
ยีห่อ้ โฉม ทะเบยีน ปี สรีถ บรษิทั ราคาเร ิม่ประมลู หมายเหตุ

1 ฮอนดา้ 2558 สดีำา              20,500 

2 Stallions Centaur 400 2559 สขีาว                6,500 

3 ยามาฮา่ YZF-R15 2559 สดีำา              20,500 

4 ยามาฮา่ M-SLAZ 2559 สแีดง ดำา              23,500 

5 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 i-TEQ 2550 สขีาว           102,000 

6 TOYOTA VIOS 1.5 (J) MT 2552 สเีทา           126,000 

7 TOYOTA YARIS 1.5 (S) A 2549 สเีทา           130,000 

8 TOYOTA VIOS 1.5 E A 2548 สนีำAาตาล              76,000 

9 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 i-TEQ 2553 สขีาว           148,000 

10 TOYOTA VIOS 1.5 (J) AT 2554 สนีำAาตาล           194,000 ป้ายทะเบยีนตดิรถเป็นป้ายเกา่

11 HONDA CITY VTEC (E-V) A (AS) 2548 สเีทา           120,000 

12 TOYOTA YARIS 1.5 (E) M 2549 สเีทา           150,000 

13 TOYOTA VIOS 1.5 E M 2548 สเีทา              56,000 

14 NISSAN FRONTIER KINGCAB  3.0  ZDI 2545 สนีำAาตาล              76,000 

15 HONDA JAZZ S M 2550 สดีำา           144,000 

16 TOYOTA VIGO CHAMP SINGLE 2.7 M 2556 สเีทา           172,000 

17 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 SLX i-TEQ 2549 สเีทา           148,000 

18 FORD RANGER OPEN CAB 2.5 XLS Hi-RIDER TDCI 2552 สขีาว           202,000 

ใบรายการประมลูรถ บรษัิท เฮงลสิซ ิง่ แอนด ์แคปปิตอล จำากดั (มหาชน) ณ ลานเชยีงใหม ่ วันที ่6 กรกฏาคม 2565 FB
ลำาดบั
ประมลู

MSX125D จักรยานยนต ์ xx-xxxx-เชยีงใหม่
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จำากดั (มหา
ชน) 

ไมม่ ีVAT

xx-xxxx-เชยีงใหม่
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จำากดั (มหา
ชน) 

Xx-xxxx-แพร่
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จำากดั (มหา
ชน) 

รถอบุตัเิหตุ
(ไมร่บัผดิชอบการโอนทกุกรณี)

xx-xxxx-ลำาพนู
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จำากดั (มหา
ชน) 

ไมม่ ีVAT เครือ่งยนตม์เีสยีงดงั

xx-xxxx-ราชบรุี
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จำากดั (มหา
ชน) 

   เครือ่งยนตเ์ดนิไมเ่ต็มสบู ไฟเครือ่งโชว ์เลข
เครือ่งยนตม์กีารทำามา(ไมร่บัผดิชอบการโอนทกุกรณี)

xx-xxxx-ลำาพนู
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จำากดั (มหา
ชน) 

ไมม่ ีVAT

xx-xxxx-เชยีงใหม่
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จำากดั (มหา
ชน) 

xx-xxxx-เชยีงใหม่
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จำากดั (มหา
ชน) 

ไมม่ ีVAT

xx-xxxx-ลำาพนู
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จำากดั (มหา
ชน) 

(เคลม VAT ไมไ่ด)้
กระจกหนา้รา้ว เบรคมอืไมด่ ี

xx-xxxx-เชยีงใหม่
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จำากดั (มหา
ชน) 

xx-xxxx-เชยีงใหม่
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จำากดั (มหา
ชน) 

(เคลม VAT ไมไ่ด)้
กระจกไฟฟ้ามปีญัหา ชว่งลา่งมปีญัหา

xx-xxxx-เชยีงใหม่
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จำากดั (มหา
ชน) 

(เคลม VAT ไมไ่ด)้
เครือ่งยนตม์อีาการส ัน่กระตกุ

xx-xxxx-เชยีงใหม่
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จำากดั (มหา
ชน) 

(เคลม VAT ไมไ่ด)้  ชว่งลา่งมปีญัหา

Xx-xxxx-ลำาปาง
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จำากดั (มหา
ชน) 

ไมม่ ีVAT ระบบบงัคบัเลีย้วมปีญัหา
ไฟเครือ่งโชว ์ไมม่แีบตเตอรี่

xx-xxxx-เชยีงใหม่
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จำากดั (มหา
ชน) 

  เครือ่งยนตม์ปีญัหา เลขเครือ่งไมช่ดัเจน
ผูป้ระมลูพจิารณากอ่นการประมลู
(ไมร่บัผดิชอบการโอนทกุกรณี)

xx-xxxx-เชยีงใหม่
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จำากดั (มหา
ชน) 

ไมม่ ีVAT ไฟเครือ่งโชว ์รถตดิแกส๊

xx-xxxx-เชยีงใหม่
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จำากดั (มหา
ชน) 

(เคลม VAT ไมไ่ด)้ เลขเครือ่งยนตบ์นแผน่เพลทไมต่รง
กบัเลขเครือ่งในคูม่อื

xx-xxxx-ลำาพนู
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จำากดั
 (มหาชน) 



ยีห่อ้ โฉม ทะเบยีน ปี สรีถ บรษิทั ราคาเร ิม่ประมลู หมายเหตุ

ใบรายการประมลูรถ บรษัิท เฮงลสิซ ิง่ แอนด ์แคปปิตอล จำากดั (มหาชน) ณ ลานเชยีงใหม ่ วันที ่6 กรกฏาคม 2565 FB
ลำาดบั
ประมลู

19 HONDA CITY i-DSI (AS) A 2546 สดีำา              66,000 ไดรส์ตารท์เสยี

20 ISUZU D-MAX CAB-4 HI-LANDER 3.0 i-TEQ MT 2549 สดีำา           180,000 ฝาทา้ยเปิดไมไ่ด้

21 NISSAN MARCH 1.2 E XTRONIC CVT 2555 สดีำา           120,000 

22 ISUZU D-MAX CAB-4 SLX 3.0 M 2546 สนีำAาตาล           118,000 แทน่เลขเครือ่งชำารดุ กญุแจไมต่รงรุน่

23 TOYOTA 2553 สเีทา           248,000 แผน่เพลทชำารดุ รถโหลดเตีย้

24 TOYOTA FORTUNER 3.0 [V] 4WD AT 2549 สเีทา           270,000 ยางหลงัร ัว่

25 ISUZU D-MAX CAB-4 SLX 3.0 M 2546 สนีำAาตาล              94,000 

26 CHEVROLET CRUZE 1.8 LT AT 2554 สดีำา           106,000 

27 MAZDA BT-50 FREE STYLE CAB Hi-RACER 2.5 2554 เทา           242,000 

28 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 SX 2545 นำAาตาล           198,000 

29 TOYOTA 2549 เทา           352,000 

30 ฮอนดา้ Wave100 2547 นำAาเงนิ                6,000 

31 ฮอนดา้ Dream125 2547 แดง              13,500 

32 ฮอนดา้ Dream125 2547 นำAาเงนิ              13,500 

33 ฮอนดา้ Dream125 2547 เขยีว              13,500 

34 ฮอนดา้ Dream125 2551 แดง              17,500 

35 ฮอนดา้ Dream125 2551 เขวี              17,500 

36 ฮอนดา้ Dream125 2552 ดำา              18,500 

xx-xxxx-เชยีงใหม่
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จำากดั (มหา
ชน) 

xx-xxxx-เชยีงใหม่
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จำากดั (มหา
ชน) 

xx-xxxx-เชยีงใหม่
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จำากดั (มหา
ชน) 

(เคลม VAT ไมไ่ด)้

Xx-xxxx-ลำาปาง
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จำากดั (มหา
ชน) 

HIACE COMMUTER D4D 2.5 หลังคาสงู xx-xxxx-เชยีงราย
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จำากดั (มหา
ชน) 

Xx-xxxx-พะเยา
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จำากดั (มหา
ชน) 

xx-xxxx-เชยีงใหม่
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จำากดั (มหา
ชน) 

(เคลม VAT ไมไ่ด)้ เครือ่งยนตม์ปีญัหา เครือ่งน็อค 
หมอ้นำา้ไมด่ ี

Xx-xxxx-ลำาปาง
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จำากดั (มหา
ชน) 

รถลากจงู เครือ่งยนตพ์งั
อะไหลไ่มค่รบลากมาจาชอ่มรถ

xx-xxxx-เชยีงใหม่
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จำากดั (มหา
ชน) 

รถใชง้านบรษิทัฯ ความรอ้นขึน้เร็ว ไมม่แีบตเตอรี ่ภาษี
ใกลจ้ะขายขาดเกดิ 3 ปี  (ขายตามสภาพไมร่บัผดิชอบ
การโอนทกุกรณี) ผูป้ระมลูตอ้งชำาระเงนิเต็มจำานวนใน

วนัประมลู 

xx-xxxx-เชยีงราย
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จำากดั (มหา
ชน) 

รถใชง้านบรษิทัฯ สตารท์ไมต่ดิ เครือ่งยนตม์เีสยีงดงั  
ภาษคีา้งเกนิ 1 ปี  (ขายตามสภาพไมร่บัผดิชอบการ
โอนทกุกรณี) ผูป้ระมลูตอ้งชำาระเงนิเต็มจำานวนในวนั

ประมลู 

HIACE COMMUTER D4D 2.5 หลังคาสงู xx-xxxx-ลำาพนู
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จำากดั (มหา
ชน) 

รถใชง้านบรษิทัฯ ภาษขีาดเกนิ 1 ปี  ระบบเกยีรม์ปีญัหา 
คอนโซนถกูรือ้ แผน่เพลทชำารดุ  (ขายตามสภาพไมร่บั
ผดิชอบการโอนทกุกรณี) ผูป้ระมลูตอ้งชำาระเงนิเต็ม

จำานวนในวนัประมลู 

Xx-xxxx-ลำาปาง
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จำากดั (มหา
ชน) 

รถใชง้านบรษิทัฯ สตารท์ไมต่ดิ ไมม่กีญุแจ  ภาษคีา้ง
เกนิ 2 ปี  (ขายตามสภาพไมร่บัผดิชอบการโอนทกุ

กรณี) ผูป้ระมลูตอ้งชำาระเงนิเต็มจำานวนในวนัประมลู 

xx-xxxx-เชยีงราย
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จำากดั (มหา
ชน) 

รถใชง้านบรษิทัฯ สตารท์ไมต่ดิ ไมม่กีญุแจ  ภาษคีา้ง
เกนิ 2 ปี  (ขายตามสภาพไมร่บัผดิชอบการโอนทกุ

กรณี) ผูป้ระมลูตอ้งชำาระเงนิเต็มจำานวนในวนัประมลู 

xx-xxxx-เชยีงราย
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จำากดั (มหา
ชน) 

รถใชง้านบรษิทัฯ สตารท์ไมต่ดิ ไมม่กีญุแจ  ภาษคีา้ง
เกนิ 2 ปี  (ขายตามสภาพไมร่บัผดิชอบการโอนทกุ

กรณี) ผูป้ระมลูตอ้งชำาระเงนิเต็มจำานวนในวนัประมลู 

xx-xxxx-เชยีงราย
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จำากดั (มหา
ชน) 

รถใชง้านบรษิทัฯ สตารท์ไมต่ดิ  ภาษถีกูระงบัคา้งเกนิ 3 
ปี  (ขายตามสภาพไมร่บัผดิชอบการโอนทกุกรณี) ผู ้

ประมลูตอ้งชำาระเงนิเต็มจำานวนในวนัประมลู 

xx-xxxx-เชยีงราย
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จำากดั (มหา
ชน) 

รถใชง้านบรษิทัฯ สตารท์ไมต่ดิ  ภาษถีกูระงบัคา้งเกนิ 3 
ปี  (ขายตามสภาพไมร่บัผดิชอบการโอนทกุกรณี) ผู ้

ประมลูตอ้งชำาระเงนิเต็มจำานวนในวนัประมลู 

xx-xxxx-เชยีงราย
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จำากดั (มหา
ชน) 

รถใชง้านบรษิทัฯ สตารท์ไมต่ดิ  ภาษถีกูระงบัคา้งเกนิ 3 
ปี  (ขายตามสภาพไมร่บัผดิชอบการโอนทกุกรณี) ผู ้

ประมลูตอ้งชำาระเงนิเต็มจำานวนในวนัประมลู 

xx-xxxx-เชยีงใหม่
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จำากดั (มหา
ชน) 

รถใชง้านบรษิทัฯ สตารท์ไมต่ดิ   ภาษคีา้งเกนิ 1 ปี  
(ขายตามสภาพไมร่บัผดิชอบการโอนทกุกรณี) ผู ้

ประมลูตอ้งชำาระเงนิเต็มจำานวนในวนัประมลู 



ยีห่อ้ โฉม ทะเบยีน ปี สรีถ บรษิทั ราคาเร ิม่ประมลู หมายเหตุ

ใบรายการประมลูรถ บรษัิท เฮงลสิซ ิง่ แอนด ์แคปปิตอล จำากดั (มหาชน) ณ ลานเชยีงใหม ่ วันที ่6 กรกฏาคม 2565 FB
ลำาดบั
ประมลู

37 ฮอนดา้ Dream125 2552 แดง              18,500 

38 ฮอนดา้ Dream125 2553 ดำา              20,000 

39 ฮอนดา้ Dream125 2553 ดำา              20,000 

40 ฮอนดา้ Dream125 2553 ดำา              20,000 

41 ฮอนดา้ Wave125 i 2557 ดำา              24,500 

42 ฮอนดา้ Dream125 2552 นำAาเงนิ              18,500 

43 ฮอนดา้ Dream125 2552 แดง              18,500 

44 ฮอนดา้ Dream125 2552 ดำา              18,500 

xx-xxxx-เชยีงใหม่
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จำากดั (มหา
ชน) 

รถใชง้านบรษิทัฯ สตารท์ไมต่ดิ   ภาษคีา้งเกนิ 1 ปี  (ขา
ยตามสภาพไมร่บัผดิชอบการโอนทกุกรณี) ผูป้ระมลู

ตอ้งชำาระเงนิเต็มจำานวนในวนัประมลู 

xx-xxxx-เชยีงราย
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จำากดั (มหา
ชน) 

รถใชง้านบรษิทัฯ สตารท์ไมต่ดิ  ภาษถีกูระงบัคา้งเกนิ 3 
ปี  (ขายตามสภาพไมร่บัผดิชอบการโอนทกุกรณี) ผู ้

ประมลูตอ้งชำาระเงนิเต็มจำานวนในวนัประมลู 

xx-xxxx-เชยีงราย
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จำากดั (มหา
ชน) 

รถใชง้านบรษิทัฯ สตารท์ไมต่ดิ   ภาษคีา้งเกนิ 1 ปี  (ขา
ยตามสภาพไมร่บัผดิชอบการโอนทกุกรณี) ผูป้ระมลู

ตอ้งชำาระเงนิเต็มจำานวนในวนัประมลู 

xx-xxxx-เชยีงราย
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จำากดั (มหา
ชน) 

รถใชง้านบรษิทัฯ สตารท์ไมต่ดิ   ภาษคีา้งเกนิ 1 ปี  (ขา
ยตามสภาพไมร่บัผดิชอบการโอนทกุกรณี) ผูป้ระมลู

ตอ้งชำาระเงนิเต็มจำานวนในวนัประมลู 

Xx-xxxx-ลำาปาง
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จำากดั (มหา
ชน) 

รถใชง้านบรษิทัฯ สตารท์ไมต่ดิ เครือ่งน็อค   ภาษคีา้ง
เกนิ 1 ปี  (ขายตามสภาพไมร่บัผดิชอบการโอนทกุ

กรณี) ผูป้ระมลูตอ้งชำาระเงนิเต็มจำานวนในวนัประมลู 

xx-xxxx-เชยีงใหม่
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จำากดั (มหา
ชน) 

รถใชง้านบรษิทัฯ สตารท์ไมต่ดิ  ภาษถีกูระงบัคา้งเกนิ 3 
ปี  (ขายตามสภาพไมร่บัผดิชอบการโอนทกุกรณี) ผู ้

ประมลูตอ้งชำาระเงนิเต็มจำานวนในวนัประมลู 

xx-xxxx-เชยีงใหม่
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จำากดั (มหา
ชน) 

รถใชง้านบรษิทัฯ สตารท์ไมต่ดิ  ภาษถีกูระงบัคา้งเกนิ 3 
ปี  (ขายตามสภาพไมร่บัผดิชอบการโอนทกุกรณี) ผู ้

ประมลูตอ้งชำาระเงนิเต็มจำานวนในวนัประมลู 

Xx-xxxx-ลำาปาง
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จำากดั (มหา
ชน) 

รถใชง้านบรษิทัฯ สตารท์ไมต่ดิ คนัสตารช์ำารดุ  ภาษี
คา้งเกนิ 1 ปี  (ขายตามสภาพไมร่บัผดิชอบการโอนทกุ
กรณี) ผูป้ระมลูตอ้งชำาระเงนิเต็มจำานวนในวนัประมลู 
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