
1 ยามาฮา่ M-SLAZ 1กญ 4644 แพร่ 2560 สดี า เขยีว
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

19,500              

2 NISSAN TIIDA 5DR (G) 1.6 A กข 8861 น่าน 2550 สนี ้าตาล
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

78,000              

3 HONDA CITY Z 1.5 EXI A กฉ 695 น่าน 2545 สแีดง
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

32,000              แอร ์วทิยมุปีญัหา ไฟเครือ่งโชว์

4 TOYOTA WISH  2.0  Q ขก 9268 พษิณุโลก 2547 สดี า
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

80,000              
(เคลม VAT ไมไ่ด)้ ไฟเครือ่งโชว ์

เครือ่งมอีาการส ัน่

5 HONDA CITY i-DSI (A) M กท 5150 สโุขทัย 2546 สนี ้าเงนิ
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

42,000              
ลากจงู น า้ดนั ป้ายตดิรถเป็นป้าย

เกา่  กระจกไฟฟ้ามปีญัหา

6 MITSUBISHI STRADA  MEGACAB  2.5 D บย 524 แพร่ 2539 สเีขยีว
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

42,000              ไมม่ ีVAT

7 ISUZU D-MAX CAB-4 HI-LANDER 3.0 i-TEQ MT กท 2049 อตุรดติถ์ 2548 สเีทา
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

118,000           

8 FORD FIESTA 1.5 5DR SPORT AT กง 611 น่าน 2556 สนี ้าเงนิ
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

76,000              เรง่ไมค่อ่ยขึน้ กระจกไฟฟ้ามปีญัหา

9 NISSAN FRONTIER KINGCAB 2.5 YD-DI บพ 5658 แพร่ 2550 สขีาว
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

64,000              ไมม่ ีVAT กนัชนหลงัไมม่ ีวทิยไุมด่ ี

10 MITSUBISHI STRADA SINGLE บม 17 สโุขทัย 2546 สเีขยีว
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

68,000              
แบตเสือ่ม ไมม่ยีางอะไหล ่สตารท์

ตดิยาก

11 MITSUBISHI STRADA  MEGACAB  2.5 D บย 7866 แพร่ 2548 สเีทา
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

68,000              กระจกประตหูนา้ขวาไมม่ ี

12 HONDA JAZZ E-V (AS) A กท 9047 แพร่ 2549 สขีาว
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

72,000              
สตารท์ไมต่ดิ คดิสญัญาณกนั

ขโมยมปีญัหา

13 ISUZU
D-MAX CAB 4 Hi-LANDER 2.5 VGS Z-

PRESTIGE NAVI AT
กง 8299 แพร่ 2555 สเีทา

บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

320,000           รถมกีารโหลดต า่

14 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 SX i-TEQ บบ 6980 อตุรดติถ์ 2549 สเีทา
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

102,000           ระบบเกยีรม์ปีญัหา

15 MITSUBISHI STRADA  MEGACAB  2.5 D บบ 3148 อตุรดติถ์ 2546 สดี า
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

64,000              

16 HONDA CIVIC 1.7 LXI DIMENSION กท 9958 แพร่ 2544 สนี ้าตาล
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

36,000              
ไมม่ ีVAT ลากจงู สตารท์ไมต่ดิ 

กระจกไฟฟ้ามปีญัหา

17 TOYOTA VIOS 1.5 E A กจ 7719 น่าน 2546 สเีทา
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

62,000              
กระจกหนา้รา้ว เครือ่งมอีาการส ัน่

ตอนเขา้เกยร ์

18 ISUZU D-MAX Hi-LANDER CAB 2.5 i-TEQ MT บต 6640 อตุรดติถ์ 2550 สเีทา
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

166,000           
 (เคลม VAT ไมไ่ด)้  บตัร

ประชาชนผูถ้อืกรรมสทิธิห์มดอาย ุ

(ไมร่บัผดิชอบการโอนทุกกรณี)

19 TOYOTA VIOS 1.5 (G) กต 227 น่าน 2550 สดี า
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

100,000           

20 TOYOTA VIOS 1.5 E A กง 6878 น่าน 2549 สดี า
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

60,000              

(เคลม VAT ไมไ่ด)้ กระจกไฟฟ้ามี

ปญัหา บตัรประชาชนผูถ้อื

กรรมสทิธิใ์นเลม่หมดอาย ุ(ไม่

รบัผดิชอบการโอนทุกกรณี)

21 MAZDA MAZDA 3 2.0 Sedan AT กท 8127 แพร่ 2548 สดี า
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

54,000              
ความรอ้นขึน้เร็ว ตดิๆดบัๆ เรง่ไม่

คอ่ยขึน้ กระจกไฟฟ้ามปีญัหา

22 TATA XENON SINGLE DLE 2.2 บน 952 น่าน 2555 สขีาว
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

32,000              
แอรเ์สยี เบรค และเกยีรม์ปีญัหา  

เลขเครือ่งไมต่รงตามคูม่อื (ไม่

รบัผดิชอบการโอนทุกกรณี)

23 ISUZU SPACECAB SL M บค 1814 น่าน 2533 สเีทา
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

30,000              
(เคลม VAT ไมไ่ด)้ เครือ่งยนตไ์ม่

คอ่ยมกี าลงั

24 ISUZU RODEO  2.8  TURBO  4WD บท 5986 น่าน 2540 สเีขยีว
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

50,000              

ใสร่ถมา สตารท์ไมต่ดิ เครือ่งยนต์

ถกูลือ้ ไมม่แีบตเตอรี ่ ขายตาม

สภาพ (ไมร่บัผดิชอบการโอนทุก

กรณี)

25 TOYOTA TIGER 2.5  X-TRACAB บต 7280 น่าน 2542 สเีทา
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

54,000              
เครือ่งยนตม์ปีญัหา ลากจงู แอร ์

วทิย ุกระจกไฟฟ้ามปีญัหา สตารท์

ไมต่ดิ

26 CHEVROLET  CRUZE 1.8 LS AT ขข 3529 พษิณุโลก 2556 สขีาว
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

78,000              
ลากจงูสตารท์ไมต่ดิ เครือ่งมปีญัหา

 น า้มนัเครือ่งแหง้

ใบรายการประมลูรถ บรษัิท เฮงลสิซิง่ แอนด ์แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) ณ ลานแพร ่วันที ่17 มนีาคม 2566

หมายเหตุราคาเร ิม่ประมลูบรษิทัสรีถยีห่อ้ โฉม ทะเบยีน ปี
ล าดบั

ประมลู



ใบรายการประมลูรถ บรษัิท เฮงลสิซิง่ แอนด ์แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) ณ ลานแพร ่วันที ่17 มนีาคม 2566

หมายเหตุราคาเร ิม่ประมลูบรษิทัสรีถยีห่อ้ โฉม ทะเบยีน ปี
ล าดบั

ประมลู

27 ISUZU D-MAX Hi-LANDER CAB 3.0 i-TEQ MT บบ 356 อตุรดติถ์ 2549 สเีทา
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

158,000           
(เคลม VAT ไมไ่ด)้ใสร่ถมา สตารท์

ไมต่ดิ กระจกไฟฟ้ามปีญัหา

28 ISUZU RODEO  2.8  TURBO  4WD บย 8261 แพร่ 2543 สนี ้าตาล
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

92,000              เครือ่งหลวม คนัเรง่จม

29 NISSAN TIIDA 5DR (G) 1.6 A กจ 2888 น่าน 2551 สขีาว
บ. เฮงลสิซิง่ แอนด ์

แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

78,000              
(เคลม VAT ไมไ่ด)้ รถลากจงู ระบบ

เกยีรเ์สยี

เงือ่นไขการประมลูรถบรษัิท เฮงลสิซิง่ แอนด ์แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน)

1. เริม่ลงทะเบยีนเวลา 08.00 น. เริม่ดรูถพรอ้มประมลู 10.00 น. เป็นตน้ไป

2. การลงทะเบยีนมคีา่มัดจ าป้ายยกประมลู 5,000 บาท ( รับเงนิมัดจ าป้ายคนืหลังการประมลูพรอ้มคนืป้ายยกประมลู)

3. เอกสารประกอบการลงทะเบยีน 

- ส าหรับบคุคลธรรมดา บัตรประชาชนตัวจรงิ (ไมส่ามารถใชบ้ัตรอืน่มาลงทะเบยีนได)้

- ส าหรับนติบิคุคล หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ตราประทับ ส าเนาบัตรผูม้อี านาจลงนาม หนังสอืมอบอ านาจ 

4. กรณีลงทะเบยีนเขา้รว่มการประมลูใหล้กูคา้น าบัตรประชาชนของลกูคา้น ามาลงทะเบยีนเทา่นัน้ 

5. การลงทะเบยีนถา้ลกูคา้ลงทะเบยีนเป็นนติบิคุคล บรษัิทจะออกใบเสร็จใหเ้ป็นนติบิคุคลเทา่นัน้ ไมส่ามารถออกใบเสร็จเป็นบคุคลธรรมดาได ้

6. ประมลูโดยการยกป้ายทีไ่ดท้ าการลงทะเบยีนไว ้รถยนต ์ยกป้ายราคาเพิม่ครัง้ละ 2,000 บาท รถจักรยานยนต ์ครัง้ละ 500บาท

7. ราคาขายยังไมไ่ดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่ ผูซ้ ือ้ตอ้งรับผดิชอบ VAT 7% (ยกเวน้คันทีม่กีารระบไุวใ้นใบรายการประมลู)

8.รายการทีร่ะบวุา่"เคลม VAT ไมไ่ด ้" หมายถงึรายการดังกลา่วม ีVAT ปกต ิแจง้ผูล้งทะเบยีนทีเ่ป็นนติบิคุคลทราบ วา่รายการนัน้ๆม ีVATปกต ิแตไ่มส่ามารถเคลม VAT ได ้

9. กรณีทีป่ระมลูได ้รถยนตจ์ะตอ้งจา่ยคา่มัดจ าซือ้รถคันละ 5,000 บาท รถจักรยานยนตค์ันละ 2,000 บาท (ช าระเงนิโดยเงนิสดหรอืเงนิโอนก็ได ้สว่นทีเ่หลอืช าระภายใน 7 วนั 

กรณีไมช่ าระภายใน 7 วนั จะถกูรบิเงนิคา่มัดจ ารถโดยอัตโนมัต ิ(หากช าระครบทัง้หมดรับรถไดทั้นท ีหรอืภายใน5 วนัท าการ)

10. ไมม่คีา่มัดจ าเลม่ทะเบยีน แตม่คีา่จัดสง่เลม่ทะเบยีน คันละ100 บาท จะจัดสง่ใหภ้ายใน 7-15 วนั หลังช าระครบ หากไดรั้บเลม่และชดุโอนแลว้ใหโ้อนภายใน 30 วนั 

กรณีเกนิ 30 วนั ตอ้ง เสยีคา่ท าชดุโอนใหมค่ันละ 2000 บาท

11.โปรดตรวจสอบเลขเครือ่ง เลขตัวถัง คานหนา้รถ แผน่เพจ สภาพรถ รายละเอยีดรถตา่งๆกอ่นเริม่การประมลูและจากส าเนาทะเบยีนรถ กอ่นท าการประมลูทกุครัง้ 

หากมกีารเริม่ประมลูไปแลว้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้

12. เมือ่รับรถไปแลว้ใหน้ ารถไปเชค็เลขเครือ่งเลขแชชซ ีเอกสารลกูคา้ และรายละเอยีดรถ เลม่รถ ส าเนารถ ทีข่นสง่ ภายใน 10วนันับจากวนัทีช่ าระครบทัง้หมด 

หากเกนิก าหนดทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

13. ส าหรับรถประมลูบรษัิท เฮงลสิซิง่ แอนด ์แคปปิตอลจ ากัด (มหาชน) สามารถจัดไฟแนนซไ์ดต้ามหลักเกณฑข์องฝ่ายอนุมัตสินิเชือ่ของบรษัิท เฮงลสิซิง่ จ ากัด

 (ตดิตอ่สนิเชือ่บรษัิทฯ ไดท้กุสาขา โทร1361)

14. ผูซ้ ือ้เป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ อันเกดิเกีย่วกับการตอ้งโอนรถทกุกรณี

15. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการพจิารณายกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการประมลูขายรถบางรายการได ้ตามความเหมาะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

16. ลกูคา้น าใบเสร็จเขา้รับรถหลังวนัประมลูได ้ตัง้แต ่วนัจันทร-์เสาร ์เวลา 08.30น.-16.30น.

17. กรณีคนืรถ กรณีโอนไมไ่ด ้ตอ้งมหีลักฐานลายเซน็เจา้หนา้ทีข่นสง่ ภาพถา่ยจากขนสง่ ภาพรถ ภาพขณะเจา้หนา้ทีต่รวจ ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาหนา้บัญชธีนาคาร 

(กรณีโอนเงนิคนื)เพือ่เป็นการยนืยันทกุครัง้ เพือ่รับเงนิคนืจากทางบรษัิท ตดิตอ่เจา้หนา้ทีท่ะเบยีน โทร.089-8506857 ตัง้แตว่นัจันทร-์วนัเสาร ์8.30น.-16.30น.

18.การประมลูทกุครัง้จะไดรั้บการบันทกึทัง้ภาพและเสยีงการประมลู และบันทกึโดยกลอ้ง VDO / CCTV


