
ยีห่อ้ โฉม ทะเบยีน ปี สรีถ บรษิทั ราคาเริม่ประมลู หมายเหตุ

1 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 SX 2547 สฟ้ีา                    58,000 

2 HONDA CIVIC 1.7 VTI-E DIMENSION 2544 สนี้ำ�าตาล                    36,000 

3 TOYOTA 2546 สเีทา                    74,000 

4 NISSAN FRONTIER DOUBLECAB  3.0  ZDI 2546 สนี้ำ�าตาล                    32,000  เครือ่งยนตม์ปีญัหา สตารท์ไมต่ดิ

5 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 SLX i-TEQ 2552 สเีทา                  152,000 

6 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 SX 2546 สขีาว                  152,000 

7 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 SLX i-TEQ 2548 สนี้ำ�าตาล                  128,000 

8 ISUZU SPACECAB 3.0 TURBO 2544 สฟ้ีา                    82,000 

9 TOYOTA VIGO EXTRACAB (J) 2.5 2548 สขีาว                    88,000 

10 TOYOTA TIGER 2.5 SINGLE 2543 สนี้ำ�าเงนิ                    76,000 

11 MITSUBISHI STRADA  MEGACAB  2.5 D 2547 สนี้ำ�าตาล                    46,000 

12 TOYOTA TIGER 3.0 GL X-TRACAB 2542 สเีทา                    40,000 

13 TOYOTA MIGHTY X  X-TRACAB 2540 สเีขยีว                    50,000 

14 TOYOTA VIGO EXTRACAB (E) 2.5 2548 สเีทา                    60,000 

15 TOYOTA TIGER 3.0 SGL X-TRACAB 2542 สเีขยีว                    48,000 

16 MAZDA FIGHTER FREESTYLECAB 2.5 2548 สเีทา                    70,000 

17 MAZDA FIGHTER FREESTYLECAB 2.5 TURBO 2546  สนี้ำ�าเงนิ เทา                    94,000 

18 TOYOTA VIOS 1.5 J M 2547 สขีาว                    24,000 

19 TOYOTA VIOS 1.5 E M 2549 สนี้ำ�าตาล                    86,000 เครือ่งยนตม์ปีญัหา

20 MITSUBISHI LANCER 1.6 GLXI A 2549 สเีทา                    40,000 

21 HONDA CITY Z 1.5 EXI M 2545 สแีดง                    32,000 

      ใบรายการประมลูรถ บรษัิท เฮงลสิซ ิง่ แอนด์ แคปปิตอล จ้ำากดั (มหาชน)    ณ ลานเชยีงราย วันที่ 27  มกราคม 2566

ลำาดบั
ประมลู

xx-xxxx-เชยีงราย

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จ้ำากดั (มห

าชน)

  เครือ่งยนตเ์สยี ไมม่แีบตเตอรี่ (ขาย
ตามสภาพไมร่บัผดิชอบการโอนทกุ

กรณ)ี

xx-xxxx-พะเยา

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จ้ำากดั

(มหาชน)
                 กระจกไฟฟ้ามปีญัหา สวิ

ทชก์ญุแจเสยี

HIACE COMMUTER 3.0 หลังคาสงู xx-xxxx-พะเยา

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จ้ำากดั

(มหาชน)
(  เคลม VAT ไมไ่ด)้  เครือ่งยนตเ์สยี

เบาะโดยสารไมม่ ี

xx-xxxx-พะเยา

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จ้ำากดั

(มหาชน)

xx-xxxx-เชยีงราย

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จ้ำากดั

(มหาชน)

xx-xxxx-พะเยา

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จ้ำากดั

(มหาชน)

xx-xxxx-เชยีงราย

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จ้ำากดั

(มหาชน)  ไมม่ ีVAT

xx-xxxx-เชยีงราย

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จ้ำากดั

(มหาชน)

 ไมม่ ีVAT สำาเนาบตัรผูถ้อืกรรมสทิธ ิ์
เป็นบตัรประจำาตวัคนซึง่ไมม่ ี

  สญัชาตไิทย ชุมชนบนพืน้ทีส่งู (ไม่
ใช่ชาวเขา)  ใชป้ระทบัลายนิว้มอื (ไ
มร่บัผดิชอบการโอนทกุกรณ)ี

xx-xxxx-พะเยา

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จ้ำากดั

(มหาชน)

 (  เคลม VAT ไมไ่ด)้   ไมม่แีผน่เพลท
 ป้ายทะเบยีนมี 1  แผน่ (ไมร่บัผดิ

ชอบโอนทกุกรณ)ี

xx-xxxx-พะเยา

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
 แคปปิตอล จ้ำากดั

 (มหาชน)

xx-xxxx-พะเยา

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
 แคปปิตอล จ้ำากดั

 (มหาชน)  ไมม่ีVAT ระบบแอรม์ปีญัหา

xx-xxxx-เชยีงราย

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
 แคปปิตอล จ้ำากดั

 (มหาชน)

 ไมม่ ีVAT บตัรประชาชนผูถ้อื
 กรรมสทิธ ิใ์กลห้มดอายุ 11 ม.ีค. 66 

(ไมร่บัผดิชอบการโอนทกุกรณี)

xx-xxxx-เชยีงราย

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
 แคปปิตอล จ้ำากดั

 (มหาชน)

    ชว่งลา่ง เบรค ระบบไฟ มปีญัหา
 ขายตามสภาพ (ไมร่บัผดิชอบการ

โอนทกุกรณ)ี

xx-xxxx-อดุรธานี

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จ้ำากดั

(มหาชน)
          แซชชมีรีอ่งรอยการตดัตอ่ (ไม่

รบัผดิชอบการโอนทกุกรณี)

xx-xxxx-เชยีงราย

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จ้ำากดั

(มหาชน)

xx-xxxx-เชยีงราย

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จ้ำากดั

(มหาชน)

    รถทำาสยีงัไมเ่สร็จ ชว่งลา่ง และ
  คลชัมปีญัหา ขายตามสภาพ (ไมร่บั

ผดิชอบการโอนทกุกรณี)

xx-xxxx-เชยีงราย

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จ้ำากดั

(มหาชน)

xx-xxxx-เชยีงราย

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จ้ำากดั

(มหาชน)

(  เคลม VAT ไมไ่ด)้ กระจกหนา้มรีอย
 รา้ว เครือ่งยนตแ์ละชว่งลา่งมี

ปญัหา

xx-xxxx-เชยีงใหม่

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จ้ำากดั

(มหาชน)

xx-xxxx-พะเยา

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จ้ำากดั

(มหาชน)  ไมม่ ีVAT

xx-xxxx-พะเยา

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จ้ำากดั

(มหาชน)


	ใบรายการ

