
เอกสารแนบทาย ๑ 

คันที่ ๑ รถยนตแวน มิตซูบิชิ  

ขอมูลเกี่ยวกับรถ 

ประเภท รถยนตแวน มิตซูบิช ิรถนั่งสวนบุคคลไมเกิน ๗ คน เชื้อเพลิง ดีเซล 

ลักษณะ นั่งสองตอนสองแถว จํานวนสูบ ๔ สูบ 

ยี่หอ/ทะเบียน มิตซูบิชิ ม ๒๔๓๕ ขนาดเครื่องยนต ๘๔ CC 

แบบ - แรงมา ๒ 

ป ค.ศ - สี แดง 

วันจดทะเบียน ๕ กุมภาพันธ ๒๕๓๕ เลขตัวรถ K๑๔XDL-๓๖๒๒๖ 

ราคากลาง ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาท) เลขเครื่องยนต ๔D๕๖T-AD๖๒๒๙ 

หมายเหตุ  มีเลมทะเบียน 
 

 
 

 
 



คันที่ ๒ รถยนตขาว มิตซูบิชิ  

ขอมูลเกี่ยวกับรถ 

ประเภท รถยนต มิตซูบิช ิรถนั่งสวนบุคคลเกิน ๗ คน เชื้อเพลิง ดีเซล 

ลักษณะ ตูนั่ง ๔ ตอน  จํานวนสูบ ๔ สูบ 

ยี่หอ/ทะเบียน มิตซูบิชิ ม ๓๑๒๖ เพชรบูรณ ขนาดเครื่องยนต ๘๔ CC 

แบบ - แรงมา ๒ เพลา  ๔ ลอ 

ป ค.ศ - สี ขาว 

วันจดทะเบียน ๒๖ ธันวาคม ๒๕๓๑ เลขตัวรถ CHZP๑๕WKA-๐๐๒๑๓ 

ราคากลาง ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาท) เลขเครื่องยนต ๔D๕๖-CB๔๑๐๘ 

หมายเหตุ  มีเลมทะเบียน 

 

 

 



คันที่ ๓ รถยนตขาว โตโยตา  

ขอมูลเกี่ยวกับรถ 

ประเภท รถยนต โตโยตา รถนั่งสวนบุคคลเกิน ๗ คน เชื้อเพลิง ดีเซล 

ลักษณะ รถยนตตูนั่ง ๔ ตอน  รย ๒ จํานวนสูบ ๔ สูบ 

ยี่หอ/ทะเบียน โตโยตา ม ๓๑๕๖ เพชรบูรณ ขนาดเครื่องยนต ๑,๕๘๗ CC 

แบบ นั่งสี่ตอน แรงมา ๒ เพลา  ๔ ลอ 

ป ค.ศ - สี ขาว 

วันจดทะเบียน ๒๑ ธันวาคม ๒๕๒๑ เลขตัวรถ RH๒๐V-๐๔๕๙๗๕ 

ราคากลาง ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาท) เลขเครื่องยนต ๑๒R-๑๘๒๓๒๐๙ 

หมายเหตุ  มีเลมทะเบียน 

 

 

 



คันที่ ๔ รถยนตขาว โตโยตา  

ขอมูลเกี่ยวกับรถ 

ประเภท รถยนต โตโยตา รถนั่งสวนบุคคลเกิน ๗ คน  เชื้อเพลิง ดีเซล 

ลักษณะ รถยนตตูนั่ง ๔ ตอน (รย. ๒) จํานวนสูบ ๔ สูบ 

ยี่หอ/ทะเบียน โตโยตา ม ๓๒๐๒ เพชรบูรณ ขนาดเครื่องยนต ๒๔๔๖ CC 

แบบ นั่ง ๔ ตอน แรงมา ๘๙ แรงมา 

ป ค.ศ - สี ขาว 

วันจดทะเบียน ๒๒ เมษายน ๒๕๓๙ เลขตัวรถ LR๑๑๒-๐๐๘๘๖๕๑ 

ราคากลาง ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาท) เลขเครื่องยนต ๒L-๔๐๑๓๔๖๗ 

หมายเหตุ  มีเลมทะเบียน 

 

 

 

 

 

 



คันที่ ๕ รถบบรรทุกน้ํา  

ขอมูลเกี่ยวกับรถ 

ประเภท รถบบรรทุกน้ํา เชื้อเพลิง ดีเซล 

ลักษณะ รถบบรรทุกน้ํา จํานวนสูบ ๖ สูบ 

ยี่หอ/ทะเบียน ยี่หอฮีโน กค ๙น ๓๔๕๔  ขนาดเครื่องยนต ๘๔ CC 

แบบ รุน KM ๓๙๐ แรงมา ๙๐ แรงมา 

ป ค.ศ - สี ขาว 

วันจดทะเบียน ๒๕๔๐ เลขตัวรถ - 

ราคากลาง ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นหาพันบาท) เลขเครื่องยนต - 

หมายเหตุ  รับจากกรมไมมีเลมทะเบียน 

 

 
 

 

 

 

 



คันที่ ๖ รถโดยสารสวนบุคคล ๓๒ ที่นั่ง 

ขอมูลเกี่ยวกับรถ 

ประเภท โดยสารสวนบุคคล ๓๒ ที่นั่ง เชื้อเพลิง ดีเซล 

ลักษณะ ม.๒ (ก) จํานวนสูบ ๖ สูบ 

ยี่หอ/ทะเบียน HINO ๔๐-๐๑๙๐ ขนาดเครื่องยนต -  CC 

แบบ FG๑JMPA แรงมา ๒๑๒ แรงมา 

ป ค.ศ - สี มวง ขาว ชมพู เขียว 

วันจดทะเบียน ๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ เลขตัวรถ FG๑JMPA -๑๐๔๑๔ 

ราคากลาง ๕๐,๐๐๐ บาท (หาหมื่นบาทถวน) เลขเครื่องยนต J๐๘C-TS๑๘๕๘๐ 

หมายเหตุ  มีเลมทะเบียน 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

คันที่ ๗  รถบรรทุกเล็กสีเขียว 

ขอมูลเกี่ยวกับรถ 

ประเภท รถบรรทุกเล็กสีเขียว เชื้อเพลิง ดีเซล 

ลักษณะ รถบรรทุกเล็กสีเขียว จํานวนสูบ      - 

ยี่หอ/ทะเบียน ดัทสัน ภ ๐๐๑๙ กท ขนาดเครื่องยนต -   

แบบ - แรงมา      - 

ป ค.ศ - สี เขียว 

วันจดทะเบียน ๒๕๑๖ เลขตัวรถ      - 

ราคากลาง ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) เลขเครื่องยนต      - 

 

หมายเหตุ  รับจากกรมไมมีเลมทะเบียน 

 

 

 



คันที่ ๘  รถบรรทุกสวนบุคคล 

ขอมูลเกี่ยวกับรถ 

ประเภท รถบรรทุกเล็ก เชื้อเพลิง ดีเซล 

ลักษณะ กระบะบรรทุก จํานวนสูบ ๔ สูบ 

ยี่หอ/ทะเบียน TOYOTA  บธ ๗๔๖๓ เพชรบูรณ ขนาดเครื่องยนต ๒๔๔๖ CC  

แบบ - แรงมา  ๒ เพลา    - 

ป ค.ศ - สี เขียว 

วันจดทะเบียน ๓ มีนาคม ๒๕๒๕ เลขตัวรถ LN๔๐-๐๖๙๒๕๕ 

ราคากลาง ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) เลขเครื่องยนต ๒L-๐๗๘๓๗๓๒ 

หมายเหตุ  มีเลมทะเบียน 

 

 

 

 


