
ยีห่อ้ โฉม ทะเบยีน ปี สรีถ บรษิทั ราคาเร ิม่ประมลู หมายเหตุ

1 GPX Demon (Standard) 2559 สขีาว                  6,500 

2 ฮอนดา้ CB 300FA 2557 สดีำา                17,000  ลอ้แม็กแตก สตารท์ไมต่ดิ

3 ฮอนดา้ CB150 R 2562  สแีดง ดำา                20,000 

4 ยามาฮา่ YZF-R15 2560 สนีำ�าเงนิ                14,500 สตารท์ไมต่ดิ

5 ยามาฮา่ Grand Filano 2559 สฟ้ีา                21,000 

6 ฮอนดา้ MSX125D 2558  สเีหลอืง ดำา                15,500 

7 ฮอนดา้ Zoomer X  110 CC 2558  สเีหลอืง ดำา                18,000 

8 DUCATI Monster 696 2553 สแีดง                76,000 

9 ฮอนดา้ CB500X 2558 สดีำา              104,000 

10 ยามาฮา่ YZF-R3 (Standard) 2559  สนีำ�าเงนิ เทา                59,000 รถสตารท์ไมต่ดิ

11 HONDA CIVIC 1.7 VTI-E DIMENSION 2545 สนีำ�าตาล                94,000 

12 HONDA CITY VTEC (E-V) M (AS) 2547 สนีำ�าตาล                52,000 

13 TOYOTA 2545 สเีทา                62,000 

14 HONDA CITY ZX VTEC (SV) A (AS) 2549 สดีำา                72,000  เคร ือ่งยนตเ์สยี ฝาสบูโกง่

15 TOYOTA VIOS 1.5 J A 2549 สนีำ�าตาล                54,000 กระจกไฟฟ้ามปีญัหา

16 ISUZU SPACECAB 3.0 TURBO 2544 สนีำ�าตาล              112,000 

17 MITSUBISHI LANCER 1.6 GLX CNG A 2554 สดีำา                54,000 

18 MITSUBISHI STRADA  MEGACAB  2.5 D 2545 สนีำ�าเงนิ              102,000  แบตเตอรีไ่มม่ ี สตารท์ไมต่ดิ

19 ISUZU CAB-4 3.0  4WD  M 2544 สเีทา                52,000 

20 HONDA JAZZ E (AS) A 2548 สเีทา                48,000  ชว่งลา่งไมด่ ี ระบบแอรม์ปีญัหา

21 TOYOTA VIGO EXTRACAB (E) 2.5 2550 สเีทา              128,000 

22 TOYOTA VIOS 1.5 (E) AIR+ABS AT 2551 สนีำ�าเงนิ              110,000 

23 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 SLX 2547 สเีทา              154,000 

24 HONDA CITY i-DSI (AS) A 2547 สนีำ�าตาล                66,000 

25 TOYOTA 2553 สเีทา                58,000  รถลากาจงู เกยีรเ์สยี

26 TOYOTA TIGER 2.5 E X-TRACAB D4D 2546 สนีำ�าตาล                98,000 

27 HONDA CITY ZX VTEC (V) A 2549 สนีำ�าตาล                62,000 

28 CHEVROLET AVEO 1.4 LS A 2550 สเีทา                16,000 เคร ือ่งยนตพ์งั

29 TOYOTA VIOS 1.5 E A 2548 สเีทา                84,000 

      ใบรายการประมลูรถ บรษัิท เฮงลสิซิง่ แอนด์ แคปปิตอล จำากดั (มหาชน)    ณลานสพุรรณบรุี วันที่ 24  มกราคม 2566

ลำาดบั
ประมลู

xx-xxxx-อ่างทอง

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั (มหาช
น)  ไมม่ ีVAT สตารท์ไมต่ดิ

xx-xxxx-ราชบรุี

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั (มหาช
น)

xx-xxxx-ชยันาท

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั (มหาช
น)

xx-xxxx-ชยันาท

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั (มหาช
น)

xx-xxxx-อ่างทอง

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั (มหาช
น)  ไมม่ ีVAT

xx-xxxx-อทัุยธานี

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั (มหาช
น)

xx-xxxx-สระบรุี

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั (มหาช
น)  ไมม่ ีVAT

xx-xxxx-อยธุยา

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั (มหาช
น)

Xx-xxxx-กทม

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั (มหาช
น)

xx-xxxx-อยธุยา

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั (มหาช
น)

xx-xxxx-อ่างทอง

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั (มหาช
น)

xx-xxxx-ลพบรุี

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั (มหาช
น)

      เลขเครือ่งยนตไ์มต่รงตามคูม่อื (ไ
มร่บัผดิชอบการโอนทกุกรณี)

SOLUNA  1.5  GLI  A. หยดนำ�า xx-xxxx-ลพบรุี

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั (มหาช
น)  ไมม่ ีVAT

Xx-xxxx-นครสวรรค์

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั (มหาช
น)

Xx-xxxx-กาญจนบรุี

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั (มหาช
น)

xx-xxxx-อ่างทอง

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั (มหาช
น)

Xx-xxxx-กาญจนบรุี

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั (มหาช
น)

xx-xxxx-สงิหบ์รุี

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั (มหาช
น)

Xx-xxxx-นครสวรรค์

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั (มหาช
น)

   เครือ่งยนตเ์สยี หมอ้นำ 0าแหง้ นำ 0ามนั
เครือ่งแหง้

xx-xxxx-สพุรรณบรุี

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)

xx-xxxx-ราชบรุี

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)

              ไมม่แีบตเตอรี่ ทอ่ไอเสยีขาด
           เลขเครือ่งยนตไ์มช่ดัเจน (ไม่

รบัผดิชอบการโอนทกุกรณี)

xx-xxxx-สพุรรณบรุี

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)

xx-xxxx-สพุรรณบรุี

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)  ไมม่ ีVAT

Xx-xxxx-นครพนม

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)

ALTIS 1.6 [G] VVTI A  หนา้แบน xx-xxxx-สระบรุี

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)

xx-xxxx-อทัุยธานี

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)

Xx-xxxx-นครสวรรค์

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)

xx-xxxx-สรุนิทร์

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)

xx-xxxx-ราชบรุี

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)



ยีห่อ้ โฉม ทะเบยีน ปี สรีถ บรษิทั ราคาเร ิม่ประมลู หมายเหตุ

      ใบรายการประมลูรถ บรษัิท เฮงลสิซิง่ แอนด์ แคปปิตอล จำากดั (มหาชน)    ณลานสพุรรณบรุี วันที่ 24  มกราคม 2566

ลำาดบั
ประมลู

30 HONDA CITY Z 1.5 LI M 2544 สนีำ�าตาล                54,000 

31 TOYOTA VIOS 1.5 (J) AT 2552 สเีทา                50,000 

32 HONDA CRV  2.0  I-VTEC 2546 สดีำา                86,000 

33 ISUZU SPACECAB 2.8 TURBO SLX 2543 สเีทา                70,000 สตารท์ไมต่ดิ

34 CHEVROLET  CRUZE 1.8 LS AT 2555 สเีทา                54,000  เคร ือ่งยนตเ์สยี ระบบเกยีรเ์สยี

35 TOYOTA 2554 สขีาว                46,000   รถลากจงู ชุดคอมแอรถ์กูถอด

36 TOYOTA TIGER 2.5 E X-TRACAB D4D (AIR+ABS) 2546 สเีทา                84,000 

37 TOYOTA CAMRY 2.0 G 2550 สดีำา              140,000 มรีอ่งรอยการชนดา้นหนา้

38 CHEVROLET SONIC 1.6 LT AT SEDAN 2557 สขีาว                82,000 เคร ือ่งยนตม์ปีญัหา

39 TOYOTA YARIS 1.5 (E) A 2550 สขีาว              104,000 

40 NISSAN FRONTIER KINGCAB  3.0  ZDI 2548 สนีำ�าตาล                48,000  เคร ือ่งยนตม์ปีญัหา สตารท์ไมต่ดิ

41 FORD FOCUS 4DR 2.0 GHIA AT 2552 สดีำา                34,000 รถสตารท์ไมต่ดิ

42 ISUZU SPACECAB 2.8 TURBO SLX 2543 สเีขยีว                78,000 เคร ือ่งยนตเ์สยี

43 TOYOTA VIOS 1.5 E M 2548 สนีำ�าตาล                36,000 

44 TOYOTA HIACE COMMUTER VVTi 2.7 M 2553   สขีาว ฟ้า สม้              114,000 

45 MITSUBISHI STRADA MEGACAB 2.8 2548  สแีดง เทา                56,000 ไดรส์ตารท์เสยี

46 ISUZU SPACECAB 2.5 TURBO SX 2545 สเีขยีว                76,000 

47 FORD RANGER OPEN CAB 2.5 XLS 2549 สเีทา                56,000  ไมม่แีบตเตอรี่ ไดรส์ตารเ์สยี

48 ISUZU 2554 สขีาว              266,000 

49 MITSUBISHI TRITON MEGA CAB PLUS GLX 2.5 AT 2550 สดีำา              148,000 

50 HONDA CITY i-DSI (A) A 2546 สนีำ�าตาล                80,000 เคร ือ่งยนตม์อีาการกระตกุส ัน่

51 MITSUBISHI CEDIA  GLXI  1.6  M. 2547 สนีำ�าตาล                66,000 

52 MITSUBISHI TRITON MEGA CAB PLUS GLX 2.5 MT 2552 สดีำา              152,000 

53 TOYOTA 2548 สเีทา                42,000 เคร ือ่งยนตส์ตารท์ไมต่ดิ

54 TOYOTA COROLLA HI-TORQUE 1.6 GXI A 2542 สแีดง                16,000 

55 TOYOTA TIGER 2.5 E X-TRACAB D4D 2546 สนีำ�าตาล                78,000 

56 TOYOTA VIOS 1.5 E A 2548  สนีำ�าตาล ดำา                54,000 ระบบชว่งลา่งมปียัหา

57 MITSUBISHI LANCER 1.6 GLXI A 2549 สเีทา                48,000 

xx-xxxx-เพชรบรุี

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั (มหาช
น)  ไมม่ ีVAT

Xx-xxxx-พะเยา

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั (มหาช
น)

 เครือ่งยนตถ์กูรื0อ (ไมร่บัผดิชอบการ
โอนทกุกรณี)

xx-xxxx-ลพบรุี

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)
   เลขเครือ่งยนตไ์มต่รงตามคูม่อื (ไม่

รบัผดิชอบการโอนทกุกรณี)

xx-xxxx-ปทมุธานี

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
 แคปปิตอล จำากดั

 (มหาชน)

xx-xxxx-สรุนิทร์

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
 แคปปิตอล จำากดั

 (มหาชน)

ALTIS 1.6 [E] VVTI A  หนา้แบน xx-xxxx-สระบรุี

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
 แคปปิตอล จำากดั

 (มหาชน)

xx-xxxx-พษิณุโลก

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
 แคปปิตอล จำากดั

 (มหาชน)

xx-xxxx-ลพบรุี

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
 แคปปิตอล จำากดั

 (มหาชน)

Xx-xxxx-กาญจนบรุี

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
 แคปปิตอล จำากดั

 (มหาชน)

xx-xxxx-อ่างทอง

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
 แคปปิตอล จำากดั

 (มหาชน)

  รถสตารท์ไมต่ดิ ไมม่กีระจงัหนา้
   และ กนัชนหนา้ ขายตามสภาพ (ไม่
รบัผดิชอบการโอนทกุกรณี)

xx-xxxx-อ่างทอง

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
 แคปปิตอล จำากดั

 (มหาชน)

Xx-xxxx-กทม

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
 แคปปิตอล จำากดั

 (มหาชน)

Xx-xxxx-นครสวรรค์

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
 แคปปิตอล จำากดั

 (มหาชน)

Xx-xxxx-กาญจนบรุี

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
 แคปปิตอล จำากดั

 (มหาชน)
        รถลากจงู เครือ่งยนตม์ปีญัหา

ไมม่กีำาลงั

xx-xxxx-สพุรรณบรุี

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)

   ไมม่แีบตเตอรี่ สตารท์ไมต่ดิ เป็นรถ
  ประจำาทางเกา่ สรีถไมต่รงตามคุม่อื

(ไมร่บัผดิชอบการโอนทกุกรณี)

Xx-xxxx-นครสวรรค์

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)

xx-xxxx-ราชบรุี

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)

Xx-xxxx-นครนายก

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)

D-MAX Hi-LANDER CAB X-SERIES 2.5 i-TEQ 
MT xx-xxxx-ชยันาท

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)  ไมม่ ีVAT

xx-xxxx-ราชบรุี

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)

Xx-xxxx-นครปฐม

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)

Xx-xxxx-กาญจนบรุี

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)

Xx-xxxx-นครสวรรค์

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน) (  เคลม VAT ไมไ่ด)้

ALTIS 1.6 [E]  VVTI A. หนา้หมู Xx-xxxx-นครปฐม

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)

xx-xxxx-อ่างทอง

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)  ไมม่ ีVAT เบา้กญุแจเสยี

xx-xxxx-ชยัภมู ิ

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)

xx-xxxx-สพุรรณบรุี

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)

Xx-xxxx-นครปฐม

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)

 ไมม่ ีVAT บตัรประชาชนผูถ้อื
 กรรมสทิธ ิห์มดอายุ (ไมร่บัผดิชอบ

การโอนทกุกรณี)



ยีห่อ้ โฉม ทะเบยีน ปี สรีถ บรษิทั ราคาเร ิม่ประมลู หมายเหตุ

      ใบรายการประมลูรถ บรษัิท เฮงลสิซิง่ แอนด์ แคปปิตอล จำากดั (มหาชน)    ณลานสพุรรณบรุี วันที่ 24  มกราคม 2566

ลำาดบั
ประมลู

58 ISUZU SPACECAB 2.8 TURBO SLX 2543 สเีทา                92,000 

59 NISSAN FRONTIER DOUBLECAB  3.0  ZDI 2547 สนีำ�าตาล                54,000 

60 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 SLX i-TEQ 2550 สเีทา              150,000 

61 HONDA CIVIC 1.7 EXI DIMENSION 2548 สนีำ�าตาล                68,000 ระบบแอรม์ปีญัหา

62 MAZDA BT-50 FREE STYLE CAB S 2.5 2551 สเีทา                52,000 

63 ISUZU SPACECAB 3.0 TURBO 2545 สนีำ�าตาล                72,000 

64 NISSAN NAVARA KING CAB SE 2.5 2550 สนีำ�าตาล                96,000 

65 TOYOTA TIGER 2.5 SINGLE D4D 2546 สนีำ�าเงนิ                68,000 

66 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 SX i-TEQ 2549 สนีำ�าตาล                90,000 

67 ISUZU D-MAX Hi-LANDER CAB 3.0 i-TEQ MT 2550 สเีทา              168,000 ไฟเครือ่งโชว์

68 NISSAN CEFIRO  2.0  VQ 2543 สเีทา                26,000 

69 NISSAN ALMERA 1.2 VL  AT 2555 สดีำา              124,000 

70 ISUZU D-MAX SPACECAB 3.0 SLX 2547 สเีทา                72,000 

71 TOYOTA VIOS 1.5 E A 2547 สนีำ�าตาล                58,000 รถมอีาการกระตกุ

72 HONDA CIVIC 1.7 EXI DIMENSION 2545 สเีทา                46,000 

73 TOYOTA INNOVA 2.0 [V] A 2548 สเีทา                64,000 

74 TOYOTA AVANZA 1.3 [E] A  LIMITED 2548 สดีำา                90,000 

75 MITSUBISHI CEDIA  GLXI  LIMITED 1.6  M 2545 สนีำ�าตาล                22,000 

76 TOYOTA 2546 สนีำ�าตาล                38,000 

77 NISSAN NAVARA KING CAB SE 2.5 2552 สดีำา              110,000 

78 TOYOTA VIOS 1.5 E M 2547 สดีำา                30,000  รถเครือ่งยนตเ์สยี สตารท์ไมต่ดิ

79 ISUZU SPACECAB 2.8 TURBO SLX 2543 สนีำ�าตาล                78,000 

80 ISUZU SPACECAB 3.0 TURBO 2544 สนีำ�าตาล                82,000  เคร ือ่งยนตม์ปีญัหา สตารท์ไมต่ด

81 MITSUBISHI LANCER 1.6 GLXI A 2548 สเีทา                26,000  เคร ือ่งยนตม์ปีญัหา สตารท์ไมต่ดิ

82 MITSUBISHI STRADA  MEGACAB  2.5 D 2547 สเีทา                46,000 

xx-xxxx-สพุรรณบรุี

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั (มหาช
น)

xx-xxxx-สพุรรณบรุี

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั (มหาช
น)

xx-xxxx-อทัุยธานี

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั (มหาช
น)

 คลชัมปีญัหา ระบบบงัคบัเลี0ยวม ี
ปญัหา

Xx-xxxx-นครสวรรค์

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั (มหาช
น)

Xx-xxxx-กาญจนบรุี

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั (มหาช
น)  ไมม่ ีVAT กระจกหลงัแตก

Xx-xxxx-กาญจนบรุี

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั (มหาช
น)

xx-xxxx-ชยันาท

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั (มหาช
น)

xx-xxxx-อทัุยธานี

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั (มหาช
น)

xx-xxxx-พจิติร

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั (มหาช
น)

xx-xxxx-อ่างทอง

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั (มหาช
น)

xx-xxxx-อยธุยา

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั (มหาช
น)

  รถลากจงู เครือ่งยนตไ์มม่กีำาลงั
สตารท์ไมต่ดิ

xx-xxxx-พษิณุโลก

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
 แคปปิตอล จำากดั

 (มหาชน) (  เคลม VAT ไมไ่ด)้

Xx-xxxx-กาญจนบรุี

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
 แคปปิตอล จำากดั

 (มหาชน)

  รถลากจงู ทำาหอ้งเครือ่งยนตม์า
 อะไหลเ่คร ือ่งยนตถ์กูร ื0อ เลขเครือ่ง

 ไมต่รงตามคูม่อื (ไมร่บัผดิชอบการ
โอนทกุกรณี)

xx-xxxx-ชยันาท

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)

Xx-xxxx-นครสวรรค์

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)

 รถสตารท์ไมต่ดิ เลขเครือ่งไมต่รง
 ตามคูม่อื (ไมร่บัผดิชอบการโอนทกุ

กรณ)ี

xx-xxxx-พษิณุโลก

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
 แคปปิตอล จำากดั

 (มหาชน)
                    สตารท์ไมต่ดิ เครือ่งยนต์

ไมค่อ่ยมกีำาลงั

Xx-xxxx-กาญจนบรุี

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
 แคปปิตอล จำากดั

 (มหาชน)

xx-xxxx-สงิหบ์รุี

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
 แคปปิตอล จำากดั

 (มหาชน)

 ไมม่ ีVAT  สายพานเครือ่งขาด
  เครือ่งยนตม์ปีญัหา สตารท์ไมต่ดิ

   ไมม่แีบตเตอรี่ ขายตามสภาพ (ไม่
รบัผดิชอบการโอนทกุกรณี)

ALTIS 1.8 [G] VVTI A  หนา้หมู xx-xxxx-เพชรบรุี

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)  ไมม่ ีVAT

xx-xxxx-ชยันาท

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)  ไมม่ ีVAT กระจกหนา้แตก

xx-xxxx-สระบรุี

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)

xx-xxxx-สพุรรณบรุี

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)

Xx-xxxx-นครปฐม

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)

xx-xxxx-สระบรุี

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)

Xx-xxxx-กระบี่

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)

 ไมม่ ีVAT   รถจอดอยูส่าขา สรุาษฏร์
  ธานี ตดิตอ่สอบถามขอ้มลู 066-

0972603 เขต.  แบงค ์/087-8316472 
ผจก.อเุทน



ยีห่อ้ โฉม ทะเบยีน ปี สรีถ บรษิทั ราคาเร ิม่ประมลู หมายเหตุ

      ใบรายการประมลูรถ บรษัิท เฮงลสิซิง่ แอนด์ แคปปิตอล จำากดั (มหาชน)    ณลานสพุรรณบรุี วันที่ 24  มกราคม 2566

ลำาดบั
ประมลู

83 HONDA CITY Z 1.5 EXI A 2544 สเีทา                22,000 

84 MITSUBISHI STRADA MEGACAB 2.8 2548 สเีทา                56,000 

85 MITSUBISHI STRADA MEGACAB 2.8 2547  สแีดง เทา                68,000 

86 ISUZU SPACECAB 2.5 TURBO SX 2543 สขีาว                76,000 

87 CHEVROLET AVEO 1.4 LS M 2553 สเีทา                46,000 

Xx-xxxx-กระบี่

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั (มหาช
น)

 ไมม่ ีVAT   รถจอดอยูส่าขา สรุาษฏร์
  ธานี ตดิตอ่สอบถามขอ้มลู 066-

0972603 เขต.  แบงค ์/087-8316472 
ผจก.อเุทน

Xx-xxxx-กระบี่

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)

 ไมม่ ีVAT   รถจอดอยูส่าขา สรุาษฏร์
  ธานี ตดิตอ่สอบถามขอ้มลู 066-

0972603 เขต.  แบงค ์/087-8316472 
ผจก.อเุทน

Xx-xxxx-ภเูก็ต

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)

 ไมม่ ีVAT   รถจอดอยูส่าขา สรุาษฏร์
  ธานี ตดิตอ่สอบถามขอ้มลู 066-

0972603 เขต.  แบงค ์/087-8316472 
ผจก.อเุทน

Xx-xxxx- 
นครศรธีรรมราช

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)

 ไมม่ ีVAT   รถจอดอยูส่าขา สรุาษฏร์
  ธานี ตดิตอ่สอบถามขอ้มลู 066-

0972603 เขต.  แบงค ์/087-8316472 
ผจก.อเุทน

xx-xxxx-มกุดาหาร

บ.   เฮงลสิซ ิง่ แอนด์
  แคปปิตอล จำากดั

(มหาชน)

 ไมม่ ีVAT  เครือ่งยนตเ์สยี เนือ่งจาก
   เตมินำ 0ามนัผดิ ไมม่แีบตเตอรี่ รถ

  จอดอยูส่าขา สรุาษฏรธ์านี ตดิตอ่
 สอบถามขอ้มลู 066-0972603 

เขต.  แบงค ์ /087-8316472 ผจก.อุ
เทน


	ใบรายการ

