




  
บัญชีแนบท้าย 

ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๙ 
บัญชีขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  

 

ล าดับ ชนิด/ประเภท รายละเอียด ราคาเริ่มต้น 

๑ ทองรูปพรรณ สร้อยคอทอง ลายห่วงกลม จ านวน 1 เส้น น้ าหนักประมาณ 30.4 กรัม  

๒ ทองรูปพรรณ สร้อยคอทอง ลายห่วงกลม จ านวน 1 เส้น น้ าหนักประมาณ 75.8 กรัม  

๓ ทองรูปพรรณ สร้อยคอทอง ลายห่วงโซ่ จ านวน 1 เส้น น้ าหนักประมาณ 7.6 กรัม  

๔ ทองรูปพรรณ สร้อยคอทอง ลายห่วงคู่ จ านวน 1 เส้น น้ าหนักประมาณ 30.4 กรัม  

๕ ทองรูปพรรณ สร้อยคอทอง ลายห่วงกลม จ านวน 1 เส้น น้ าหนักประมาณ 31 กรัม  

๖ ทองรูปพรรณ ต่างหูทอง จ านวน 1 คู่ น้ าหนักประมาณ 2.2 กรัม  

๗ ทองรูปพรรณ พระสมเด็จ พร้อมกรอบทอง จ านวน 1 องค์ น้ าหนักประมาณ 20.1 กรัม  

๘ ทองรูปพรรณ 
สร้อยคอทอง ลายบิด พร้อมเหรียญ 12 เหรียญ จ านวน 1 เส้น  
น้ าหนักประมาณ 14.1 กรัม 

 

๙ ทองรูปพรรณ 
สร้อยข้อมือทอง ลายห่วง พร้อมจี้รูปหัวใจ จ านวน 1 เส้น  
น้ าหนักประมาณ 75.8 กรัม 

 

๑0 ทองรูปพรรณ สร้อยคอทอง ลายน้ ามันโปร่ง จ านวน ๑ เส้น น้ าหนักประมาณ ๗.๖ กรัม  

๑๑ ทองรูปพรรณ สร้อยคอทอง ลายน้ ามันปัดลาย จ านวน ๑ เส้น น้ าหนักประมาณ ๓.๘ กรัม  

๑๒ ทองรูปพรรณ สร้อยคอทอง ลายปลาโลมา จ านวน ๑ เส้น น้ าหนักประมาณ ๗.๖ กรัม  

๑๓ ทองรูปพรรณ สร้อยคอทอง ลายตัวโอ จ านวน ๑ เส้น น้ าหนักประมาณ ๑.๕ กรัม  

๑๔ ทองรูปพรรณ สร้อยข้อมือทอง ลายโซ่บิด จ านวน ๑ เส้น น้ าหนักประมาณ ๗.๖ กรัม  

๑๕ ทองรูปพรรณ สร้อยข้อมือทอง ลายน้ ามันเงา จ านวน ๑ เส้น น้ าหนักประมาณ ๓.๔ กรัม  

๑๖ ทองรูปพรรณ แหวนทอง ลายจิกโปร่ง จ านวน ๑ วง น้ าหนักประมาณ ๓.๘ กรัม  

๑๗ ทองรูปพรรณ แหวนทอง ลายแฟนซี จ านวน ๑ วง น้ าหนักประมาณ ๓.๘ กรัม  

๑๘ ทองรูปพรรณ แหวนทอง ลายโปร่ง  จ านวน ๑ วง น้ าหนักประมาณ ๑.๙  กรัม  

๑๙ ทองรูปพรรณ แหวนทอง ลายโปร่ง  จ านวน ๑ วง น้ าหนักประมาณ ๑.๙  กรัม  

๒0 ทองรูปพรรณ แหวนทอง ลายโปร่ง  จ านวน ๑ วง น้ าหนักประมาณ ๑.๙  กรัม  

๒๑ ทองรูปพรรณ สร้อยคอทอง ลายห่วงคู่ จ านวน ๑ เส้น น้ าหนักประมาณ ๑๕.๒ กรัม  

๒๒ ทองรูปพรรณ สร้อยข้อมือทอง ลายบานพับ จ านวน ๑ เส้นน้ าหนักประมาณ ๑๕.๒ กรัม  
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๒๓ ทองรูปพรรณ แหวนทอง ฉลุลาย จ านวน 1 วง น้ าหนักประมาณ 3.9 กรัม  

๒๔ ทองรูปพรรณ 
สร้อยคอทอง ลายผ่าหวายสลับปล้อง พร้อมจี้ทองลายกลมฉลุ  
จ านวน 1 เส้น น้ าหนักประมาณ 37.8 กรัม 

 

๒๕ ทองรูปพรรณ สร้อยคอทอง ลายผ่าหวายสลับปล้อง จ านวน 1 เส้น น้ าหนักประมาณ 15 กรัม  

๒๖ ทองรูปพรรณ สร้อยข้อมือทอง ลายประค าจิกเพชร จ านวน 1 เส้น น้ าหนักประมาณ 15 กรัม  

๒๗ ทองรูปพรรณ สร้อยข้อมือทอง ลายบิด จ านวน 1 เส้น น้ าหนักประมาณ 15.2 กรัม  

๒๘ ทองรูปพรรณ แหวนทอง ลายหัวใจวอ จ านวน 1 วง น้ าหนักประมาณ 3.8 กรัม  

๒๙ ทองรูปพรรณ แหวนทอง ลายหัวโปร่งธรรมดา จ านวน 1 วง น้ าหนักประมาณ 3.7 กรัม  

๓0 ทองรูปพรรณ แหวนทอง ลายหัวโตตัดลาย จ านวน 1 วง น้ าหนักประมาณ 3.7 กรัม  

๓๑ ทองรูปพรรณ สร้อยคอทอง ลายสี่เสาดอกรัก จ านวน 1 เส้น น้ าหนักประมาณ 45.6 กรัม  

๓๒ ทองรูปพรรณ 
สร้อยคอทอง ลายประค า พร้อมจี้รูปฉลุลาย จ านวน 1 เส้น  
น้ าหนักประมาณ 38 กรัม 

 

๓๓ ทองรูปพรรณ สร้อยคอทอง ลายคดกริชโปร่ง จ านวน 1 เส้น น้ าหนักประมาณ 15.2 กรัม  

๓๔ ทองรูปพรรณ 
สร้อยข้อมือทอง ลายประค าหัวใจห้อย จ านวน 1 เส้น  
น้ าหนักประมาณ 30.4 กรัม 

 

๓๕ ทองรูปพรรณ สร้อยข้อมือทอง ลายปั๊มลาย จ านวน 1 เส้น น้ าหนักประมาณ 30.4 กรัม  

๓๖ ทองรูปพรรณ แหวนทอง หัวประดับอัญมณีสีขาว จ านวน 1 วง น้ าหนักประมาณ 9.7 กรัม  

๓๗ ทองรูปพรรณ แหวนทอง หัวประดับอัญมณีสีขาว จ านวน 1 วง น้ าหนักประมาณ 17 กรัม  

๓๘ ทองรูปพรรณ สร้อยคอทอง ลายห่วงโซ่ จ านวน 1 เส้น น้ าหนักประมาณ 45.5 กรัม  

๓๙ ทองรูปพรรณ พระพร้อมกรอบทอง จ านวน 1 องค์ น้ าหนักประมาณ 10.1 กรัม  

๔0 ทองรูปพรรณ 
สร้อยคอทอง ลายเกลี้ยงระย้าหัวใจ จ านวน 1 เส้น น้ าหนักประมาณ 15.2 
กรัม 

 

๔๑ ทองรูปพรรณ สร้อยข้อมือทอง ลายมีนาคั่นตุ้ม จ านวน 1 เส้น น้ าหนักประมาณ 15.1 กรัม  

๔๒ ทองรูปพรรณ 
สร้อยข้อมือทอง ลายผ่าหวายคั่นประค า จ านวน 1 เส้น  
น้ าหนักประมาณ 3.7 กรัม 

 

๔๓ ทองรูปพรรณ แหวนทอง ลายฉลุหัวใจ จ านวน 1 วง น้ าหนักประมาณ 1.8 กรัม  

๔๔ ทองรูปพรรณ แหวนทอง ลายหัวโปร่ง จ านวน 1 วง น้ าหนักประมาณ 1.8 กรัม  
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๔๕ เครื่องประดับ นาฬิกาข้อมือ ยี่ห้อโอเมก้า ลายหนัง จ านวน 1 เรือน  

๔๖ เครื่องมือสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อโซนี่ อีริคสัน จ านวน 1 เครื่อง  

๔๗ เครื่องมือสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ PANTAX จ านวน 1 เครื่อง  

๔๘ ทองรูปพรรณ สร้อยคอทอง ลายห่วงคู่ จ านวน 1 เส้น น้ าหนักประมาณ 30.4 กรัม  

๔๙ ทองรูปพรรณ 
พระหลวงพ่อคล้าย พร้อมกรอบทอง จ านวน 1 องค์  
น้ าหนักประมาณ 12.4 กรัม 

 

๕0 ทองรูปพรรณ 
สร้อยคอทอง ลายมัดโบว์ พร้อมจี้ประดับอัญมณีสีขาว จ านวน 1 เส้น 
น้ าหนักรวมประมาณ 21.9 กรัม 

 

๕๑ ทองรูปพรรณ 
สร้อยข้อมือทอง ลายซีตรอง พร้อมจี้รูปหัวใจ จ านวน 1 เส้น  
น้ าหนักประมาณ 15.1 กรัม 

 

๕๒ ทองรูปพรรณ 
สร้อยข้อเท้าทอง ลายบิดแบน จ านวน 1 เส้น  
น้ าหนักประมาณ 8.7 กรัม 

 

๕๓ ทองรูปพรรณ แหวนทอง ลายเถา 3 วง จ านวน 1 วง น้ าหนักประมาณ 3.7 กรัม  

๕๔ ทองรูปพรรณ แหวนทอง ลายแฟนซี รูปหัวใจชุบขาว จ านวน 1 วง  
น้ าหนักประมาณ 1.8 กรัม 

 

๕๕ ทองรูปพรรณ 
แหวนทอง ลายแฟนซี ประดับอัญมณีสีขาว จ านวน 1 วง  
น้ าหนักประมาณ 3.7 กรัม 

 

๕๖ เครื่องประดับ นาฬิกาข้อมือ เรือนสีทอง ยี่ห้อราโด้ รุ่น 648.0413.3 จ านวน 1 เรือน  

๕๗ เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรทัศน์ ยี่ห้อซันโย รุ่น LCD-42K40-HD จ านวน 1 เครื่อง  

๕๘ เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรทัศน์สี ยี่ห้อซัมซุง รุ่น LA324350D1XXT จ านวน 1 เครื่อง  

๕๙ เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรทัศน์สี ยี่ห้อแอลจี ขนาด 42 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง  

๖0 เครื่องมือสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อซัมซุง รุ่น GT-C3301i จ านวน 1 เครื่อง  

๖๑ เครื่องมือสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อเวลคัม รุ่น W3118 จ านวน 1 เครื่อง  

๖๒ เครื่องมือสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อซัมซุง รุ่น GT-C3301 จ านวน 1 เครื่อง  

๖๓ เครื่องมือสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อเวลคัม รุ่น W1109 จ านวน 1 เครื่อง  

๖๔ เครื่องมือสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อเวลคัม รุ่น W9339 จ านวน 1 เครื่อง  

๖๕ เครื่องมือสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อแอลจี รุ่น CE0168 จ านวน 1 เครื่อง  

๖๖ เครื่องมือสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อโนเกีย รุ่น N81 จ านวน 1 เครื่อง  
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๖๗ เครื่องมือสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อโนเกีย รุ่น 6070 จ านวน 1 เครื่อง  

๖๘ เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรทัศน์สี ยี่ห้อโตชิบา ขนาด 21 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง  

๖๙ เครื่องใช้ไฟฟ้า ล าโพง ยี่ห้อไอสปาร์คเกอร์ รุ่น P.AUDIO-I.M.F จ านวน 2 ตัว  

๗0 เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องขยายเสียง ยี่ห้อ NPE รุ่น CK-100 จ านวน 1 เครื่อง  

๗๑ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเล่นดีวีดี ยี่ห้อไดสตาร์ รุ่น DA-7700 จ านวน 1 เครื่อง  

๗๒ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเล่นดีวีดี ยี่ห้อแฟนตาเซีย จ านวน 1 เครื่อง  

๗๓ เครื่องมือสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อซัมซุง รุ่น GALAXY จ านวน 1 เครื่อง  

๗๔ เครื่องมือสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อโนเกีย รุ่น C2 จ านวน 1 เครื่อง  

๗๕ เครื่องมือสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อโนเกีย รุ่น X3 จ านวน 1 เครื่อง  

๗๖ เครื่องมือสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อโนเกีย รุ่น 2100 จ านวน 1 เครื่อง  

๗๗ เครื่องมือสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อโนเกีย รุ่น E71 จ านวน 1 เครื่อง  

๗๘ เครื่องมือสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อแอปเปิ้ล รุ่นไอโฟน 5 จ านวน 1 เครื่อง  

๗๙ ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขตัวรถ C100S-0130882  
หมายเลขเคร่ือง C100SE-0130882 

 

๘0 ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขตัวรถ KT110B-0087484  

๘๑ ยานพาหนะ รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน บย-1641 สงขลา  

 
หมายเหตุ :  ประกาศราคาเริ่มต้น ณ วันขายทอดตลาด 
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บัญชีแนบท้าย 

ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 
รายการทรัพย์สินของกองทุนฯ ที่จะขายทอดตลาดในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 จ านวน 81 รายการ  
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ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 
รายการทรัพย์สินของกองทุนฯ ที่จะขายทอดตลาดในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 จ านวน 81 รายการ  
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ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 
รายการทรัพย์สินของกองทุนฯ ที่จะขายทอดตลาดในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 จ านวน 81 รายการ  
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ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 
รายการทรัพย์สินของกองทุนฯ ที่จะขายทอดตลาดในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 จ านวน 81 รายการ  
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ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 
รายการทรัพย์สินของกองทุนฯ ที่จะขายทอดตลาดในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 จ านวน 81 รายการ  
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รายการทรัพย์สินของกองทุนฯ ที่จะขายทอดตลาดในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 จ านวน 81 รายการ  
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