 

100,000  

22 
รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า 
หมายเลขทะเบียน งธจ-888  
เชียงใหม่ 

  ยกเลิก 

23 
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ย่ีห้อมาสด้า 
หมายเลขทะเบียน ขอ-6051  
เชียงใหม่ 

  ยกเลิก 

24 
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ย่ีห้อโตโยต้า 
หมายเลขทะเบียน  
ขก-1676  เชียงใหม่ 

 

250,000  

25 
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ย่ีห้อโตโยต้า 
หมายเลขทะเบียน  
ขร-9219  เชียงใหม่ 

 

700,000  



26 
รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า 
หมายเลขทะเบียน 1กฉ-3589  
ล าปาง 

 

28,000  

27 
รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮ่า  
รุ่นอาร์ 1 หมายเลขเครื่องยนต์ 
JYARN15N26A001247 

 

100,000 
ไม่ด าเนินการ
ทางทะเบียน 

28 
รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า 
หมายเลขตัวรถ NC27-1005542 
หมายเลขเครื่องยนต์ 65432NI 

 

20,000 
ไม่ด าเนินการ
ทางทะเบียน 

29 

รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า 
หมายเลขตัวรถ NCS1-1026548 
หมายเลขเครื่องยนต์  
NC23-1396571 

 

20,000 
ไม่ด าเนินการ
ทางทะเบียน 

30 

รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า 
หมายเลขตัวรถ NC31-1030112 
หมายเลขเครื่องยนต์  
NC23E-1400111 

 

30,000 
ไม่ด าเนินการ
ทางทะเบียน 

31 

รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า 
หมายเลขตัวรถ NC31-1203050 
หมายเลขเครื่องยนต์  
NC23E-1505278 

 

20,000 
ไม่ด าเนินการ
ทางทะเบียน 



32 

รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮ่า 
หมายเลขตัวรถ 1JR-334076 
หมายเลขเครื่องยนต์  
2H6-269108 

 

20,000 
ไม่ด าเนินการ
ทางทะเบียน 

33 

รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮ่า 
หมายเลขตัวรถ  
2H6-NONUMBER หมายเลข
เครื่องยนต์ 1JR-303173 

 

20,000 
ไม่ด าเนินการ
ทางทะเบียน 

34 
รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า 
หมายเลขเครื่องยนต์  
NC-23E1401893 

 

20,000 
ไม่ด าเนินการ
ทางทะเบียน 

35 
รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า 
หมายเลขเครื่อง  
NBC 150 E-0007316 

 

5,000 
ไม่ด าเนินการ
ทางทะเบียน 

36 
รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า 
หมายเลขเครื่องยนต์  
NC23E-1653242 

 

20,000 
ไม่ด าเนินการ
ทางทะเบียน 



37 
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ย่ีห้ออีซูซุ 
หมายเลขทะเบียน ผข-3335 
เชียงราย 

 

380,000  

38 
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ย่ีห้ออีซูซุ 
หมายเลขทะเบียน บห-8645 
เชียงราย 

 

470,000  

39 

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (นั่งสามตอน) 
ยี่ห้อเชฟโรเลต หมายเลขตัวรถ 
KL1CA26R18H306538 จ านวน 
1 คัน 

 

380,000  

40 
รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า 
หมายเลขทะเบียน จคค-540 
เชียงใหม่ 

 

14,000  

41 

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ลักษณะนั่ง
สองตอนท้ายบรรทุก ย่ีห้อโตโยต้า 
หมายเลขทะเบียน กน-5798 
ล าปาง 

 

450,000  

 

*** กรรมการขายทอดตลาดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการขายทรัพย์สินทุกรายการ*** 


