
ลําดับ รายการ ราคาเริ่มตน หมายเหตุ

1

โฉนดที่ดินเลขที่ 117392 เลขที่ดิน 245 ตําบลบานดู อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 

เนื้อที่ประมาณ 1 ไร 81 เศษ 9 สวน 10 ตารางวา พรอมกิจการอาพารทเมนท 

ประกอบดวย อาคารคอนกรีต 3 ชั้น จํานวน 41 หอง

รอดําเนินการเรื่องราคาประเมิน 

และจะแจงใหทราบภายหลัง

2
ที่ดินโฉนดเลขที่ 5155 เลขที่ดิน 587 ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เนื้อที่

ประมาณ 80 ตารางวา พรอมสิ่งปลูกสราง
รอดําเนินการเรื่องราคาประเมิน 

และจะแจงใหทราบภายหลัง

3
ที่ดินโฉนดเลขที่ 13354 เลขที่ดิน 200 ตําบลรอบเวียง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 

เนื้อที่ประมาณ 2 ไร 50 ตารางวา
               650,000

4
หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.3ก.) เลขที่ 794 ตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง 

จังหวัดลําพูน เนื้อที่ประมาณ 8 ไร 3 งาน 60 ตารางวา
               820,000

5
หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.3ก.) เลขที่ 766 ตําบลหนองปลา สะวาย (ศรีเตี้ย)

 อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน เนื้อที่ประมาณ 7 ไร 3 งาน 20 ตารางวา
             1,200,000

       วางหลักประกัน           

จํานวน 120,000 บาท

6

กรรมสิทธิ์หองชุด เลขที่ 159/14 ชั้น 1 อาคารเลขที่ 159 ชื่ออาคารชุด เอสอารแลนด

 คอนโด ซี 2 ทะเบียนหองชุดเลขที่ 2/2539 ตั้งอยูบนโฉนดเลขที่ 942,22738 ตําบล

สันนาเม็ง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม เนื้อที่ประมาณ 31.08 ตารางเมตร

รอดําเนินการเรื่องราคาประเมิน 

และจะแจงใหทราบภายหลัง

7
โฉนดที่ดินเลขที่ 8805 เลขที่ดิน 61 ตําบลเกาะชาง อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 

เนื้อที่ประมาณ 90 ตารางวา
               120,000

8
ที่ดินโฉนดเลขที่ 23931 เลขที่ดิน 412 ตําบลชมภู อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม เนื้อ

ที่ประมาณ 6 ไร 37 ตารางวา
             2,000,000

        วางหลักประกัน           

จํานวน 200,000 บาท

9
ที่ดินโฉนดเลขที่ 8557 เลขที่ดิน 749 ตําบลแมกา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

เนื้อที่ประมาณ 1 ไร 3 งาน 55 ตารางวา
               950,000

10
โฉนดที่ดินเลขที่ 33839 เลขที่ดิน 1734 ตําบลสันปูเลย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

เชียงใหม เนื้อที่ประมาณ 1 งาน 41 เศษ 4 สวน 10 ตารางวา
             1,100,000

        วางหลักประกัน           

จํานวน 110,000 บาท

11
โฉนดที่ดินเลขที่ 34103 เลขที่ดิน 1513 ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัด

เชียงใหม เนื้อที่ประมาณ 19 ตารางวา              2,000,000

        วางหลักประกัน           

จํานวน 200,000 บาท

12
โฉนดที่ดินเลขที่ 34104 เลขที่ดิน 1514 ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัด

เชียงใหม เนื้อที่ประมาณ 33 ตารางวา

13
โฉนดที่ดินเลขที่ 11707 เลขที่ดิน 61 ตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชยปราการ จังหวัด

เชียงใหม เนื้อที่ประมาณ 98 เศษ 2 สวน 10 ตารางวา
                 50,000

14
โฉนดที่ดินเลขที่ 23754 เลขที่ดิน10 ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

เนื้อที่ประมาณ 4 ไร 2 งาน 09 ตารางวา
             1,550,000

        วางหลักประกัน           

จํานวน 155,000 บาท

15
หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. 3ก) ทะเบียนเลขที่ 1934 เลขที่ดิน 91 ตําบลแม

สรวย อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ประมาณ 77 ตารางวา
                 70,000

16

กรรมสิทธิ์หองชุด เลขที่ 406 ชั้น 4 อาคารเลขที่ 190 ชื่ออาคารชุด    ศรีอนันต

คอนโดทาวน ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 31/2534 ตําบลฟาฮาม อําเภอเมืองเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม เนื้อที่ประมาณ 31.60 ตารางเมตร สูง 2.50 เมตร

รอดําเนินการเรื่องราคาประเมิน 

และจะแจงใหทราบภายหลัง

บัญชีแนบทาย

ประกาศคณะกรรมการขายทอดตลาด
สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 สํานักงาน ป.ป.ส.

เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพยสินของกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 4/2559

วันที่  14  พฤศจิกายน  2559

ณ สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม



ลําดับ รายการ ราคาเริ่มตน หมายเหตุ

17
หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. 3ก) ทะเบียนเลขที่ 986 ตําบลสันปายาง อําเภอ

แมแตง จังหวัดเชียงใหม เนื้อที่ประมาณ 2 ไร 3 งาน 27 ตารางวา
               300,000

18
หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. 3ก) ทะเบียนเลขที่ 995 ตําบลสันปายาง อําเภอ

แมแตง จังหวัดเชียงใหม เนื้อที่ประมาณ 6 ไร 3 งาน 13 ตารางวา
               400,000

19 รถยนตนั่งสวนบุคคล ยี่หอฮอนดา หมายเลขทะเบียน วฉ-4613 กรุงเทพมหานคร                  35,000

20 รถยนตกระบะ หมายเลขทะเบียน ผผ-9770 เชียงใหม 200,000               ฝากเกบรักษา สภ.สอง

21 รถยนตนั่งสวนบุคคล  ยี่หอมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กค-1550 ลําปาง                  20,000

22
รถจักรยานยนต ยี่หอคาวาซากิ  หมายเลขตัวถัง JKAKL110CCDA35751 หมายเลข

เครื่องยนต KL110CEA35751
                 17,000

หมายเหต:ุ

1. คาธรรมเนียม คาภาษี คาใชจายอื่นๆ ผูซื้อเปนผูรับภาระทั้งหมด

2. ผูประสงคจะเขาสูราคาในการประมูลทรัพยสินที่ราคาเริ่มตนเกิน 1,000,000 บาท  

 จะตองวางหลักประกันในการเขาสูราคาเปนเงินสดหรือแคชเชียรเช็คโดยสั่งจาย 

“กองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด” จํานวนเงินไมนอยกวารอยละ 10 ของ

ราคาเริ่มตนทุกรายการที่ตองการสูราคา ตอคณะกรรมการขายทอดตลาดกอน จึงจะมี

สิทธิเขาสูราคา และจะคืนหลักประกันใหผูเขาสูราคาตอเมื่อการขายทอดตลาดรายการ

นั้นเสร็จสิ้นแลว และกรณีที่ผูเขาสูราคาผูใดเปนผูประมูลซื้อไดใหถือวาหลักประกันของ

ผูเขาสูราคานั้นเปนสวนหนึ่งของการชําระราคา


	แนบท้าย

