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รายการทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาด ในวันที่ 24 เมษายน 2561 จ านวน 35 รายการ 
 

ล าดับ ชนิด/ประเภท รายละเอียด ราคาเริ่มต้น 

1 เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์โน๊ทบุคส์ ยี่ห้อฟูจิสุ จ านวน 1 เครื่อง 100 

2 เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรทัศน์สี ยี่ห้อซิงเกอร์ รุ่น SCT-21D1 จ านวน 1 เครื่อง 200 

3 เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรทัศน์สี ยี่ห้อแอลจี รุ่น 21FU4BB จ านวน 1 เครื่อง 200 

4 เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรทัศน์สี ยี่ห้อโซนี่ รุ่น KLV-32BX300 จ านวน 1 เครื่อง 400 

5 เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรทัศน์สี ยี่ห้อโซนี่ รุ่น KVG21D1 จ านวน 1 เครื่อง 200 

6 เครื่องใช้ไฟฟ้า 

ชุดเครื่องเสียง จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 
- เครื่องควบคุม ยี่ห้อ PK AUDID จ านวน 1 เครื่อง  
- AMPLIFIER ยี่ห้อ LTM รุ่น AV-908 จ านวน 1 เครื่อง  
- ซับวูฟเฟอร์ ยี่ห้อ LTM รุ่น PASTW-E จ านวน 1 เครื่อง 
- ล าโพง ยี่ห้อ AVINA รุ่น TMK-103 จ านวน 2 ตัว 

1,000 

7 เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องปริ๊นเตอร์ ยี่ห้อเอชพี รุ่นเดสเจ็ต 2050 จ านวน 1 เครื่อง 300 

8 เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อเอชพี รุ่น Mini 110 CUN932B182 จ านวน 1 เครื่อง 500 

9 เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องขยายเสียง ยี่ห้อเคซีอาร์ รุ่น MCP-99 พร้อมล าโพง 2 ตัว จ านวน 1 ชุด 600 

10 โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อแบล็คเบอร์รี่ รุ่น 8900 จ านวน 1 เครื่อง 50 

11 เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูป ยี่ห้อฟูจิ รุ่นไฟน์พิกซ์ เจวี จ านวน 1 ตัว 400 

12 เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูป ยี่ห้อแคนนอน รุ่นเพาเวอร์ช็อต เอ 400 จ านวน 1 ตัว 600 

13 โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อซัมซุง รุ่นเวฟ จ านวน 1 เครื่อง 150 

14 เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องรับสัญญาณจานดาวเทียม ยี่ห้อ TRUE จ านวน 1 เครื่อง 50 

15 เครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น ยี่ห้อพานาโซนิค รุ่น NR-AH 183 ขนาด 6.3 คิว จ านวน 1 เครื่อง - 

16 เครื่องใช้ไฟฟ้า ล าโพง ยี่ห้อเจวีซี จ านวน 3 ตัว 100 

17 เครื่องใช้ไฟฟ้า ไมโครโฟน จ านวน 1 ตัว 50 

18 เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อมิตซูบิชิ ขนาด 13000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง 300 

19 เฟอร์นิเจอร์ ตู้โชว์ ขนาดเล็ก สีน  าตาลด า จ านวน 1 ตู้ 1,000 

20 เฟอร์นิเจอร์ ตู้โชว์ไม้ จ านวน 1 ตู้ 1,000 

21 เฟอร์นิเจอร์ ตู้โชว์ 4 ชั น จ านวน 1 ตู้ 500 

22 เฟอร์นิเจอร์ ตู้โชว์ไม้สัก จ านวน 1 ตู้ 1,500 
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ล าดับ รายละเอียด 
วันจด

ทะเบียน 
วันสิ้นสุด

ภาษี 
ราคา
เริ่มต้น 

23 
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน บพ-6514 สงขลา  
เลขตัวรถ MR032LNG705029244 เลขเครื่องยนต์ 5L-9063983 

24 ส.ค. 43 28 ส.ค. 47 95,000 

24 
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน บก-9445 นราธิวาส  
เลขตัวรถ LN90-8045075 เลขเครื่องยนต์ 2L-9110644 

3 พ.ย. 36 3 พ.ย. 49 30,000 

25 
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน บร-7292 สงขลา  
เลขตัวรถ MROGZ19G206004477 เลขเครื่องยนต์ 1KD-9282300 

19 ม.ค. 48 19 ม.ค. 55 180,000 

26 
รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อสตาเลียน หมายเลขตัวรถ 125SMA-F152518  
หมายเลขเครื่องยนต์ 125SMA-E152518 

21 มิ.ย. 55 21 มิ.ย. 59 10,000 

27 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน กรก-206 ยะลา  - - 4,000 

28 
รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน 1กฉ-7513 สงขลา  
เลขตัวรถ MLHJF3606C5008393 เลขเครื่องยนต์ JF360E-0008393 

2 ต.ค. 57 2 ต.ค. 58 7,500 

29 
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขตัวรถ MRHCM56503P406438  
หมายเลขเครื่องยนต์ K24A1008164 

- - 130,000 

30 
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน ภฮ-519 กรุงเทพมหานคร  
เลขตัวรถ MRHES16401P402667 เลขเครื่องยนต์ D17A21P18354 

24 ก.ค. 44 24 ก.ค. 60 100,000 

31 
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน บจ-6289 นราธิวาส  

เลขตัวรถ MR0CS12G400064857 เลขเครื่องยนต์ 2KD-7606924 
31 ก.ค. 51 31 ก.ค. 59 160,000 

32 
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน วอ-4347 กรุงเทพมหานคร  
เลขตัวรถ CDGARSAN16A55156 เลขเครื่องยนต์ QG16T22432 

20 พ.ค. 46 20 พ.ค. 61 50,000 

33 
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (นั่งสองตอนท้ายบรรทุก) ยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน  
กง-2488 ยะลา เลขตัวรถ MMTJNKA40BD019527 
เลขเครื่องยนต์ 4D56UCCS4471 

30 มิ.ย. 54 30 มิ.ย. 56 200,000 

34 
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน บธ-8989 สกลนคร  
เลขตัวรถ MNBDS2D107W691568 เลขเครื่องยนต์ WLAT-856842 

20 ม.ค. 53 20 ม.ค. 61 195,000 

35 
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (นั่งสองตอนท้ายบรรทุก) ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน  
กค-2181 นราธิวาส เลขตัวรถ MR0EZ39G308539244 เลขเครื่องยนต์  
1KD-6244247 

6 ก.พ. 52 6 ก.พ. 61 280,000 

 
 
 

หมายเหตุ  :  ล าดับรายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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