
 

สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 

รายการที่ 1 

ทรัพยสิน รถจักรยานยนต ย่ีหอ ฮอนดา 

หมายเลขทะเบียน 5กณ-471 กรุงเทพมหานคร ผูถือกรรมสิทธิ์ บริษัทเอส 11 กรุป จํากัด (มหาชน) 

ปจดทะเบียน 2559 ปส้ินสุดภาษี 2560 

 

 



 

สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 

รายการที่ 2 

ทรัพยสิน รถจักรยานยนต ย่ีหอ GPX 

หมายเลขทะเบียน 2กช-9431 ชลบุรี ผูถือกรรมสิทธิ์ นางสาวเกศินี โพธิ์กลัด 

ปจดทะเบียน 2560 ปส้ินสุดภาษี 2561 

 

 



 

สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 

รายการที่ 3 

ทรัพยสิน รถจักรยานยนต ย่ีหอ คาวาซากิ 

หมายเลขทะเบียน แดง ก-1095 ผูถือกรรมสิทธิ์ - 

ปจดทะเบียน - ปส้ินสุดภาษี - 

 

 



 

สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 

รายการที่ 4 

ทรัพยสิน รถจักรยานยนต ย่ีหอ ฮอนดา 

หมายเลขทะเบียน - ผูถือกรรมสิทธิ์ - 

ปจดทะเบียน - ปส้ินสุดภาษี - 

 

 



 

สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 

รายการที่ 5 

ทรัพยสิน รถจักรยานยนต ย่ีหอ ฮอนดา 

หมายเลขทะเบียน กธต-730 ฉะเชิงเทรา ผูถือกรรมสิทธิ์ นางสุนิสา เสือเนียม 

ปจดทะเบียน 2552 ปส้ินสุดภาษี 2552 

       

 



 

สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 

รายการที่ 6 

ทรัพยสิน รถจักรยานยนต ย่ีหอ ยามาฮา 

หมายเลขทะเบียน กธก-26 ตราด ผูถือกรรมสิทธิ์ นางสาวสาวิตรี จันทฑีโร 

ปจดทะเบียน 2552 ปส้ินสุดภาษี 2553 

    

 



 

สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 

รายการที่ 7 

ทรัพยสิน รถจักรยานยนต ย่ีหอ - 

หมายเลขทะเบียน - ผูถือกรรมสิทธิ์ - 

ปจดทะเบียน - ปส้ินสุดภาษี - 
    

 



 

สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 

รายการที่ 8 

ทรัพยสิน รถจักรยานยนต ย่ีหอ ยามาฮา 

หมายเลขทะเบียน มวม-547 กรุงเทพมหานคร ผูถือกรรมสิทธิ์ ไทยยามาฮามอเตอร จํากัด 

ปจดทะเบียน 2549 ปส้ินสุดภาษี 2558 
    

 



 

สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 

รายการที่ 9 

ทรัพยสิน รถจักรยานยนต ย่ีหอ ยามาฮา 

หมายเลขทะเบียน ขรค-420 สุรินทร ผูถือกรรมสิทธิ์ บริษัทซินฮวดเฮงจั่น (1993) จํากัด 

ปจดทะเบียน 2554 ปส้ินสุดภาษี 2555 
 
    

 



 

สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 

รายการที่ 10 

ทรัพยสิน รถจักรยานยนต ย่ีหอ ยามาฮา 

หมายเลขทะเบียน 1กค-1810 สุรินทร ผูถือกรรมสิทธิ์ บริษัทซินฮวดเฮงจั่น (1993) จํากัด 

ปจดทะเบียน 2550 ปส้ินสุดภาษี 2557 
 
 
    

 



 

สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 

รายการที่ 11 

ทรัพยสิน รถจักรยานยนต ย่ีหอ ยามาฮา 

หมายเลขทะเบียน ขรพ-579 สุรินทร ผูถือกรรมสิทธิ์ บริษัทซินฮวดเฮงจั่น (1993) จํากัด 

ปจดทะเบียน 2555 ปส้ินสุดภาษี 2556 
 
 
    

 



 

สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 

รายการที่ 12 

ทรัพยสิน รถจักรยานยนต ย่ีหอ ยามาฮา 

หมายเลขทะเบียน ขตษ-133 ศรีสะเกษ ผูถือกรรมสิทธิ์ บริษัทศรีสะเกษกิจเจริญไทย จํากัด 

ปจดทะเบียน 2554 ปส้ินสุดภาษี 2559 
 
 
 
    

 



 

สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 

รายการที่ 13 

ทรัพยสิน รถจักรยานยนต ย่ีหอ ยามาฮา 

หมายเลขทะเบียน จจบ-602 นครราชสีมา ผูถือกรรมสิทธิ์ บริษัทบัฟ (ประเทศไทย) จํากัด 

ปจดทะเบียน 2556 ปส้ินสุดภาษี 2559 
 
 
 
 
    

 



 

สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 

รายการที่ 14 

ทรัพยสิน รถจักรยานยนต ย่ีหอ ฮอนดา 

หมายเลขทะเบียน กทฉ-374 ตราด ผูถือกรรมสิทธิ์ นางกินรี คมบาล 

ปจดทะเบียน 2551 ปส้ินสุดภาษี 2558 
 
                                         

 



 

สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 

รายการที่ 15 

ทรัพยสิน รถยนตนั่งสวนบุคคล ย่ีหอ ฮอนดา 

หมายเลขทะเบียน กข-8030 ตราด ผูถือกรรมสิทธิ์ นายพิชัย หิรัญนิธิรัตน 

ปจดทะเบียน 2535 ปส้ินสุดภาษี 2561 
 
                                         

 



 

สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 

รายการที่ 16 

ทรัพยสิน รถยนตนั่งสวนบุคคล ย่ีหอ โตโยตา 

หมายเลขทะเบียน กว-6413 ชลบุรี ผูถือกรรมสิทธิ์ นายสุเมธ คงเปยม 

ปจดทะเบียน 2552 ปส้ินสุดภาษี 2553 
 
                                         

 



 

สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 

รายการที่ 17 

ทรัพยสิน รถยนตบรรทุกสวนบุคคล ย่ีหอ นิสสัน 

หมายเลขทะเบียน ปฉ-6177 กรุงเทพมหานคร ผูถือกรรมสิทธิ์ ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 

ปจดทะเบียน 2545 ปส้ินสุดภาษี 2556 
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 

รายการที่ 18 

ทรัพยสิน รถยนตนั่งสวนบุคคล ย่ีหอ บีเอ็มดับเบ้ิลยู 

หมายเลขทะเบียน วก-966 กรุงเทพมหานคร ผูถือกรรมสิทธิ์ นางเสาวลักษณ สวัสดิกูล 

ปจดทะเบียน 2544 ปส้ินสุดภาษี 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 

รายการที่ 19 

ทรัพยสิน รถยนต ย่ีหอ อีซูซุ 

หมายเลขทะเบียน - ผูถือกรรมสิทธิ์ - 

ปจดทะเบียน - ปส้ินสุดภาษี - 

 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 

รายการที่ 20 

ทรัพยสิน รถยนตบรรทุกสวนบุคคล ย่ีหอ โตโยตา 

หมายเลขทะเบียน ฒฒ-4845 กรุงเทพมหานคร ผูถือกรรมสิทธิ์ นางสาวสุจิตตรา สมบูรณย่ิง 

ปจดทะเบียน 2555 ปส้ินสุดภาษี 2556 
 
                                         

 



 

สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 

รายการที่ 21 

ทรัพยสิน รถยนตนั่งสวนบุคคล ย่ีหอ มินิ ออสติน 

หมายเลขทะเบียน - ผูถือกรรมสิทธิ์ - 

ปจดทะเบียน - ปส้ินสุดภาษี - 
 
                                         

 



 

สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 

รายการที่ 22 

ทรัพยสิน รถยนตนั่งสวนบุคคล ย่ีหอ โตโยตา 

หมายเลขทะเบียน ฌส-371  กรุงเทพมหานคร ผูถือกรรมสิทธิ์ นายสมยส โพทะนันท 

ปจดทะเบียน 2552 ปส้ินสุดภาษี 2557 
 
                                         

 



 

สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 

รายการที่ 23 

ทรัพยสิน รถยนตนั่งสวนบุคคล ย่ีหอ มิตซูบิชิ 

หมายเลขทะเบียน กข-4794 ฉะเชิงเทรา ผูถือกรรมสิทธิ์ นางสาวสมใจ คําตา 

ปจดทะเบียน 2558 ปส้ินสุดภาษี 2559 
 
                                         

 



 

สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 

รายการที่ 24 

ทรัพยสิน รถยนตบรรทุกสวนบุคคล ย่ีหอ เชฟโรเลต 

หมายเลขทะเบียน บบ-9893 พระนครศรีอยุธยา ผูถือกรรมสิทธิ์ นายอนุรักษ สวนดอกไม 

ปจดทะเบียน 2554 ปส้ินสุดภาษี 2559 
 
                                         

 



 

สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 

รายการที่ 25 

ทรัพยสิน รถยนตบรรทุกสวนบุคคล ย่ีหอ เชฟโรเลต 

หมายเลขทะเบียน บน-7421 พระนครศรีอยุธยา ผูถือกรรมสิทธิ์ นางสาวอรพรรณ ลือเทพ 

ปจดทะเบียน 2555 ปส้ินสุดภาษี 2559 
 
                                         

 



 

สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 

รายการที่ 26 

ทรัพยสิน รถยนตบรรทุกสวนบุคคล ย่ีหอ โตโยตา 

หมายเลขทะเบียน ฒฉ-3900 กรุงเทพมหานคร ผูถือกรรมสิทธิ์ นายเสนห เอ่ียมสอาด 

ปจดทะเบียน 2558 ปส้ินสุดภาษี 2560 
 
 
                                         

 



 

สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 

รายการที่ 27 

ทรัพยสิน รถยนตนั่งสวนบุคคล ย่ีหอ ฮอนดา 

หมายเลขทะเบียน กค-2176 ตราด ผูถือกรรมสิทธิ์ นายเอกพงษ อักษรหรั่ง 

ปจดทะเบียน 2556 ปส้ินสุดภาษี 2560 
 
 
 
 
                                         

 



 

สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 

รายการที่ 28 

ทรัพยสิน รถยนตนั่งสวนบุคคล ย่ีหอ ฮอนดา 

หมายเลขทะเบียน กร-4246 ระยอง ผูถือกรรมสิทธิ์ นายวิทยา จําปาเณร 

ปจดทะเบียน 2557 ปส้ินสุดภาษี 2560 
 
 
 
 
 
                                         

 



 

สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 

รายการที่ 29 

ทรัพยสิน รถยนตนั่งสวนบุคคล  
(นั่งสองตอนทายบรรทุก) 

ย่ีหอ โตโยตา 

หมายเลขทะเบียน กย-5618 ระยอง ผูถือกรรมสิทธิ์ นางสาวธนพรรณพร พูลเพรียบพรอม 

ปจดทะเบียน 2555 ปส้ินสุดภาษี 2561 
                                         

 



 

สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 

รายการที่ 30 

ทรัพยสิน รถยนตนั่งสวนบุคคล  ย่ีหอ ฮอนดา 

หมายเลขทะเบียน ฌล-8090 กรุงเทพมหานคร ผูถือกรรมสิทธิ์ นางสาวรุจิรา เมฆมะตูม 

ปจดทะเบียน 2559 ปส้ินสุดภาษี 2559 
                                         

 



 

สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 

รายการที่ 31 

ทรัพยสิน รถยนตบรรทุกสวนบุคคล ย่ีหอ อีซูซุ 

หมายเลขทะเบียน บต-88 ระยอง ผูถือกรรมสิทธิ์ นายวัชระพงศ พันธุชาง 

ปจดทะเบียน 2559 ปส้ินสุดภาษี 2560 
 
                                         

 



 

สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 

รายการที่ 32 

ทรัพยสิน รถยนตนั่งสวนบุคคล  
(นั่งสามตอน) 

ย่ีหอ โตโยตา 

หมายเลขทะเบียน กล-5221  ระยอง ผูถือกรรมสิทธิ์ บริษัทโตโยตา ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จํากัด 

ปจดทะเบียน 2557 ปส้ินสุดภาษี 2560 
 
                                         

 



 

สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 

รายการที่ 33 

ทรัพยสิน รถยนตนั่งสวนบุคคล ย่ีหอ มาสดา 

หมายเลขทะเบียน ฆล-3224 กรุงเทพมหานคร ผูถือกรรมสิทธิ์ นางสาวนภสร กองทอง 

ปจดทะเบียน 2559 ปส้ินสุดภาษี 2560 
 
 
                                         

 



 

สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 

รายการที่ 34 

ทรัพยสิน รถยนตนั่งสวนบุคคล ย่ีหอ ฮอนดา 

หมายเลขทะเบียน กย-1258 ระยอง ผูถือกรรมสิทธิ์ นางสาวราตรี ล้ีไพโรจนกุล 

ปจดทะเบียน 2560 ปส้ินสุดภาษี 2561 
 
 
 
 
                                         

 



 

สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 

รายการที่ 35 

ทรัพยสิน รถยนตนั่งสวนบุคคล (นั่งสาม
ตอน) 

ย่ีหอ โตโยตา 

หมายเลขทะเบียน สต-2623 กรุงเทพมหานคร ผูถือกรรมสิทธิ์ นายบรรเจิด แซล้ิม 

ปจดทะเบียน 2549 ปส้ินสุดภาษี 2559 
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 

รายการที่ 36 

ทรัพยสิน รถยนตบรรทุกสวนบุคคล ย่ีหอ โตโยตา 

หมายเลขทะเบียน บห-2759 เชียงราย ผูถือกรรมสิทธิ์ นายโหหม่ี ไอสาน 

ปจดทะเบียน 2555 ปส้ินสุดภาษี 2559 
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 

รายการที่ 37 

ทรัพยสิน รถยนตบรรทุกสวนบุคคล ย่ีหอ โตโยตา 

หมายเลขทะเบียน บจ-6855 จันทบุรี ผูถือกรรมสิทธิ์ นายพูลศักดิ์ ทวมเสมา 

ปจดทะเบียน 2545 ปส้ินสุดภาษี 2561 
 
                                         

 



 

สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 

รายการที่ 38 

ทรัพยสิน รถยนตนั่งสวนบุคคล ย่ีหอ โตโยตา 

หมายเลขทะเบียน กฉ-5705 จันทบุร ี ผูถือกรรมสิทธิ์ นางสาวสาวิตรี จันทฑีโร 

ปจดทะเบียน 2550 ปส้ินสุดภาษี 2557 
 
                                         

 



 

สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 

รายการที่ 39 

ทรัพยสิน รถยนตนั่งสวนบุคคล ย่ีหอ ฮอนดา 

หมายเลขทะเบียน กต-925 เชียงราย ผูถือกรรมสิทธิ์ นางอภิญญา อะโนราช 

ปจดทะเบียน 2554 ปส้ินสุดภาษี 2555 
 
                                        

 


