
ยีห่อ้ โฉม ทะเบยีน ปี สรีถ บรษิทั ราคาเร ิม่ประมลู หมายเหตุ

1 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 SLX i-TEQ 2549 สนี้ำ��เงนิ        148,000 กระจกไฟฟ้ามปีญัหา

2 FORD RANGER OPEN CAB 2.5 XL (03-05) 2548 สเีท�          64,000 

3 TOYOTA TIGER 2.5 E X-TRACAB D4D (AIR+ABS) 2545 สเีท�          94,000 

4 ISUZU SPACECAB 3.0 TURBO 2545 สเีท�        116,000 

5 FORD RANGER SUPER CAB XLT 2.9 2545 สฟ้ี�          72,000 กระจกไฟฟ้ามมปีญัหา

6 HONDA CITY VTEC (E-V) A (AS) 2548 สนี้ำ��ต�ล          78,000 

7 TOYOTA TIGER 2.5 E X-TRACAB D4D (AIR+ABS) 2547 สนี้ำ��ต�ล        162,000 

8 ย�ม�ฮ�่ YZF-R3 (Standard) 2560 สนี้ำ��เงนิ เท�          36,000 

9 ฮอนด�้ 2560 สเีหลอืง เท�          17,000 

10 ย�ม�ฮ�่ YZF-R15 2558 สแีดง ข�ว          20,500 โช๊คร ัว่

11 ย�ม�ฮ�่ YZF-R3 (Standard) 2559 สนี้ำ��เงนิ เท�          80,500 

12 ฮอนด�้ Wave110 i 2552 สดี้ำ� แดง          15,000 

13 ฮอนด�้ Wave110 i 2552 ส้ำ�น้ำ��เงนิ เท�          15,000 

14 ฮอนด�้ Wave110 i 2554 สแีดง ข�ว          18,000 

15 ฮอนด�้ Wave110 i /NF110R 2553 สดี้ำ� แดง          16,000 

16 ฮอนด�้ Wave100 2546 สนี้ำ��เงนิ            7,000 

17 ฮอนด�้ Wave110 i 2554 สดี้ำ� แดง          14,500 

18 ฮอนด�้ 2551 สดี้ำ� เท�          14,000 

ใบร�ยก�รประมลูรถ บรษัิท เฮงลสิซิง่ แอนด ์แคปปิตอล จ้ำ�กดั (มห�ชน) ณ ล�นเชยีงร�ย  วันที ่29 มถินุ�ยน 2565 FB

ลำาดบั
ประมลู

Xx-xxxx-เชยีงร�ย
บ. เฮงลสิซ ิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จ้ำ�กดั (ม

ห�ชน)

Xx-xxxx-เชยีงร�ย
บ. เฮงลสิซ ิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จ้ำ�กดั (ม

ห�ชน)
ไมม่ ีVAT กระจกหนา้แตก ไมม่แีบตเตอรี่

Xx-xxxx-เชยีงร�ย
บ. เฮงลสิซ ิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จ้ำ�กดั (ม

ห�ชน)

Xx-xxxx-เชยีงร�ย
บ. เฮงลสิซ ิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จ้ำ�กดั (ม

ห�ชน)

Xx-xxxx-เชยีงร�ย
บ. เฮงลสิซ ิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จ้ำ�กดั (ม

ห�ชน)

Xx-xxxx-เชยีงร�ย
บ. เฮงลสิซ ิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จ้ำ�กดั (ม

ห�ชน)

Xx-xxxx-เชยีงร�ย
บ. เฮงลสิซ ิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จ้ำ�กดั (ม

ห�ชน)

Xx-xxxx-เชยีงร�ย
บ. เฮงลสิซ ิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จ้ำ�กดั (ม

ห�ชน)

รถอบุตัเิหตุ
(ไมร่บัผดิชอบการโอนทกุกรณี)

MSX125SF  จักรย�นยนต ์ Xx-xxxx-เชยีงร�ย
บ. เฮงลสิซ ิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จ้ำ�กดั (ม

ห�ชน)

Xx-xxxx-พะเย�
บ. เฮงลสิซ ิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จ้ำ�กดั (ม

ห�ชน)

Xx-xxxx-เชยีงร�ย
บ. เฮงลสิซ ิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จ้ำ�กดั (ม

ห�ชน)

Xx-xxxx-เชยีงร�ย
บ. เฮงลสิซ ิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จ้ำ�กดั (ม

ห�ชน)

รถใชง้านบรษิทัฯ สตารท์ไมต่ดิ ภาษถีกูระงบัคา้ง
เกนิ 3 ปี   (ขายตามสภาพไมร่บัผดิชอบการโอน
ทกุกรณี) ผูป้ระมลูตอ้งชำาระเงนิเต็มจำานวนในวนั

ประมลู 

Xx-xxxx-เชยีงร�ย
บ. เฮงลสิซ ิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จ้ำ�กดั 

(มห�ชน)

รถใชง้านบรษิทัฯ สตารท์ไมต่ดิ ภาษถีกูระงบัคา้ง
เกนิ 3 ปี   (ขายตามสภาพไมร่บัผดิชอบการโอน
ทกุกรณี) ผูป้ระมลูตอ้งชำาระเงนิเต็มจำานวนในวนั

ประมลู 

Xx-xxxx-เชยีงร�ย
บ. เฮงลสิซ ิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จ้ำ�กดั 

(มห�ชน)

รถใชง้านบรษิทั ภาษขีาดเกนิ 1 ปี   (ขายตาม
สภาพไมร่บัผดิชอบการโอนทกุกรณี) ผูป้ระมลู

ตอ้งชำาระเงนิเต็มจำานวนในวนัประมลู 

Xx-xxxx-เชยีงร�ย
บ. เฮงลสิซ ิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จ้ำ�กดั 

(มห�ชน)

รถใชง้านบรษิทั ภาษใีกลจ้ะขาดเกนิ 3 ปี ระบบไฟ
มปีญัหา  (ขายตามสภาพไมร่บัผดิชอบการโอน
ทกุกรณี) ผูป้ระมลูตอ้งชำาระเงนิเต็มจำานวนในวนั

ประมลู 

Xx-xxxx-เชยีงร�ย
บ. เฮงลสิซ ิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จ้ำ�กดั 

(มห�ชน)

รถใชง้านบรษิทั ภาษขีาดเกนิ 2 ปี  สตารท์ไมต่ดิ 
(ขายตามสภาพไมร่บัผดิชอบการโอนทกุกรณ)ี ผู ้

ประมลูตอ้งชำาระเงนิเต็มจำานวนในวนัประมลู 

Xx-xxxx-ล้ำ�ป�ง
บ. เฮงลสิซ ิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จ้ำ�กดั 

(มห�ชน)

รถใชง้านบรษิทั ภาษขีาดเกนิ 2 ปี   (ขายตาม
สภาพไมร่บัผดิชอบการโอนทกุกรณี) ผูป้ระมลู

ตอ้งชำาระเงนิเต็มจำานวนในวนัประมลู 

Wave100 s  Xx-xxxx-เชยีงร�ย
บ. เฮงลสิซ ิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จ้ำ�กดั 

(มห�ชน)

รถใชง้านบรษิทัฯ สตารท์ไมต่ดิ ภาษถีกูระงบัคา้ง
เกนิ 3 ปี   (ขายตามสภาพไมร่บัผดิชอบการโอน
ทกุกรณี) ผูป้ระมลูตอ้งชำาระเงนิเต็มจำานวนในวนั

ประมลู 


	ใบรายการ

