
ยีห่อ้ โฉม ทะเบยีน ปี สรีถ บรษิทั ราคาเร ิม่ประมลู หมายเหตุ

1 ฮอนดา้ 2559 สขีาว แดง                 13,000 

2 ฮอนดา้ 2560 สดีำา เทา                 21,500 เครือ่งยนตเ์สยี

3 ฮอนดา้ 2559 สดีำา                 29,500 

4 DUCATI M 795 2556 สแีดง                 69,000 

5 ฮอนดา้ 2559 สขีาว ดำา                 13,500 

6 ยามาฮา่ YZF-R3 (Standard) 2560 สนีำ1าเงนิ เทา                 56,500 เครือ่งยนตม์ปีญัหา

7 FORD 2551 สดีำา                 68,000 

8 ISUZU D-MAX CAB-4 SLX 2.5 i-TEQ M 2549 สเีทา              188,000 

9 MAZDA MAZDA 3 1.6 Sedan A 2549 สเีทา                 36,000 เกยีรม์ปีญัหา

10 MAZDA MAZDA 3 1.6 Hatchaback AT 2551 สขีาว              142,000 

11 TOYOTA TIGER 2.5 SINGLE D4D 2546 สเีขยีว                 90,000 

12 HONDA JAZZ S M (03-07) 2548 สเีทา                 72,000 

13 HONDA CIVIC 1.7 EXI DIMENSION 2547 สเีทา                 66,000 

14 ISUZU D-MAX SPACECAB 3.0 SLX A 2546 สเีทา              108,000 

15 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 SLX 2545 สเีทา                 92,000 

16 HONDA CIVIC 1.7 VTI-E DIMENSION 2546 สนีำ1าตาล                 56,000 

17 CHEVROLET OPTRA 1.6 AT SEDAN (03-07) 2547 สดีำา                 26,000 

18 TOYOTA 2545 สนีำ1าตาล                 42,000 

19 MITSUBISHI CEDIA  GLXI  1.6   A. 2546 สเีทา                 50,000 ไดรส์ตารท์เสยี แอรม์ปีญัหา

20 MITSUBISHI STRADA MEGACAB 2.8 2548 สเีทา                 84,000 กระจกไฟฟ้ามปีญัหา แอรม์ปีญัหา

21 HONDA CITY VTEC (E-V) A (AS) 2547 สขีาว                 60,000 ชว่งลา่งมเีสยีงดงั ระบบแอรม์ปีญัหา

22 HONDA 2542 สนีำ1าตาล                 32,000 

ใบรายการประมลูรถ บรษัิท เฮงลสิซิง่ แอนด ์แคปปิตอล จำากดั (มหาชน) ณ ลานสพุรรณบรุ ี วันที ่5 กรกฏาคม 2565 FB
ลำาดบั
ประมลู

CBR 300R จักรยานยนต ์300
xx-xxxx- 

พระนครศรอียธุยา

บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั (ม

หาชน)

MSX125SF  จักรยานยนต ์ xx-xxxx-นครราชสมีา
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั (ม

หาชน)

CBR 300R จักรยานยนต ์300
xx-xxxx- 

พระนครศรอียธุยา

บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั (ม

หาชน)

Xx-xxxx-นครปฐม
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั (ม

หาชน)

(เคลม VAT ไมไ่ด)้
เครือ่งยนตม์ปีญัหา สตารท์ไมต่ดิ

MSX125D จักรยานยนต ์ xx-xxxx-ชยันาท
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั (ม

หาชน)

ไมม่ ีVAT  เครือ่งยนตแ์ละระบบเบรคมี
ปญัหา บตัรประชาชนผูถ้อืกรรมสทิธ ิใ์น

เลม่หมดอายุ
(ไมร่บัผดิชอบการโอนทกุกรณี)

Xx-xxxx- 
กรงุเทพมหานคร

บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั 

(มหาชน)

RANGER DOUBLE CAB HI-RIDER 2.5 XLT TDCI 
MT 

xx-xxxx-ราชบรุี
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั 

(มหาชน)

ฝากระโปรงหนา้ไมม่ ีหอ้งเครือ่งมกีาร
ดดัแปลง รถสตารท์ไมต่ดิ (ขายตาม
สภาพไมร่บัผดิชอบการโอนทกุกรณี)

xx-xxxx-สระบรุี
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั 

(มหาชน)

   หมอ้นำ Dาไมม่ ีเครือ่งยนตถ์กูรืDอเพลา
ขบัหลดุ ไมม่แีบตเตอรี ่ไมม่กีญุแจ
(ไมร่บัผดิชอบการโอนทกุกรณี)

xx-xxxx-อา่งทอง
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั 

(มหาชน)

xx-xxxx-อา่งทอง
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั 

(มหาชน)

(เคลม VAT ไมไ่ด)้
เลขเครือ่งยนตไ์มต่รงตามคูม่อื

(ไมร่บัผดิชอบการโอนทกุกรณี)

xx-xxxx- สโุขทัย
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั 

(มหาชน)

กญุแจฝานำ Dามนัไมม่ ีนำ Dามนัเครอีงร ัว่ มอื
หมนุกระจกไมม่ี

Xx-xxxx-นครสวรรค์
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั 

(มหาชน)

xx-xxxx-ชยันาท
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั 

(มหาชน)

เครือ่งยนตม์ปีญัหา ระบบไฟมปีญัหา 
กระจกไฟฟ้ามปีญัหา

xx-xxxx-อา่งทอง
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั 

(มหาชน)

xx-xxxx-อา่งทอง
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั 

(มหาชน)

xx-xxxx-กาญจนบรุี
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั 

(มหาชน)

xx-xxxx-อทัุยธานี
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั 

(มหาชน)
ไมม่ ีVAT ระบบเกยีรม์ปีญัหา

ALTIS 1.6 [J] VVTI A หนา้หม ู Xx-xxxx-นครสวรรค์
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั 

(มหาชน)

ไมม่ ีVAT ระบเกยีรม์ปีญัหาเลข
เครือ่งยนตไ์มต่รงตามคูม่อื

(ไมร่บัผดิชอบการโอนทกุกรณี)

Xx-xxxx-นครสวรรค์
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั 

(มหาชน)

Xx-xxxx-นครสวรรค์
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั 

(มหาชน)

xx-xxxx- 
พระนครศรอียธุยา

บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั 

(มหาชน)

ACCORD 2.3 VTI A งเูหา่ xx-xxxx-อา่งทอง
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั 

(มหาชน)



ยีห่อ้ โฉม ทะเบยีน ปี สรีถ บรษิทั ราคาเร ิม่ประมลู หมายเหตุ

ใบรายการประมลูรถ บรษัิท เฮงลสิซิง่ แอนด ์แคปปิตอล จำากดั (มหาชน) ณ ลานสพุรรณบรุ ี วันที ่5 กรกฏาคม 2565 FB
ลำาดบั
ประมลู

23 TOYOTA COROLLA HI-TORQUE 1.6 GXI M 2543 สขีาว                 10,000 

24 MITSUBISHI CEDIA  GLXI  1.6   A. 2546 สนีำ1าตาล                 50,000 เครือ่งยนตม์เีสยีงดงั มอีาการกระตกุ

25 FORD FOCUS 4DR 2.0 GHIA AT 2556 สเีทา                 80,000 เครือ่งยนตม์ปีญัหา

26 TOYOTA VIOS 1.5 (J) MT (07-13) 2550 สดีำา                 72,000 

27 CHEVROLET OPTRA LT 1.8 AT SEDAN 2546 สนีำ1าตาล                 48,000 เครือ่งยนตม์ปีญัหา สตารท์ไมต่ดิ

28 TOYOTA VIGO SINGLE (J) 3.0 2549 สเีทา                 84,000 ระบบคลชัมปีญัหา

29 MITSUBISHI STRADA MEGACAB 2.8 2544 สนีำ1าตาล                 46,000 หมอ้นำ Dาแตก

30 HONDA CITY i-DSI (AS) A 2546 สนีำ1าตาล                 54,000 

31 TOYOTA YARIS 1.5 (G) A 2550 สเีทา              118,000 

32 TOYOTA VIOS 1.5 S A 2550 สเีทา              112,000 

33 ISUZU D-MAX SPACECAB 3.0 SLX i-TEQ M 2548 สเีทา              116,000 

34 NISSAN XCITER 3.0 2547 สนีำ1าตาล                 86,000 

35 HONDA ACCORD 2.4 E AT (03-07) 2547 สเีทา ดำา                 78,000 ยางหลงัแตก

36 CHEVROLET OPTRA 1.6 AT SEDAN 2548 สเีทา                 38,000 รถสตารท์ไมต่ดิ ระบบไฟมปีญัหา

37 TOYOTA 2552 สเีทา              104,000 

38 TOYOTA 2544 สนีำ1าเงนิ                 46,000 

39 HONDA CIVIC 1.7 VTI-E DIMENSION 2544 สนีำ1าเงนิ                 50,000 

40 MITSUBISHI STRADA MEGACAB 2.8 2547 สดีำา เทา              108,000 

41 ISUZU D-MAX CAB-4 SX 2.5 2547 สนีำ1าตาล              174,000 

42 HONDA CITY ZX VTEC (EV) A (AS) 2548 สดีำา                 78,000 

43 TOYOTA TIGER 2.5 SINGLE D4D 2546 สขีาว                 88,000 เครือ่งยนตม์ปีญัหา

44 ISUZU SPACECAB SLX A 2538 สเีทา                 62,000 

xx-xxxx-ลพบรุี
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั (ม

หาชน)

   ไมม่ ีVAT เครือ่งยนตด์งัผดิปกต ิ
ระบบแอรม์ปีญัหา

Xx-xxxx-นครปฐม
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั 

(มหาชน)

Xx-xxxx-นครนายก
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั 

(มหาชน)

xx-xxxx-ราชบรุี
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั 

(มหาชน)

ไดรส์ตารเ์สยี แอรม์ปีญัหา
กระจกไฟฟ้ามปีญัหา

xx-xxxx-ฉะเชงิเทรา
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั 

(มหาชน)

xx-xxxx- ขอนแกน่
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั 

(มหาชน)

xx-xxxx- 
พระนครศรอียธุยา

บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั 

(มหาชน)

Xx-xxxx-นครสวรรค์
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั 

(มหาชน)

เครือ่งยนตม์ปีญัหา ไฟเครือ่งโชว ์
เครือ่งมอีาการกระตกุ ระบบเบรคเสยี

xx-xxxx-สพุรรณบรุี
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั 

(มหาชน)

Xx-xxxx-นครปฐม
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั 

(มหาชน)

xx-xxxx-อา่งทอง
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั 

(มหาชน)

xx-xxxx- 
พระนครศรอียธุยา

บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั 

(มหาชน)
ไมม่ ีVAT

xx-xxxx-อา่งทอง
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั 

(มหาชน)

Xx-xxxx-กำาแพงเพชร
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั 

(มหาชน)

ALTIS 1.8 [G] VVTI A หนา้แบน Xx-xxxx-นครปฐม
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั 

(มหาชน)

SOLUNA  1.5  GLI  (AIR+ABS)  M หยดนำ1า xx-xxxx-อา่งทอง
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั 

(มหาชน)
ไมม่ ีVAT

xx-xxxx-ลพบรุี
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั 

(มหาชน)

ระบบเกยีรม์ปีญัหา ฝากระโปรงทา้ย
เปิดไมไ่ด้

Xx-xxxx-นครสวรรค์
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั 

(มหาชน)

กระจกไฟฟ้า ระบบแอร ์ระบบชว่งลา่ง 
มปีญัหา เลขแซชชีไ่มต่รงตามคูม่อื

(ไมร่บัผดิชอบการโอนทกุกรณี)

xx-xxxx-สระบรุี
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั 

(มหาชน)
ไมม่ ีVAT

xx-xxxx-ราชบรุี
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั 

(มหาชน)

xx-xxxx-อา่งทอง
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั 

(มหาชน)

Xx-xxxx-นครนายก
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั 

(มหาชน)
ไมม่ ีVAT  เกยีรเ์สยี



ยีห่อ้ โฉม ทะเบยีน ปี สรีถ บรษิทั ราคาเร ิม่ประมลู หมายเหตุ

ใบรายการประมลูรถ บรษัิท เฮงลสิซิง่ แอนด ์แคปปิตอล จำากดั (มหาชน) ณ ลานสพุรรณบรุ ี วันที ่5 กรกฏาคม 2565 FB
ลำาดบั
ประมลู

45 MITSUBISHI STRADA MEGACAB 2.8 2548 สดีำา                 68,000 

46 NISSAN FRONTIER KINGCAB 2.5 YD-DI 2549 สเีทา                 60,000 

47 HINO 2556 สขีาว เทา              638,000 

48 HONDA BRIO AMAZE V 1.2 CVT 2559 สเีทา              256,000 

49 ฮอนดา้ Wave125 i 2556 สดีำา                 25,500 

50 ฮอนดา้ Wave110 i 2556 สดีำา แดง                 22,500 

xx-xxxx- ปทมุธานี
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั (ม

หาชน)

รถลากจงู เครือ่งยนตม์ปีญัหา
หมอ้นำ Dาร ัว่

xx-xxxx- ชลบรุี
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั (ม

หาชน)

รถลากจงู เครือ่งยนตม์ปีญัหา   ระบบ
เบรคมปีญัหา

MEGA 6ลอ้ 175 แรง ลอ่ง xx-xxxx-ชยันาท
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั 

(มหาชน)

(เคลม VAT ไมไ่ด)้ บตัรประชาชนผูถ้อื
กรรมสทิธ ิใ์นเลม่หมดอายุ

(ไมร่บัผดิชอบการโอนทกุกรณี)

xx-xxxx- เชยีงใหม่
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั 

(มหาชน)

รถใชง้านบรษิทัฯ ภาษขีาดเกนิ 1 ปี  
ระบบเกยีรม์ปีญัหา สตารท์ไมต่ดิ  (ขาย

ตามสภาพไมร่บัผดิชอบการโอนทกุ
กรณ)ี ผูป้ระมลูตอ้งชำาระเงนิเต็มจำานวน

ในวนัประมลู 

xx-xxxx-อา่งทอง
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั 

(มหาชน)

รถใชง้านบรษิทัฯ สตารท์ไมต่ดิ  ภาษี
ขาดเกนิ 1 ปี  รถสตารท์ไมต่ดิ (ขาย
ตามสภาพไมร่บัผดิชอบการโอนทกุ

กรณ)ี ผูป้ระมลูตอ้งชำาระเงนิเต็มจำานวน
ในวนัประมลู 

Xx-xxxx-นครสวรรค์
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั 

(มหาชน)

รถใชง้านบรษิทัฯ สตารท์ไมต่ดิ ยางร ัว่ 
ภาษถีกูระงบัคา้งเกนิ 3 ปี  รถสตารท์ไม่
ตดิ (ขายตามสภาพไมร่บัผดิชอบการ
โอนทกุกรณี) ผูป้ระมลูตอ้งชำาระเงนิ

เต็มจำานวนในวนัประมลู 


	ใบรายการ

