
ยีห่อ้ โฉม ทะเบยีน ปี สรีถ บรษิทั ราคาเร ิม่ประมลู หมายเหตุ

1 DUCATI Hypermotard 821 2557 สแีดง            145,000 

2 ฮอนดา้ CB500F 2558 สแีดง               63,500 

3 TOYOTA TIGER 2.5 SINGLE D4D 2546 สเีทา               78,000 เครือ่งยนตไ์มม่กีำาลงั พืน้กระบะผุ

4 TOYOTA TIGER 2.5 J X-TRACAB D4D 2546 สขีาว            156,000 

5 FORD 2554 สดีำา            172,000 

6 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 SLX i-TEQ 2549 สฟ้ีา            148,000 ระบบแอรม์ปีญัหา

7 HONDA CITY VTEC (E-V) A 2547 สนีำBาตาล               72,000 

8 FORD FIESTA 1.6 5DR SPORT AT 2554 สเีทา               98,000 

9 TOYOTA VIGO DOUBLECAB (E) 2.5 2553 สเีทา            184,000 

10 HONDA CIVIC 1.7 EXI DIMENSION 2546 สนีำBาตาล               48,000 

11 HONDA CITY [S] A 2558 สเีทา            262,000 

12 VOLKSWAGEN CARAVELLE 2.5 TDI AT 2550 สเีขยีว            292,000 ระบบแอรม์ปีญัหา

13 ISUZU D-MAX SPACECAB (L) 2.5 Ddi  MT 2558 สเีทา            222,000 

14 HONDA JAZZ E (AS) A 2547 สนีำBาเงนิ            126,000 

15 SUZUKI SWIFT ECO 1.25 GL  MT 2561 สฟ้ีา            218,000 

16 HONDA CITY ZX VTEC (EV) A (AS) 2550 สดีำา            134,000 

17 TOYOTA VIOS 1.5 E A 2548 สดีำา            114,000 

18 CHEVROLET OPTRA 1.6 AT SEDAN 2548 สเีทา               46,000 

19 NISSAN SUNNY NEO SUPER 1.6  A 2544 สดีำา               68,000 

20 CHEVROLET AVEO 1.6 AT LUX  2555 สดีำา               92,000 

21 TOYOTA VIOS 1.5 J M 2546 สนีำBาตาล               82,000 

22 TOYOTA 2545 สเีทา               56,000 ระบบเกยีรม์ปีญัหา

23 FORD 2550 สฟ้ีา            148,000 

ใบรายการประมลูรถ บรษัิท เฮงลสิซ ิง่ แอนด ์แคปปิตอล จำากดั (มหาชน) ณ ลานโคราช  วันที ่30 มถินุายน 2565 FB
ลำาดบั
ประมลู

Xx-xxxx-เพชรบรูณ์
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จำากดั (มห
าชน) 

xx-xxxx-นครราชสมีา
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จำากดั (มห
าชน) 

xx-xxxx-นครราชสมีา
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จำากดั (มห
าชน) 

xx-xxxx-บรุรัีมย์
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จำากดั (มห
าชน) 

ไมม่ ีVAT

RANGER DOUBLE CAB Hi-RIDER 2.5 XLT 
TDCI AT 

xx-xxxx-ศรสีะเกษ
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จำากดั (มห
าชน) 

(เคลม VAT ไมไ่ด)้
นำา้มนัเครือ่งร ัว่ซมึ

xx-xxxx-ชยัภมู ิ
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จำากดั (มห
าชน) 

xx-xxxx-รอ้ยเอ็ด
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จำากดั (มห
าชน) 

Xx-xxxx-กทม
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จำากดั (มห
าชน) 

(เคลม VAT ไมไ่ด)้
รถลากจงู เครือ่งยนตม์ปีญัหา

xx-xxxx-เชยีงใหม่
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จำากดั (มห
าชน) 

ไมม่ ีVAT เครือ่งยนตม์อีาการส ัน่ 
สตารท์ตดิยาก

Xx-xxxx-ยโสธร
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั 

(มหาชน) 

สวติชก์ญุแจชำารุด บดิสตารท์ยาก  
สไีมต่รงตามเลม่คูม่อื

(ไมร่บัผดิชอบการโอนทกุกรณ)ี

Xx-xxxx-เพชรบรูณ์
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั 

(มหาชน) 
ไมม่ ีVAT

xx-xxxx-บรุรัีมย์
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั 

(มหาชน) 

xx-xxxx-บรุรัีมย์
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั 

(มหาชน) 

(เคลม VAT ไมไ่ด)้ ไมม่แีผน่เพลท 
โหลดเตีย้ (ไมร่บัผดิชอบการโอน

ทกุกรณี)

xx-xxxx-สระบรุี
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั 

(มหาชน) 

กระจกไฟฟ้ามปีญัหา
ระบบเกยีรม์ปีญัหา

xx-xxxx-บรุรัีมย์
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั 

(มหาชน) 

xx-xxxx-พษิณุโลก
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั 

(มหาชน) 

xx-xxxx-บรุรัีมย์
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั 

(มหาชน) 

ระบบแอรม์ปีญัหา รถมอีาการ
กระตกุเป็นบางคร ัง้    ป้ายทะเบยีน

ตดิรถเป็นป้ายเดมิ

xx-xxxx-ชยัภมู ิ
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั 

(มหาชน) 

ไมม่ ีVAT สตารท์ตดิยาก พดัลม
หมอ้นำา้เสยี ความรอ้นขึน้เร็ว

xx-xxxx-ศรสีะเกษ
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั 

(มหาชน) 

รถสตารท์ตดิยาก เครือ่งยนต์
กระตกุ ระบบแอรม์ปีญัหา

xx-xxxx-นครราชสมีา
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั 

(มหาชน) 

รถลากจงู ป้ายทะเบยีนตดิรถป้าย
เดมิ

xx-xxxx-นครราชสมีา
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั 

(มหาชน) 

SOLUNA  1.5  GLI  (AIR+ABS)  A หยดนำBา xx-xxxx-อบุลราชธานี
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั 

(มหาชน) 

5600 รถไถ/ธรรมดา Xx-xxxx-เพชรบรูณ์
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั 

(มหาชน) 

(เคลม VAT ไมไ่ด)้ ไมม่แีบตเตอรี ่ 
ระบบบงัคบัเลีย้วมปีญัหา  สตารท์

ไมต่ดิ ระบบไฟมปีญัหา 



ยีห่อ้ โฉม ทะเบยีน ปี สรีถ บรษิทั ราคาเร ิม่ประมลู หมายเหตุ

ใบรายการประมลูรถ บรษัิท เฮงลสิซ ิง่ แอนด ์แคปปิตอล จำากดั (มหาชน) ณ ลานโคราช  วันที ่30 มถินุายน 2565 FB
ลำาดบั
ประมลู

24 HONDA CIVIC 1.7 VTI-E DIMENSION 2546 สเีทา               56,000 

25 NISSAN FRONTIER KINGCAB 2.5 YD-DI 2550 สดีำา            132,000 รถลากจงู เครือ่งน็อค

26 HONDA ACCORD 2.4 E AT 2548 สนีำBาตาล               64,000 

27 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 SLX i-TEQ 2549 สนีำBาตาล            204,000 

xx-xxxx-ชยัภมู ิ
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จำากดั (มห
าชน) 

รถลากจงู เครือ่งยนตพ์งั กระจก
หนา้แตก ระบบไฟ / แอร ์มปีญัหา 

สตารท์ไมต่ดิ

xx-xxxx-สระแกว้
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จำากดั (มห
าชน) 

xx-xxxx-บรุรัีมย์
 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จำากดั (มห
าชน) 

รถลากจงู เครือ่งยนตแ์ละเกยีรม์ ี
ปญัหา สตารท์ไมต่ดิ

Xx-xxxx-พะเยา
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์
แคปปิตอล จำากดั 

(มหาชน)

 รถใชง้านบรษิทัฯ สตารท์ไมต่ดิ 
ยางร ัว่ ภาษถีกูระงบัคา้งเกนิ 3 ปี  
รถ  สตารท์ไมต่ดิ (ขายตามสภาพ

ไมร่บัผดิชอบการโอนทกุกรณี)        
ผูป้ระมลูตอ้งชำาระเงนิเต็มจำานวนใน

วนัประมลู 


	ใบรายการ

