
ยีห่อ้ โฉม ทะเบยีน ปี สรีถ บรษิทั ราคาเร ิม่ประมลู หมายเหตุ

1 ฮอนดา้ CB150 R 2561  สเีขยีว ดำา                  30,000 

2 ยามาฮา่ M-SLAZ 2559 สดีำา                  37,500 

3 ยามาฮา่ M-SLAZ 2560 สเีหลอืง                  18,000 

4 ฮอนดา้ PCX /NC150D 2560  สแีดง ดำา                  34,000 

5 ฮอนดา้ 2560 สแีดง                  16,500 

6 ฮอนดา้ CB150 R 2561 สดีำา                  24,000 ทอ่ไอเสยีถกูดดัแปลงสภาพ

7 ฮอนดา้ MSX125D 2560 สดีำา                  10,000 

8 ฮอนดา้ CBR 150 RC 2559  สขีาว ดำา                  28,000 เครือ่งยนตม์เีสยีงดงัผดิปกติ

9 GPX Demon (Standard) 2560 สแีดง                    5,500 

10 ฮอนดา้ Zoomer X  110 CC 2559  สขีาว ดำา                  21,500 แฮนดร์ถถกูดดัแปลงสภาพ

11 HONDA 2544 สเีทา                  26,000 ระบบกระจกไฟฟ้ามปีญัหา

12 NISSAN FRONTIER KINGCAB  3.0  ZDI 2548 สนีำ�าตาล                  48,000 เครือ่งยนตส์ตารท์ตดิยาก

13 HONDA JAZZ E (AS) M 2547 สนีำ�าเงนิ                106,000 

14 ISUZU D-MAX Hi-LANDER CAB  2.5 VGS Z MT 2556 สดีำา                288,000 

15 HONDA CITY i-DSI (S) A 2546 สนีำ�าเงนิ                  52,000 

16 HONDA CITY ZX VTEC (V) M 2549 สนีำ�าเงนิ                  72,000 ระบบแอรแ์ละระบบเบรคมปีญัหา

17 HONDA CIVIC 1.7 VTI-E DIMENSION 2544 สเีทา                  44,000 

18 ISUZU D-MAX CAB-4 SLX 3.0 A. 2546 สเีทา                120,000 

19 CHEVROLET SONIC 1.4 LTZ AT SEDAN 2555 สเีทา                  80,000 

20 TOYOTA VIGO EXTRACAB (E) 3.0 2548 สเีทา                  94,000 

21 TOYOTA 2559 สขีาว                368,000   เป็นรถป้ายเหลอืง เบาะหลงัไมม่ ี

22 NISSAN FRONTIER KINGCAB  3.0  ZDI 2545 สดีำา                  48,000 

23 TOYOTA VIGO CHAMP SINGLE [J] 3.0 M 2554 สเีทา                186,000 

24 MITSUBISHI TRITON DOUBLE CAB PLUS 2.5 AT 2550 สเีทา                  98,000 

25 NISSAN NAVARA DOUBLE CAB 2.5 LE 4WD M 2553 สขีาว                168,000 

26 MITSUBISHI TRITON MEGA CAB GLX 2.4 CNG 2553 สดีำา                  64,000 

27 MITSUBISHI STRADA MEGACAB 2.8 2542 สนีำ�าตาล                  48,000 

      ใบรายการประมลูรถ บรษัิท เฮงลสิซ ิง่ แอนด์ แคปปิตอล จำากดั (มหาชน)    ณลานพษิณุโลก วันที่ 26  มกราคม 2566
ลำาดบั
ประมลู

Xx-xxxx-กำาแพงเพชร

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั (มหาช
น)

 เครือ่งยนตม์นีำ -ามนัเครือ่งร ัว่ซมึ , มอื
 คลชัรถหกั , โซส่เตอรร์ถหมด

xx-xxxx-พษิณุโลก

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั (มหาช
น)  ไมม่ ีVAT เครือ่งยนตส์ตารท์ไมต่ดิ

Xx-xxxx-กำาแพงเพชร

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั (มหาช
น)  ไมม่ีVAT

xx-xxxx-พจิติร

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั (มหาช
น)

 เครือ่งยนตน็์อค , เบรคใชง้านไมไ่ด ้
และระบบไฟรถไมส่ามารถเปิดเบาะรถ

ไดจ้งึตรวจสอบเลขตวัถงัไมไ่ด ้

Dream110i /ND110MD (สตารท์มอื)  xx-xxxx-พจิติร

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)

     ไมม่ีVAT  รถดดัแปลงสภาพ ชุดสรีถ
 มกีารเจาะดดัแปลง , อปุกรณ์อะไหล่

  ไมค่รบ เบรคใชง้านไมไ่ด้ ไมม่แีผน่
 ป้ายทะเบยีน (ขายตามสภาพไมร่บัผดิ

ชอบการโอนทกุกรณี)

Xx-xxxx-กำาแพงเพชร

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)

Xx-xxxx-กำาแพงเพชร

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)
  เบรคหลงัถกูดดัแปลงสภาพ , ไมม่ี

แผน่ป้ายทะเบยีน

xx-xxxx-เพชรบรูณ์

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)

xx-xxxx-พจิติร

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)  ไมม่ ีVAT เครือ่งยนตส์ตารท์ไมต่ดิ

xx-xxxx-สโุขทัย

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)

ACCORD 2.3 VTI A งเูหา่ Xx-xxxx-นครสวรรค์

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)

xx-xxxx-พษิณุโลก

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)

Xx-xxxx-กำาแพงเพชร

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)  ไมม่ีVAT ระบบแอรม์ปีญัหา

xx-xxxx-พษิณุโลก

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)
(  เคลม VAT ไมไ่ด)้ กระจกไฟฟ้ามี

ปญัหา

xx-xxxx-พษิณุโลก

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)
 ไมม่ ีVAT   ระบบแอรม์ปีญัหา , ช่วงลา่ง

มเีสยีงดงั

Xx-xxxx-นครสวรรค์

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)

Xx-xxxx-นครสวรรค์

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)
 ระบบเบรคและชว่งลา่งมปีญัหา , รถ

โหลดตำา่

Xx-xxxx- ลพบรุี

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)
 เครือ่งยนตส์ตารท์ตดิยาก , ระบบ

เบรคมปีญัหา

xx-xxxx-เพชรบรูณ์

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
 แคปปิตอล จำากดั

 (มหาชน)  ไมม่ีVAT ชว่งลา่งมปีญัหา

Xx-xxxx-ตาก

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
 แคปปิตอล จำากดั

 (มหาชน)

ระบบนำ -ามนัเชื-อเพลงิในหอ้ง
 เครือ่งยนตร์ ัว่ , ระบบกระจกไฟฟ้ามี
ปญัหา

HIACE COMMUTER D4D 2.5 หลังคาสงู Xx-xxxx-กำาแพงเพชร

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)

xx-xxxx-เพชรบรูณ์

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)  ระบบแอรม์ปีญัหา , ไฟหนา้ไมต่ดิ

Xx-xxxx-นครสวรรค์

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)
 ไมม่ีVAT   รถเปลีย่นใสเ่พลาลอย ไมม่ี

เบรคมอื

xx-xxxx-พษิณุโลก

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
 แคปปิตอล จำากดั

 (มหาชน)
 ระบบแอรม์ปีญัหา , ระบบบงัคบัเลี-ยวมี

ปญัหา

Xx-xxxx-นครสวรรค์

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
 แคปปิตอล จำากดั

 (มหาชน)

(  เคลม VAT ไมไ่ด)้  ระบบแอรม์ปีญัหา
บตัรประชาชนผูถ้อืกรรมสทิธิใ์นเลม่

 หมดอายุ (ไมร่บัผดิชอบการโอนทกุ
กรณี)

Xx-xxxx-กำาแพงเพชร

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
 แคปปิตอล จำากดั

 (มหาชน)  รถตดิแกส๊ , ระบบแอรม์ปีญัหา

Xx-xxxx-นครสวรรค์

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
 แคปปิตอล จำากดั

 (มหาชน)
 ลากจงู ,  เครือ่งยนตข์ณะขบัเร็วดบั

  ยางหนา้แตก กระจกหนา้แตก



ยีห่อ้ โฉม ทะเบยีน ปี สรีถ บรษิทั ราคาเร ิม่ประมลู หมายเหตุ

      ใบรายการประมลูรถ บรษัิท เฮงลสิซ ิง่ แอนด์ แคปปิตอล จำากดั (มหาชน)    ณลานพษิณุโลก วันที่ 26  มกราคม 2566
ลำาดบั
ประมลู

28 TOYOTA 2537 สเีทา                  18,000 

29 MITSUBISHI LANCER 1.6 GLXI M 2553 สเีทา                  34,000 

30 NISSAN SUNNY NEO ALMERA YONG 1.8  A 2547 สเีทา                  80,000 

31 HONDA 2540 สเีทา                  30,000 

32 TOYOTA VIOS 1.5 (G) 2550 สดีำา                  88,000 

33 TOYOTA VIGO EXTRACAB (G) 2.5 2548 สเีทา                112,000 

34 FORD FOCUS 5DR 2.0 SPORT AT 2550 สเีทา                  60,000 

35 NISSAN BIG M KINGCAB 2540 สแีดง                  66,000 ระบบบงัคบัเลี-ยวมปีญัหา

36 MITSUBISHI TRITON MEGA CAB GLX 2.5 MT 2548 สเีทา                150,000 

37 ISUZU SPACECAB 2.5 TURBO SLX 2543 สเีทา                134,000 ระบบบงัคบัเลี-ยวมปีญัหา

38 FORD RANGER SUPER CAB XL 2.5 2544 สเีทา                  50,000 เครือ่งยนตส์ตารท์ตดิยาก

39 ISUZU D-MAX SPARK EXL 2.5 DI 2548 สขีาว                112,000 ระบบบงัคบัเลี-ยวมปีญัหา

40 MITSUBISHI G-WAGON GLS 2.8 M 4WD 2545  สขีาว นำ�าตาล                108,000 

41 HONDA 2540 สนีำ�าตาล                  20,000 

42 FORD FOCUS 5DR 1.8 AMBIENTE AT 2554 สขีาว                  66,000 

43 TOYOTA TIGER 2.5 E X-TRACAB D4D 2547 สเีทา                124,000 

44 MAZDA BT-50 FREE STYLE CAB 3.0 4WD 2549 สเีทา                102,000 

45 FORD RANGER DOUBLE CAB XLT 2.5 4WD 2545 สเีทา                  76,000 

46 ISUZU SPACECAB 3.0 TURBO 2544  สฟ้ีา ดำา                156,000 ชว่งลา่งมปีญัหา

47 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 SX 2546 สฟ้ีา                144,000 

48 FORD FIESTA 1.4 5DR STYLE AT  2554 สขีาว                  66,000 

49 TOYOTA TIGER 2.5 E X-TRACAB D4D 2547 สเีทา                170,000 

50 HONDA JAZZ E A 2548 สเีทา                140,000 แผน่ป้ายทะเบยีนเป็นป้ายเกา่

51 ISUZU D-MAX SPARK 1.9 Ddi S BLUE POWER 2561 สขีาว                264,000 รถโหลดตำา่

52 MITSUBISHI TRITON DOUBLE CAB GLX 2.5 MT 2549 สดีำา                  58,000 

53 TOYOTA MIGHTY X  X-TRACAB 2540 สเีขยีว                  86,000 

54 MITSUBISHI 2556 สขีาว                316,000 

55 HONDA JAZZ E (AS) A 2547 สเีทา                140,000 

CAMRY 2.2 GXI A  ทา้ยหงษ์ xx-xxxx-พษิณุโลก

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั (มหาช
น)

 ไมม่ ี VAT  รถลากจงู , เครือ่งยนตม์ี
  ปญัหาสตารท์ไมต่ดิ ไมม่แีบตเตอรี่ , 

กระจกไฟฟ้ามปีญัหา

Xx-xxxx- ลพบรุี

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
 แคปปิตอล จำากดั

 (มหาชน)

 ไมม่ีVAT  ลากจงู ,  รถตดิแกส๊
 เครือ่งยนตม์ปีญัหาสตารท์ไมต่ดิ หมอ้

 นำ -ารถร ัว่ , ยางหนา้ซา้ยแตก

xx-xxxx-พษิณุโลก

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)  รถตดิแกส๊ , ระบบเกยีรม์ปีญัหา

CIVIC 1.6 VTIE A ตาโต xx-xxxx-พจิติร

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)
 ไมม่ ี VAT  รถลากจงู , เครือ่งยนตม์ี

 ปญัหาสตารท์ไมต่ดิ

Xx-xxxx-กำาแพงเพชร

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)  ลากจงู , เครือ่งยนตส์ตารท์ไมต่ดิ

xx-xxxx-เพชรบรูณ์

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)  ไมม่แีบตเตอรี่ , ชว่งลา่งมปีญัหา

xx-xxxx-พษิณุโลก

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)
 เครือ่งยนตม์ปีญัหา , เครือ่งยนตค์วาม

 รอ้นขึ-นเร็วผดิปกติ

xx-xxxx-สโุขทัย

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)

xx-xxxx-พษิณุโลก

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)
 ไมม่ี VAT  เครือ่งยนตส์ตารท์ตดิยาก , 
ระบบบงัคบัเลี-ยวมปีญัหา

xx-xxxx-พษิณุโลก

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)

xx-xxxx-พษิณุโลก

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)

xx-xxxx-พจิติร

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)

xx-xxxx-เพชรบรูณ์

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)

 เครือ่งยนตส์ตารท์ตดิยาก ความรอ้น
 เครือ่งยนตผ์ดิปกติ , กระจกไฟฟ้ามี

ปญัหา

CIVIC 1.6 VTIE A ตาโต xx-xxxx-พษิณุโลก

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
 แคปปิตอล จำากดั

 (มหาชน)
                     รถลากจงู รถสตารท์ไมต่ดิ

เครือ่งยนตม์ปีำ ญหา

Xx-xxxx-กำาแพงเพชร

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
 แคปปิตอล จำากดั

 (มหาชน) ลากจงู,  เครือ่งยนตม์ปีญัหา เกยีรพ์งั

xx-xxxx-พจิติร

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
 แคปปิตอล จำากดั

 (มหาชน)

(  เคลม VAT ไมไ่ด)้  ลากจงู , เครือ่งยนต์
 สตารท์ไมต่ดิ กญุแจรถหกัคาสวติช,์ 

กระจกหลงัดา้นซา้ยแตก

xx-xxxx-พษิณุโลก

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)  ไมม่ ีVAT เครือ่งยนตส์ตารท์ไมต่ดิ

xx-xxxx-สโุขทัย

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)
 เครือ่งยนตส์ตารท์ตดิยาก , ระบบ

บงัคบัเลี-ยวมปีญัหา

xx-xxxx-พษิณุโลก

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)

xx-xxxx-พษิณุโลก

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)
 ระบบบงัคบัเลี-ยวมปีญัหา , กระจกมอง

 ขา้งแตก

xx-xxxx-พษิณุโลก

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
 แคปปิตอล จำากดั

 (มหาชน)
  รถลากจงู ระบบเกยีรเ์สยี ความรอ้น

ขึ-นเร็ว

xx-xxxx-เพชรบรูณ์

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)

  ลากจงู เครือ่งยนตค์วามรอ้นขึ-นเร็ว
  ผดิปกติ ระบบแอรม์ปีญัหา , เครือ่ง
เลน่วทิยไุมม่ ี

xx-xxxx-พษิณุโลก

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)

xx-xxxx-สโุขทัย

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)

xx-xxxx-สโุขทัย

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)

 ไมม่ี VAT บตัรประชาชนผูถ้อื
 กรรมสทิธิใ์นเลม่หมดาอยุ (ไมร่บัผดิ

ชอบการโอนทกุกรณี)

xx-xxxx-สโุขทัย

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
 แคปปิตอล จำากดั

 (มหาชน)
 ไมม่ ีVAT  ลากจงู , เครือ่งยนตส์ตารท์

ไมต่ดิ

TRITON DOUBLE CAB PLUS GLS 2.5 VG TURBO MT Xx-xxxx-กำาแพงเพชร

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)
 ไมม่ ี VAT  เครือ่งมปีญัหาเรง่ไมค่อ่ยขึ-น

, ระบบแอรม์ปีญัหา

xx-xxxx-พษิณุโลก

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)
(  เคลม VAT ไมไ่ด)้ กระจกไฟฟ้ามี

ปญัหา



ยีห่อ้ โฉม ทะเบยีน ปี สรีถ บรษิทั ราคาเร ิม่ประมลู หมายเหตุ

      ใบรายการประมลูรถ บรษัิท เฮงลสิซ ิง่ แอนด์ แคปปิตอล จำากดั (มหาชน)    ณลานพษิณุโลก วันที่ 26  มกราคม 2566
ลำาดบั
ประมลู

56 MITSUBISHI STRADA MEGACAB 2.8 2548  สนีำ�าเงนิ เทา                  56,000 

57 HONDA CRV  2.0  I-VTEC 2546 สขีาว                156,000 

58 TOYOTA 2544 สเีทา                122,000 

59 TOYOTA VIOS 1.5 E M 2549 สเีทา                  46,000 เบรคมปีญัหา

60 MITSUBISHI STRADA  MEGACAB  2.5 D 2543 สเีขยีว                  54,000 

61 NISSAN FRONTIER KINGCAB 2.7 DI 2544 สเีทา                  58,000 

62 HONDA CIVIC 1.7 VTI-E DIMENSION 2545 สนีำ�าตาล                  40,000 เครือ่งยนตส์ตารท์ตดิยาก

63 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 SLX i-TEQ 2548 สเีทา                100,000 

64 MAZDA FIGHTER SUPERSALOON 2.5 2546 สนีำ�าตาล                  24,000 

65 KUBOTA L3608DT 2554 สสีม้                246,000 ไมม่แีผน่ป้ายทะเบยีน

66 KUBOTA L3608DT 2555 สสีม้                266,000 ไมม่แีผน่ป้ายทะเบยีน

67 KUBOTA 2558 สสีม้                172,000 

68 MITSUBISHI 2556 สขีาว                462,000 

69 MITSUBISHI STRADA MEGACAB 2.8 2539 สเีทา                  24,000 

70 MITSUBISHI MIRAGE ECO CAR 1.2 GLX AT 2556 สฟ้ีา                150,000 

71 FORD FOCUS 4DR 1.8 A 2550 สดีำา                  10,000 

72 TOYOTA VIOS 1.5 S A 2548 สนีำ�าตาล                  10,000 

73 MITSUBISHI STRADA MEGACAB 2.8 2544 สเีทา                  10,000 

74 TOYOTA TIGER 3.0 SINGLE 2543 สเีทา                  44,000 

xx-xxxx-พษิณุโลก

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั (มหาช
น)

 เครือ่งยนตเ์รง่ไมค่อ่ยขึ-น , ไดรส์ตารท์
  มปีญัหา แบตเตอรีไ่มม่ ี กระไฟฟ้ามี

 ปญัหา ,กระจกมองขวาแตก

xx-xxxx-พษิณุโลก

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)
(  เคลม VAT ไมไ่ด)้  รถตดิแกส๊ , ระบบ

 แอรม์ปีญัหา , ชว่งลา่งมเีสยีงดงั

HIACE COMMUTER 3.0 หลังคาสงู xx-xxxx-เพชรบรูณ์

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)

 ไมม่ ีVAT  ระบบแอรม์ปีญัหา , เบาะน ัง่
 โดยสารหลงัถกูดดัแปลง , ระบบไฟใช้

งานไมไ่ด ้

Xx-xxxx-กทม

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)

xx-xxxx-พจิติร

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)
 ไมม่ีVAT    ไมลร์ถเสยี แตรเสยี คลชั

หมด

xx-xxxx-ชยันาท

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)
 ไมม่ีVAT  กระจกไฟฟ้ามปีญัหา ชว่ง

ลา่งมปีญัหา

xx-xxxx-พษิณุโลก

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)

xx-xxxx-สโุขทัย

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)

(  เคลม VAT ไมไ่ด)้   รถลากจงู
 เครือ่งยนตม์ปีญัหา บตัรประชาชนผู้

 ถอืกรรมสทิธิใ์นเลม่หมดอายุ (ไมร่บั
ผดิชอบการโอนทกุกรณี)

xx-xxxx-พษิณุโลก

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)

       แซชชมีกีารตดัตอ่ รถลากจงู ความ
     รอ้นขึ-นเร็ว ไดรส์ตารท์ไมม่ ี (ไมร่บั

ผดิชอบการโอนทกุกรณี)

Xx-xxxx-กำาแพงเพชร

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)

Xx-xxxx-นครสวรรค์

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)

L3208SP / รถไถ Xx-xxxx-กำาแพงเพชร

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)
 ไมม่ีVAT  ฝากระโปรงหนา้ล็อคไมไ่ด ้ , 

ไมม่แีบตเตอรี่

 ฟโูซ่ FN62FM 10  ลอ้ 240  แรง ดั �ม Xx-xxxx-กำาแพงเพชร

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)
 สภาพกระบะด ัม๊ผุ , เบาะน ัง่โดยสาร

ถกูดดัแปลง

xx-xxxx-พจิติร

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)

  เครือ่งยนตเ์สยี ระบบไฟเสยี ไมม่ ี
   แบตเตอรี่ ไมม่กีญุแจ ขายตามสภาพ

(ไมร่บัผดิชอบการโอนทกุกรณี)

xx-xxxx-พจิติร

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)

(  เคลม VAT ไมไ่ด)้  รถลากจงู เกยีรม์ ี
 ปญัหา บตัรประชาชนผูถ้อืกรรมสทิธิ์

 ในเลม่หมดอายุ (ไมร่บัผดิชอบการ
โอนทกุกรณี)

xx-xxxx-พษิณุโลก

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)

  รถลากจงู เครือ่งยนตเ์สยี แบตเตอรี่
   ไมม่มี ระบบไฟเสยี เพลาขบัเสยี ขาย

ตามสภาพ(ไมร่บัผดิชอบการโอนทกุ
กรณี)

Xx-xxxx-กำาแพงเพชร

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)

(  เคลม VAT ไมไ่ด)้  รถอบุตัเิหตุ บตัร
ประชาชนผูถ้อืกรรมสทิธิใ์นเลม่หมด

 อายุ (ไมร่บัผดิชอบการโอนทกุกรณี)

Xx-xxxx-กำาแพงเพชร

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)
 รถอบุตัเิหตุ (ไมร่บัผดิชอบการโอนทกุ

กรณี)

Xx-xxxx-นครสวรรค์

บ.   เฮงลสิซิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)

 ไมม่ ีVAT   ลากจงู เครือ่งยนตม์ปีญัหา
  ยางหนา้แตก กระจกหนา้แตก บตัร

ประชาชนผูถ้อืกรรมสทิธิใ์นเลม่หมด
 อายุ (ไมร่บัผดิชอบการโอนทกุกรณี)


	ใบรายการ

