




บัญชีแนบท้าย 
ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 

รายการทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 จ านวน 21 รายการ 
 

ล าดับ ชนิด/ประเภท รายละเอียด ราคาเริ่มต้น 

1 เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเสียง ยี่ห้อโซนี่ พร้อมล าโพง จ านวน 1 ชุด 100 

2 เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเล่นวีซีดี ยี่ห้ออะโคเนติก จ านวน 1 เครื่อง 100 

3 เฟอร์นิเจอร์ ชุดรับแขก เบาะหนัง ประกอบด้วยโต๊ะกลาง 1 ตัว และเก้าอ้ี 4 ตัว  800 

4 เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเล่นวีซีดี ยี่ห้อล็อตเต้ จ านวน 1 เครื่อง  100 

5 เครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น ยี่ห้อ MIRAGE ขนาด 6 คิว จ านวน 1 เครื่อง 3,000 

6 เฟอร์นิเจอร์ ตู้เย็น ยี่ห้อมิตซูบิชิ ขนาด 4 คิว จ านวน 1 เครื่อง 2,500 

7 เฟอร์นิเจอร์ ตู้เสื้อผ้าไม้สัก จ านวน 1 ตู้ 4,000 

8 ยานพาหนะ 
เรือไฟเบอร์กลาส ขนาดกว้าง 1.05 เมตร ยาว 5 เมตร  
พร้อมเครื่องยนต์ ยี่ห้อยามาฮ่า หมายเลขเครื่องยนต์ 
E40JMH6J4KL100499 จ านวน 1 ล า 

30,000 
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ล าดับ รายละเอียด 
วันจด

ทะเบียน 
วันสิ้นสุด

ภาษี 
ราคาเริ่มต้น 

9 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน กน-5683 สงขลา 19 มิ.ย. 49 19 มิ.ย. 58 200,000 

10 
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน กฉ-7828 
นครศรีธรรมราช 

22 ม.ค. 40 22 ม.ค.60 45,000 

11 รถยนต์นั่งส่วนบุลคล ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน ขข-8093 สงขลา 22 พ.ย. 55 22 พ.ย. 58 407,000 

12 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ RYUKA หมายเลขทะเบียน 1กข-5859 พัทลุง 13 ส.ค. 57 13 ส.ค. 58 10,000 

13 
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน บง-3271 
นราธิวาส 

29 มี.ค. 43 29 มี.ค. 59 130,000 

14 
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน กง-6784 
นราธิวาส 

24 มิ.ย. 45 24 มิ.ย. 59 100,000 

15 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน 1กข-8539 นราธิวาส 25 เม.ย. 57 25 เม.ย. 58 20,000 

16 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน กวบ-761 ปัตตานี 19 ส.ค. 53 19 ส.ค. 57 17,000 

17 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน กจ-1230 สงขลา 23 มิ.ย. 40 23 มิ.ย.57 30,000 

18 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน กษ-323 สงขลา 31 ม.ค. 48 31 ม.ค. 59 170,000 

19 
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฒค-2796  
กรุงเทพมหานคร 

9 ต.ค. 51 9 ต.ค. 56 180,000 

20 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮ่า หมายเลขตัวถัง 1JR-321001 - - 15,000 

21 
รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อคาวาซากิ หมายเลขตัวรถ 
PNKEX250LLMC22320 หมายเลขเครื่องยนต์ EX250LE002341 

- - 60,000 
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