
รายการทรัพยสินขายทอดตลาด( ขายทรัพยสินกองทุน )ครั้งท่ี 4/ 2560 

วันท่ี 17 สิงหาคม 2560 

ณ ชุมนุมสหกรณการเกษตรภาคเหนือ จํากัด 

ลําดับ รายการทรัพยสิน รูป ราคาเริ่มตน หมายเหตุ 

1 สรอยคอทอง ลายกระดูกงู
โปรง จํานวน 1 เสน 

น้ําหนักประมาณ 30.5 กรัม 

 

38,100 

ขายรวมรายการ
ท่ี 1 และ 47  

รวม 2 รายการ 
ราคาเริ่มตน 
40,300 บาท 

2 สรอยขอมือทอง ลายสาย
นาฬิกา จํานวน 1 เสน 

น้ําหนักประมาณ 15.3 กรัม 

 

19,050 

 

3 แหวนทอง ลายโปรง 
จํานวน 1 วง น้ําหนัก
ประมาณ 7.5 กรัม 

 

9,400 

 

4 สรอยคอทอง ลายคดกริช 
จํานวน 1 เสน น้ําหนัก
ประมาณ 14.7 กรัม 

 

18,800 

 

5 สรอยขอมือทอง ลาย
ส่ีเหล่ียมสลับหวง จํานวน 1 
เสน น้ําหนักประมาณ 15.1 

กรัม 

 

18,900 

 



6 สรอยคอทอง ลายฝนเกลียว 
และพระพรอมกรอบทอง 
จํานวน 1 เสน น้ําหนัก

ประมาณ 50 กรัม 

 

58,800 

 

7 สรอยคอทอง ลายโซสลับ
ปลอง และพระพรอมกรอบ
ทอง จํานวน 1 เสน น้ําหนัก

ประมาณ 20 กรัม 

 

20,900 

 

8 สรอยขอมือทอง ลายฝน
เกลียว จํานวน 1 เสน 

น้ําหนักประมาณ 45.6 กรัม 

 

56,200 

 

9 สรอยขอมือทอง ลายโซ
สลับปลอง จํานวน 1 เสน 

น้ําหนักประมาณ 30.4 กรัม 

 

37,700 

 

10 สรอยขอมือทอง ลายหวง
สลับรูปหัวใจ จํานวน 1 

เสน น้ําหนักประมาณ 15.2 
กรัม 

 

18,900 

 

11 แหวนทอง จํานวน 1 วง 
น้ําหนักประมาณ 3.6 กรัม 

 

4,500 

 



12 แหวนทอง จํานวน 1 วง 
น้ําหนักประมาณ 3.6 กรัม 

 

4,500 

 

13 สรอยคอทอง ลายผาหวาย
หยดน้ํา จํานวน 1 เสน 

น้ําหนักประมาณ 45 กรัม 

 

57,000 

 

14 สรอยขอมือทอง ลายปม 
จํานวน 1 เสน น้ําหนัก

ประมาณ 30 กรัม 

 

37,600 

 

15 นาฬิกาขอมือ ย่ีหอซันโดว 
จํานวน 1 เรือน 

 

30 

ขายรวมรายการ
ท่ี 15, 24, 34, 
37, 38, 39 

รวม 6 รายการ 
ราคาเริ่มตน 
4,150 บาท 

16 สรอยคอทอง ลายหวงคู 
จํานวน 1 เสน น้ําหนัก
ประมาณ 30.4 กรัม 

 

38,000 

 

17 สรอยคอทอง ลายเชือก 
จํานวน 1 เสน น้ําหนัก

ประมาณ 7.6 กรัม 

 

9,400 

 



18 แหวนทอง ลายหัวใจคูกาน
หนา จํานวน 1 วง น้ําหนัก

ประมาณ 3.7 กรัม 

 

4,600 

 

19 แหวนทอง หัวรูปลูกศร 
จํานวน 1 วง น้ําหนัก
ประมาณ 7.6 กรัม 

 

4,600 

น้ําหนักจริง  
3.7 กรัม 

 
 
 
 

20 สรอยคอทอง ลายหวง
กระรอกสามหวง จํานวน 1 

เสน น้ําหนักประมาณ 
152.1 กรัม 

 

190,400 

 

21 แหวนทอง ประดับอัญมณสีี
เขียวออน จํานวน 1 วง 

น้ําหนักประมาณ 8.9 กรัม 

 

5,500 

 

22 แหวนทอง ประดับอัญมณีสี
เหลือง จํานวน 1 วง 

น้ําหนักประมาณ 9.3 กรัม 

 

5,600 

 

23 หลวงพอโสธร พรอมกรอบ
ทอง จํานวน 1 องค 

น้ําหนักประมาณ 7 กรัม 

 

2,450 

ขายรวมรายการ
ท่ี 23 และ 26 
รวม 2 รายการ 
ราคาเริ่มตน 
40,550 บาท 



24 นาฬิกาขอมือ เรือนทอง 
ย่ีหอราโด รุนไดสตาร 

จํานวน 1 เรือน 

 

4,000 

ขายรวมรายการ
ท่ี 15, 24, 34, 
37, 38, 39 

รวม 6 รายการ 
ราคาเริ่มตน 
4,150 บาท 

25 สรอยคอทอง ลายหวงโซ 
จํานวน 1 เสน และกรอบ
พระทอง จํานวน 1 อัน 

น้ําหนักรวมประมาณ 7.6 
กรัม 

 

9,550 

 

26 สรอยคอทอง ลายถัก 
จํานวน 1 เสน น้ําหนัก
ประมาณ 30.5 กรัม 

 

38,100 

ขายรวมรายการ
ท่ี 23 และ 26 
รวม 2 รายการ 
ราคาเริ่มตน 
40,550 บาท 

27 สรอยขอมือทอง ลายถัก 
จํานวน 1 เสน น้ําหนัก
ประมาณ 15.3 กรัม 

 

19,200 

 

28 แหวนทองแฟช่ัน จํานวน 1 
วง น้ําหนักประมาณ 3.8 

กรม 

 

4,750 

 

29 สรอยคอทอง ลายโชวระยา 
จํานวน 1 เสน น้ําหนัก

ประมาณ 7.5 กรัม 

 

9,400 

 



30 สรอยขอมือทอง ลายกระดูก
งูคั่นหัวใจ จํานวน 1 เสน 

น้ําหนักประมาณ 15.2 กรัม 

 

19,050 

 

31 แหวนทอง ลายโปรง 
จํานวน 1 วง น้ําหนัก
ประมาณ 3.8 กรัม 

 

4,750 

 

32 แหวนทอง ลายโปรง 
จํานวน 1 วง น้ําหนัก
ประมาณ 1.8 กรัม 

 

2,250 

 

33 ทองแทง จํานวน 15 แทง 
น้ําหนักรวมประมาณ 

2,280 กรัม 

 

3,000,000 

ขายรวมรายการ
ท่ี 33, 61, 62, 

63 
รวม 4 รายการ 
ราคาเริ่มตน 
3,000,700 

บาท 

34 นาฬิกาขอมือ ย่ีหอฟอชซิล 
จํานวน 1 เรือน 

 

50 

ขายรวมรายการ
ท่ี 15, 24, 34, 
37, 38, 39 

รวม 6 รายการ 
ราคาเริ่มตน 
4,150 บาท 

35 สรอยคอทอง ลาย
ปลองออย จํานวน 1 เสน 

น้ําหนักประมาณ 15.1 กรัม 

 

18,900 

 



36 สรอยขอมือทอง ลายโซ 
จํานวน 1 เสน น้ําหนัก
ประมาณ 15.1 กรัม 

 

18,800 

 

37-
38 

โทรศัพทมือถือ ย่ีหอโนเกีย 
รุน 109  

 

20 

ขายรวมรายการ
ท่ี 15, 24, 34, 
37, 38, 39 

รวม 6 รายการ 
ราคาเริ่มตน 
4,150 บาท 

39 เครื่องเสียง ย่ีหอ JVC รุน 
NTSC/RAL 

COMPATIBILITY 
หมายเลข 165 G 5149 

จํานวน 1 เครื่อง 

 

50 

ขายรวมรายการ
ท่ี 15, 24, 34, 
37, 38, 39 

รวม 6 รายการ 
ราคาเริ่มตน 
4,150 บาท 

40 รถจักรยานยนต  ย่ีหอซูซูกิ 
หมายเลขทะเบียน จนข-

153 เชียงใหม 

 

5,000 

 

41 สรอยคอทอง ลายถักสุโขทัย
ลงลา จํานวน 1 เสน 

น้ําหนักประมาณ 228 กรัม 

 

285,700 

 

42 แหวนทองฉลุ ลายสุโขทัย
ลงลา จํานวน 1 วง น้ําหนัก

ประมาณ 15.2 กรัม 

 

19,800 

 



43 แหวนทองฉลุ ลายสุโขทัย
ลงลา จํานวน 1 วง น้ําหนัก

ประมาณ 15.2 กรัม 

 

19,800 

 

44 พระเนื้อชิน พรอมกรอบ
ทอง จํานวน 1 องค  

น้ําหนักประมาณ 26.3 กรั 

 

8,850 

 

45 สรอยคอทอง ลายโปรง 
จํานวน 1 เสน น้ําหนัก

ประมาณ 45 กรัม 

 

57,100 

 

46 แหวนทอง ลายตัน จํานวน 
1 วง น้ําหนักประมาณ 7.6 

กรัม 

 

9,500 

 

47 เหรียญหลวงปูแหวน พรอม
กรอบทอง จํานวน 1 องค 
น้ําหนักประมาณ 16 กรัม 

 

2,200 

ขายรวมรายการ
ท่ี 1 และ 47  

รวม 2 รายการ 
ราคาเริ่มตน 
40,300 บาท 

48 สรอยคอทอง ลายหวงคั่น
ปลอง จํานวน 1 เสน 

น้ําหนักประมาณ 30.4 กรัม 

 

38,100 

ขายรวมรายการ
ท่ี 48 และ 60 
รวม 2 รายการ 
ราคาเริ่มตน 
41,350 บาท 



49 สรอยคอทอง ลาย
ปลองออยเรียบ จํานวน 1 
เสน น้ําหนักประมาณ 30.3 

กรัม 

 

37,950 

 

50 สรอยคอทอง ลายทาโรคั่น
ปลอง จํานวน 1 เสน 

น้ําหนักประมาณ 15.2 กรัม 

 

19,050 

 

51 รถยนตบรรทุก 6 ลอ ย่ีหอ
อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 

80-9011 เชียงราย 

 

50,000 

ฝากเก็บรักษา 
สภ.แมฟาหลวง  

จ.เชียราย 

52 สรอยคอทอง ลายถักเกลียว 
จํานวน 1 เสน น้ําหนัก
ประมาณ 91.6 กรัม 

 

114,100 

 

53 สรอยคอทอง ลายปลองหวง
ยักษ จํานวน 1 เสน และ

พระพรอมกรอบ จํานวน 1 
องค น้ําหนักประมาณ 30.4 

กรัม 

 

40,300 

 

54 สรอยคอทอง ลายผาหวาย 
จํานวน 1 เสน น้ําหนัก

ประมาณ 7.6 กรัม 

 

9,500 

 



55 สรอยคอทอง ลายโซโปรง
ตัดลาย จํานวน 1 เสน 

น้ําหนักประมาณ 7.6 กรัม 

 

9,500 

 

56 แหวนทองโปรง จํานวน 1 
วง น้ําหนักประมาณ 1.9 

กรัม 

 

2,400 

 

57 แหวนทองโปรง จํานวน 1 
วง น้ําหนักประมาณ 1.9 

กรัม 

 

2,400 

 

58 สรอยคอทอง ลายโซปลอง
ตัดลาย จํานวน 1 เสน 

น้ําหนักประมาณ 30.3 กรัม 

 

38,000 

ขายรวมรายการ
ท่ี 58 และ 59 
รวม 2 รายการ 
ราคาเริ่มตน 
40,650 บาท 

59 พระกรอบทอง จํานวน 1 
องค น้ําหนักประมาณ 12.3 

กรัม 

 

2,650 

ขายรวมรายการ
ท่ี 58 และ 59 
รวม 2 รายการ 
ราคาเริ่มตน 
40,650 บาท 

60 พระกรอบทอง จํานวน 1 
องค น้ําหนักประมาณ 16.2 

กรัม 

 

3,250 

ขายรวมรายการ
ท่ี 48 และ 60 
รวม 2 รายการ 
ราคาเริ่มตน 
41,350 บาท 



61 พระเม็ดขนุน เนื้อดิน กรอบ
พลาสติก จํานวน 1 องค 

 

200 

ขายรวมรายการ
ท่ี 33, 61, 62, 

63 
รวม 4 รายการ 
ราคาเริ่มตน 
3,000,700 

บาท 

62 พระเนื้อผง 25 ศตวรรษ 
จํานวน 1 องค 

 

200 

ขายรวมรายการ
ท่ี 33, 61, 62, 

63 
รวม 4 รายการ 
ราคาเริ่มตน 
3,000,700 

บาท 

63 พระไมทราบช่ือ จํานวน 3 
องค 

 

300 

ขายรวมรายการ
ท่ี 33, 61, 62, 

63 
รวม 4 รายการ 
ราคาเริ่มตน 
3,000,700 

บาท 

64 พระผงสมเด็จ วัดเกศไชโย 
พรอมกรอบทอง จํานวน 1 
องค น้ําหนักประมาณ 29 

กรัม 

 

7,200 

 

65 รถจักรยานยนต ย่ีหอ
ฮอนดา หมายเลขทะเบียน 

ขคพ-511 เชียงราย 

 

5,000 

 



66 รถจักรยานยนต ย่ีหอ
ฮอนดา หมายเลขทะเบียน 

กษม-428 ลําปาง 

 

5,000 

 

67 รถจักรยานยนต ย่ีหอ
ฮอนดา หมายเลขทะเบียน 

ขธย-412 เชียงราย 

 

6,000 

 

68 รถจักรยานยนต ย่ีหอ
ฮอนดา หมายเลขทะเบียน 

1กข-6004 นาน 

 

20,000 

 

69 รถยนตนั่งสวนบุคคล ย่ีหอ
มาสดา หมายเลขทะเบียน 

กข-9332 นาน 

 

15,000 

ฝากเก็บรักษา 
สภ.ภูเพียง จ.

นาน 

70 รถยนตบรรทุกสวนบุคคล 
ย่ีหอโตโยตา หมายเลข

ทะเบียน บต-8268 พะเยา 

 

40,000 

ฝากเก็บรักษา 
สภ.จนุ จ.พะเยา 



71 รถจักรยานยนต ย่ีหอ
ฮอนดา หมายเลขทะเบียน 

1กค-664 แพร 

 

30,000 

 

72 รถยนตนั่งสวนบุคคล ย่ีหอ
ฮอนดา หมายเลขทะเบียน 

กข-2521 นาน 

 

5,000 

ฝากเก็บรักษา 
สภ.เมืองนาน 

73 รถยนต หมายเลขทะเบียน 
3ฬ-4382 กรุงเทพมหานคร 

 

10,000 

ฝากเก็บรักษา 
สภ.เดนชัย จ.

แพร 

 

    

 

*** หมายเหตุ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคา *** 

1. ขายรวมรายการท่ี 1 และ 47 รวม 2 รายการ ราคาเริม่ตน 40,300 บาท 

2. ขายรวมรายการท่ี 23 และ 26 รวม 2 รายการ ราคาเริ่มตน 40,550 บาท 

3. ขายรวมรายการท่ี 33, 61, 62, 63 รวม 4 รายการ ราคาเริ่มตน 3,000,700 บาท และวางหลักประกัน   

    กอนเขาสูราคา 300,070 บาท 

4. ขายรวมรายการท่ี 48 และ 60 รวม 2 รายการ ราคาเริ่มตน 41,350 บาท 

5. ขายรวมรายการท่ี 58 และ 59 รวม 2 รายการ ราคาเริ่มตน 40,650 บาท 

6. ขายรวมรายการท่ี 15, 24, 34, 37, 38, 39 รวม 6 รายการ ราคาเริ่มตน 4,150 บาท 


