
บัญชีแนบท้าย 
ประกาศคณะกรรมการขายทอดตลาด 

ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๒ ส านักงาน ป.ป.ส. 
เร่ือง  ขายทอดตลาดทรัพย์สินท่ีไม่เหมาะสมท่ีจะเก็บรักษาไว้ จ านวน 60 รายการ 

ตามค าส่ัง ลปส.ท่ี 5436/2561 ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2561 

ล าดับที่ ประเภท ยี่ห้อ รุ่น/ขนาด หมายเหตุ 

1 เครื่องปรับอากาศ พานาโซนิค 
รุ่น CSPC12JKT หมายเลขเครื่อง 

7738856177   

2 คอมพิวเตอร์ เดล 
หมายเลขเครื่อง CN-ONF743-

48643-4C2687   

3 โทรทัศน์สี ซัมซุง ขนาด 35 นิ้ว   

4 เครื่องเล่น DVD เอเจ -   

5 ชุดเครื่องเสียง เอเจ  -    

6 เครื่องซักผ้า พานาโซนิค 
หมายเลขเครื่อง 640296  

รุ่น NA-F90E3   

7 โทรศัพท์มือถือ โนเกีย C5   

8 โทรศัพท์มือถือ โนเกีย EXPREES MUSIC   

9 โทรศัพท์มือถือ โนเกีย 5130   

10 ตู้เย็น ฮิตาชิ FL 0528-SY   

11 จอคอมพิวเตอร์ ซัมซุง E1920X   

12 ซีพียู - -   

13 โทรทัศน์สี แอลจี ขนาด 47 นิ้ว   

14 โทรทัศน์สี ซัมซุง ขนาด 32 นิ้ว   
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ล าดับที่ ประเภท ยี่ห้อ รุ่น/ขนาด หมายเหตุ 

15 โทรศัพท์มือถือ โนเกีย C1-01   

16 โทรศัพท์มือถือ โนเกีย 1280   

17 
โทรทัศน์สีจอแอล

ซีดี 
ซัมซุง ขนาด 32 นิ้ว   

18 โทรศัพท์มือถือ แอปเปิ้ล ไอโฟน 6   

19 โทรศัพท์มือถือ แอปเปิ้ล ไอโฟน 6   

20 โทรศัพท์มือถือ แอปเปิ้ล ไอโฟน 5   

21 โทรทัศน์สี แอลจี รุ่น 50PJ350R ขนาด 50 นิ้ว   

22 โทรศัพท์มือถือ เอซุส ASUS_X014D   

23 โทรศัพท์มือถือ เอซุส ASUS_TOOJ   

24 โทรศัพท์มือถือ ซัมซุง เอ 9 โปร   

25 โทรศัพท์มือถือ ซัมซุง เอส 7 เอจ   

26 โทรศัพท์มือถือ ซัมซุง DUOS   

27 โทรศัพท์มือถือ แอปเปิ้ล ไอโฟน 6 เอสพลัส   

28 โทรศัพท์มือถือ แอปเปิ้ล ไอโฟน 5 เอส  

29 โทรศัพท์มือถือ แอปเปิ้ล ไอโฟน 5  

30 โทรศัพท์มือถือ แอปเปิ้ล ไอโฟน 6 พลัส  
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ล าดับที่ ประเภท ยี่ห้อ รุ่น/ขนาด หมายเหตุ 

31 โทรศัพท์มือถือ ซัมซุง J-7   

32 โทรทัศน์สี ซัมซุง รุ่น UA32EH4003R ขนาด 32 นิ้ว   

33 กล้องดิจิตอล ซัมซุง -    

34 
คอมพิวเตอร์ตั้ง

โต๊ะ 
-  -    

35 
คอมพิวเตอร์

โน๊ตบุ๊ค 
เดล 

อินสไปรอล 
เอ็น 4110   

36 โทรศัพท์มือถือ ซัมซุง J7   

37 โทรทัศน์สี แอลจี ขนาด 50 นิ้ว   

38 โทรทัศน์สี แอลจี ขนาด 42 นิ้ว   

39 โทรทัศน์สี แอลจี ขนาด 42 นิ้ว   

40 โทรทัศน์สี ซัมซุง ขนาด 40 นิ้ว   

41 ตู้เย็น ไฮเออร์ ขนาด 5.2 คิว   

42 เครื่องฟอกอากาศ แอมเวย์ จ านวน 1 เครื่อง   

43 
ชุดเครื่องเสียง
โฮมเธียเตอร์ 

ฟิลิปส์ จ านวน 1 ชุด   

44 ชุดเครื่องเสียง พานาโซนิค จ านวน 1 เครื่อง  

45 โทรศัพท์มือถือ แอปเปิ้ล ไอโฟน 6 เอส พลัส  

46 ชุดเครื่องเสียง พานาโซนิค พร้อมล าโพง 2 ตัว  
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ล าดับที่ ประเภท ยี่ห้อ รุ่น/ขนาด หมายเหตุ 

47 โทรศัพท์มือถือ แอปเปิ้ล รุ่น ไอโฟน 4 เอส   

48 โทรศัพท์มือถือ โนเกีย RM-1011   

49 กล้องถ่ายรูป แคนนอน 
EOS 1100D พร้อมเลนส์ ขนาด EFS 

15.55 mm   

50 
เลนส์กล้อง

ถ่ายรูป 
แคนนอน ขนาด 35-105 mm   

51 
เครื่องเล่นเกมส์
เพลย์สเตชั่น 

- พีเอส 4   

52 โทรศัพท์มือถือ แอปเปิ้ล รุ่น ไอโฟน 7 พลัส เรด   

53 เครื่องซักผ้า อีเล็กทรอลักส์ EWF10843   

54 คอมพิวเตอร์ เอเซอร์ จ านวน 1 เครื่อง   

55 โทรทัศน์สี ซัมซุง ขนาด 32 นิ้ว   

56 โทรทัศน์สี ซัมซุง ขนาด 40 นิ้ว   

57 โทรศัพท์มือถือ แอปเปิ้ล รุ่น ไอโฟน 5 เอส   

58 โทรศัพท์มือถือ แอปเปิ้ล ไอโฟน 6   

59 ปั๊มลม ซิมเก้ จ านวน 1 เครื่อง   

60 ตู้เชฟ คิงดอมส์ จ านวน 1 ตู้  

 
 

    
       


