
1 NISSAN SUNNY NEO SUPER 1.6  A ขอ 2715 ขอนแกน่ 2548 สเีทา

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

20,000            ชว่งลา่งมปีญัหา

2 HONDA CITY Z 1.5 EXI A กว 5312 ลพบรุี 2544 สแีดง

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

20,000            ป้ายทะเบยีนตดิรถป้ายเดมิ

3 HONDA CITY Z 1.5 EXI A กต 1074 ยโสธร 2544 สนี ้าตาล

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

20,000            

4 HONDA CIVIC 1.7 VTI-E DIMENSION กบ 429 สรุนิทร์ 2544 สมีว่ง

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

44,000            

5 HONDA JAZZ 1.5 S AT กษ 3157 อบุลราชธานี 2552 สขีาว

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

126,000          

6 TOYOTA TIGER 3.0 SGL X-TRACAB บห 106 บรุรัีมย์ 2544 สเีทา

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

70,000            น า้มนัเครือ่งร ัว่ซมึ

7 TOYOTA TIGER 2.5 E X-TRACAB D4D บษ 8718 ศรสีะเกษ 2545 สนี ้าตาล

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

82,000            

8 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 SX บล 1730 ชัยภมูิ 2547 สขีาว

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

94,000            

9 TOYOTA TIGER 2.5 E X-TRACAB D4D (AIR+ABS) ณธ 9923 กทม 2547 สนี ้าตาล

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

106,000          ไมม่ ีVAT

10 HONDA CITY [V] A กธ 8362 มหาสารคาม 2555 สขีาว

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

142,000          

11 ISUZU SPACECAB 2.5 TURBO SLX บล 1247 ชัยภมูิ 2543 สเีทา

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

92,000            
ป้ายทะเบยีนม ี1แผน รถโดนชนหนา้

ซา้ย

12 BMW 318i  A  E46 กน 1297 มหาสารคาม 2549 สขีาว

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

116,000          
 รถลากจงู เครือ่งยนตม์ปีญัหา 

สตารท์ไมต่ดิ

13 NISSAN FRONTIER KINGCAB 2.5 YD-DI บท 1169 นครนายก 2549 สเีทา

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

54,000            

ไมม่ ีVAT ชว่งลา่งมปีญัหา บตัร

ประชาชมผูถ้อืกรรมสทิธิใ์นเลม่ใกล้

หมดอายุ 29 ม.ีค.66 (ไมร่บัผดิชอบ

การโอนทุกกรณี)

14 TOYOTA TIGER 2.5 E X-TRACAB D4D ผน 8982 อบุลราชธานี 2545 สนี ้าตาล

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

74,000            

15 HONDA ACCORD 2.2 VTIL M ทา้ยกอ้นเดยีว-สองกอ้น กอ 7913 อบุลราชธานี 2540 สนี ้าตาล

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

18,000            
กระจกประตหูนา้ซา้ยแตก หมอ้น า้ร ัว่ 

ความรอ้นขึน้เร็ว

16 ISUZU SPACECAB 2.5 TURBO SLX บว 7471 สรุนิทร์ 2541 สเีทา

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

82,000            
ป้ายทะเบยีนตดิรถป้ายเดมิ ประตหูนา้

ขวาปิดไมไ่ด้

17 TOYOTA VIOS 1.5 E A กต 8665 กาฬสนิธุ์ 2549 สดี า

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

66,000            

18 HONDA CITY i-DSI (AS) A กธ 3778 ชัยภมูิ 2547 สนี ้าตาล

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

52,000            ป้ายทะเบยีนตดิรถป้ายเดมิ

19 TOYOTA VIGO EXTRACAB (J) 2.5 บว 7235 สรุนิทร์ 2552 สขีาว

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

148,000          ไมม่แีผน่ป้ายทะเบยีน

20 TOYOTA TIGER 2.5 SINGLE บว 6213 สรุนิทร์ 2543 สขีาว

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

54,000            

21 TOYOTA YARIS 1.5 (E) M กพ 2673 รอ้ยเอ็ด 2550 สดี า

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

74,000            

22 TOYOTA VIOS 1.5 S A กน 5397 สรุนิทร์ 2547 สนี ้าตาล

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

66,000            

23 TOYOTA TIGER 2.5 E X-TRACAB D4D (AIR+ABS) บร 9487 ชัยภมูิ 2546 สเีทา

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

82,000            

24 ISUZU D-MAX SPARK EXL 2.5 DI บพ 9709 ยโสธร 2546 สนี ้าเงนิ

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

74,000            

25 HONDA ACCORD 2.3 VTI A งเูหา่ กน 4841 สรุนิทร์ 2546 สเีทา

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

36,000            

26 HONDA CITY Z 1.5 EXI A กอ 7042 อบุลราชธานี 2545 สเีทา

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

24,000            

ไมม่ ีVATรถลากจงู เครือ่งยนตม์ ี

ปญัหา สตารท์ไมต่ดิ ไมม่แีบตเตอรี ่

กระจกหนา้รถแตก ป้ายทะเบยีนตดิรถ

ป้ายเดมิ

27 TOYOTA VIGO EXTRACAB (J) 2.5 บบ 6612 เพชรบรูณ์ 2549 สเีขยีว

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

116,000          ไมม่ ีVAT

28 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 SX i-TEQ ผล 3343 ขอนแกน่ 2552 สเีทา

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

148,000          ไมม่ ีVAT

29 TOYOTA TIGER 2.5 E X-TRACAB D4D บบ 316 สรุนิทร์ 2546 สนี ้าตาล

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

88,000            

ล าดบั

ประมลู

ใบรายการประมลูรถ บรษัิท เฮงลสิซิง่ แอนด ์แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ณ ลานโคราช วนัที ่16 มนีาคม 2566

ยีห่อ้ โฉม ทะเบยีน ปี สรีถ บรษิทั ราคาเร ิม่ประมลู หมายเหตุ



ล าดบั

ประมลู

ใบรายการประมลูรถ บรษัิท เฮงลสิซิง่ แอนด ์แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ณ ลานโคราช วนัที ่16 มนีาคม 2566

ยีห่อ้ โฉม ทะเบยีน ปี สรีถ บรษิทั ราคาเร ิม่ประมลู หมายเหตุ

30 TOYOTA VIOS 1.5 (E) AT กบ 419 บรุรัีมย์ 2553 สเีทา

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

112,000          

31 TOYOTA VIOS 1.5 J M งธ 5420 นครราชสมีา 2548 สนี ้าตาล

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

58,000            

32 HONDA CITY Z 1.5 EXI A ขน 6220 นครราชสมีา 2545 สนี ้าตาล

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

28,000            แอรเ์สยีน า้มนัเครือ่งแหง้

33 TOYOTA TIGER 2.5 E X-TRACAB D4D บล 7776 บรุรัีมย์ 2547 สนี ้าตาล

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

80,000            รถสตารท์ตดิยาก

34 TOYOTA MIGHTY X  X-TRACAB ผก 1005 รอ้ยเอ็ด 2538 สเีขยีว

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

24,000            
 รถลากจงู เครือ่งยนตม์ปีญัหา 

สตารท์ไมต่ดิ ยางหนา้ซา้ยแตก

35 FORD FIESTA 1.5 4DR TREND AT กน 6257 ปราจนีบรุี 2555 สนี ้าเงนิ

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

20,000            
    (เคลม VAT ไมไ่ด)้ รถอบุตัเิหต ุ    

(ไมร่บัผดิชอบการโอนทุกกรณี)

36 MITSUBISHI STRADA  MEGACAB  2.5 D บห 7715 นครราชสมีา 2547 สแีดง

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

60,000            
 เครือ่งยนตม์ปีญัหา เบรคมปีญัหา   

ไมม่แีบตเตอรี ่ขายตามสภาพ (ไม่

รบัผดิชอบการโอนทุกกรณี)

37 MAZDA BT-50 FREE STYLE CAB Hi-RACER 2.5 บษ 2212 ศรสีะเกษ 2549 สดี า

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

54,000            
 รถลากจงู เครือ่งยนตม์ปีญัหา   

สตารท์ไมต่ดิ ยางหนา้แตก

38 NISSAN FRONTIER KINGCAB 2.7 TL บล 1638 ศรสีะเกษ 2549 สนี ้าเงนิ

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

52,000            
 รถลากจงู เครือ่งยนตม์ปีญัหา 

สตารท์ไมต่ดิ

39 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 SX i-TEQ ยบ  382 นครราชสมีา 2549 สแีดง

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

30,000            
รถอบุตัเิหต ุ(ไมร่บัผดิชอบการโอน

ทุกกรณี)

40 ISUZU D-MAX CAB-4 SX 2.5 กบ 6148 บรุรัีมย์ 2547 สขีาว

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

108,000          

    รถลากจงูเครือ่งยนตม์ปีญัหา   

สตารท์ไมต่ดิ รถอบุตัเิหตโุดนชน

ดา้นหนา้ ขายตามสภาพ(ไม่

รบัผดิชอบการโอนทุกกรณี)

41 MITSUBISHI TRITON SINGLE GL 2.4 บล 6272 บรุรัีมย์ 2554 สขีาว

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

40,000            

(เคลม VAT ไมไ่ด)้ รถลากจงู 

เครือ่งยนตม์ปีญัหา สตารท์ไมต่ดิ 

ยางหนา้ขวาแตก ป้ายทะเบยีนตดิรถ

ป้ายเดมิ บตัรประชาชนผูถ้อื

กรรมสทิธิห์มดอายุ (ไมร่บัผดิชอบ

การโอนทุกกรณี)

42 NISSAN SUNNY NEO SUPER 1.6  A กธ 4377 สรุนิทร์ 2545 สนี ้าเงนิ

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

24,000            
ไมม่ ีVAT  รถลากจงู เครือ่งยนตม์ ี

ปญัหา สตารท์ไมต่ดิ ไมม่แีบตเตอรี่

43 FORD RANGER OPEN CAB 2.5 XLS TDCI บร 2940 มหาสารคาม 2549 สเีทา

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

66,000            
 รถลากจงู เครือ่งยนตม์ปีญัหา 

สตารท์ไมต่ดิ ไมมีแีบตเตอรี่

44 HONDA CITY ZX VTEC (V) A กบ 6826 บรุรัีมย์ 2549 สเีทา

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

56,000            
ป้ายทะเบยีนตดิรถป้ายเดมิ กระจก

ไฟฟ้ามปีญัหา เครือ่งยนตส์ ัน่ ไมม่ ี

ก าลงั

45 MITSUBISHI LANCER 1.6 GLXI A (ทา้ยเบ็นซ)์ งฉ 1876 นครราชสมีา 2543 สขีาว

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

24,000            
รถลากจงูเครือ่งยนตมืปีญัหา สตารท์

ไมต่ดิ

46 HONDA ACCORD 2.3 VTI A งเูหา่ กน 214 ปราจนีบรุี 2544 สเีทา

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

24,000            
 รถลากจงู เครือ่งยนตแ์ละระบบไฟฟ้า

 มปีญัหา สตารท์ไมต่ดิ ไมม่แีบตเตอรี่

47 CHEVROLET OPTRA 1.6 AT SEDAN CNG กน 6357  สรุนิทร์ 2553 สดี า

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

20,000            
    รถลากจงูเครือ่งยนตม์ปีญัหา   

สตารท์ไมต่ดิ

48 TOYOTA HIACE COMMUTER VVTi 2.7 M 1นฆ 1466 กทม 2550 สขีาว

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

132,000          
 รถลากจงู เครือ่งยนตม์ปีญัหา 

สตารท์ไมต่ดิ

49 MAZDA FIGHTER SUPERSALOON 2.5 บพ 7290 รอ้ยเอ็ด 2543 สนี ้าเงนิ

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

46,000            

    ไมม่ ีVAT รถลากจงู เครือ่งยนตม์ ี

ปญัหา สตารท์ไมต่ดิ เลขเครือ่งไม่

ชดัเจน (ไมร่บัผดิชอบการโอนทุก

กรณี)

50 HONDA CIVIC 1.7 EXI DIMENSION กล 3129 ลพบรุี 2546 สเีทา

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

48,000            
ไมม่กีญุแจ ไมส่ามารถเช็คเครือ่งยนต์

ได้

51 NISSAN FRONTIER KINGCAB  3.0  ZDI บบ 7308 หนองคาย 2546 สเีทา

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

48,000            
 รถลากจงู เครือ่งยนตม์ปีญัหา 

สตารท์ไมต่ดิ ไมแ่บตเตอรี่

52 HONDA ACCORD 2.2 VTIE A ทา้ยกอ้นเดยีว-สองกอ้น กค 3145 นครราชสมีา 2538 สแีดง

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

18,000            
ไมม่ ีVAT รถลากจงู เครือ่งยนตเ์สยี 

ขายตามสภาพ (ไมร่บัผดิชอบการ

โอนทุกกรณี)

53 HONDA CIVIC 1.7 EXI DIMENSION งน 3693 นครราชสมีา 2546 สนี ้าตาล

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

48,000            
    รถลากจงูเครือ่งยนตม์ปีญัหา   

สตารท์ไมต่ดิ

54 TOYOTA ALTIS 1.8 [G] VVTI A หนา้หมู กฉ 5756 นครนายก 2546 สเีทา

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

38,000            
 รถลากจงู เครือ่งยนตม์ปีญัหา 

สตารท์ไมต่ดิ

55 ISUZU SPACECAB 2.5 TURBO SLX บพ 5230 บรุรัีมย์ 2542 สนี ้าตาล

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

40,000            

ไมม่ ีVAT  รถลากจงูเครือ่งยนตม์ ี

ปญัหา  สตารท์ไมต่ดิ ไมม่ ีแ่บตเตอรี ่

บตัรประชาชนผูถ้อืกรรมสทิธิใ์นเลม่

หมดอายุ (ไมร่บัผดิชอบการโอนทุก

กรณี)



ล าดบั

ประมลู

ใบรายการประมลูรถ บรษัิท เฮงลสิซิง่ แอนด ์แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ณ ลานโคราช วนัที ่16 มนีาคม 2566

ยีห่อ้ โฉม ทะเบยีน ปี สรีถ บรษิทั ราคาเร ิม่ประมลู หมายเหตุ

56 NISSAN FRONTIER KINGCAB 2.5 YD-DI บม 7509 สระแกว้ 2549 สเีทา

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

60,000            
 รถลากจงู เครือ่งยนตม์ปีญัหา 

สตารท์ไมต่ดิ ไมม่แีผน่ป้ายทะเบยีน

57 MITSUBISHI STRADA  MEGACAB  2.5 D บษ 1429 สระบรุี 2548 สเีทา

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

30,000            
(เคลม VAT ไมไ่ด)้ เครือ่งยนตเ์สยี 

อะไหลเ่ครือ่งยนตถ์กูถอด (ไม่

รบัผดิชอบการโอนทุกกรณี)

58 NISSAN FRONTIER KINGCAB  3.0  ZDI ผฉ 3825 ขอนแกน่ 2546 สเีหลอืง ด า

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

38,000            
 รถลากจงู เครือ่งยนตม์ปีญัหา    

ระบบครชัและเกยีรม์ปีญัหา

59 ไมร่ะบุ ลกูพ่วงแบบยกได ้3 คาน 90 2869 นครราชสมีา 2547
สขีาว เชยีว 

เหลอืง แดง

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

54,000            
ไฮดรอลคิยกด ัม้เสยี กระต ัม้ผุ ขาย

ตามสภาพ (ไมร่บัผดิชอบการโอนทุก

กรณี)

60 HONDA CITY i-DSI (A) A งบ 2085 นครราชสมีา 2546 สเีทา

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

36,000            
 รถลากจงู เครือ่งยนตม์ปีญัหา 

สตารท์ไมต่ดิ ไมม่แีบตเตอรี่

61 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 SLX i-TEQ บว 7219 สรุนิทร์ 2548 สนี ้าตาล

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

102,000          

    รถลากจงูเครือ่งยนตม์ปีญัหา   

สตารท์ไมต่ดิ  ชิน้สว่นอะไหลบ่างตวั

โดนรือ้ออก ไมม่กีญุแจ ป้ายทะเบยีน

ตดิรถป้ายเดมิ ขายตามสภาพ (ไม่

62 NISSAN FRONTIER KINGCAB 2.5 YD-DI บธ 9971 อทัุยธานี 2549 สเีทา

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

54,000            
 รถลากจงู เครือ่งยนตม์ปีญัหา 

สตารท์ไมต่ดิ

63 TOYOTA CAMRY 2.4 Q ขร 2913 ขอนแกน่ 2546 สขีาว

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

44,000            
 รถลากจงู เครือ่งยนตม์ปีญัหา 

สตารท์ไมต่ดิ แผน่ป้ายทะเบยีนหลุด 

1แผน่

64 MAZDA BT-50 FREE STYLE CAB S 2.5 บล 1986 ฉะเชงิเทรา 2550 สนี ้าตาล

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

54,000            
 รถลากจงู เครือ่งยนตม์ปีญัหา      

สตารท์ไมต่ดิ

65 HONDA ACCORD 3.0 V6 AT กบ 4487 บรุรัีมย์ 2546 สเีทา

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

62,000             รถลากจงู ไมม่กีญุแจ

66 MITSUBISHI TRITON DOUBLE CAB GLS 2.5 VG TURBO MT 4WD กจ 7718 บรุรัีมย์ 2556 สขีาว

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

214,000          ไมม่ ีVAT

67 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 SX i-TEQ บห 525 ศรสีะเกษ 2549 สแีดง

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

102,000          รถสตารท์ตดิยาก น า้มนัเครือ่งร ัว่ซมึ

68 TOYOTA VIGO SMARTCAB [E] 2.5 บพ 4925 ลพบรุี 2554 สเีทา

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

176,000          ไมม่ ีVAT

69 TOYOTA VIOS 1.5 E A ขธ 6467 นครราชสมีา 2550 สนี ้าตาล

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

54,000            
รถตดิแกส๊ เลขเครือ่งไมต่รงตามคูม่อื 

(ไมร่บัผดิชอบการโอนทุกกรณี)

70 FORD RANGER SUPER CAB XL 2.5 ผษ 4824 ขอนแกน่ 2545 สเีขยีว

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

42,000            
(เคลม VAT ไมไ่ด)้  รถลากจงู 

เครือ่งยนตม์ปีญัหา สตารท์ไมต่ดิ 

กระจกหนา้รถแตก

71 HONDA CITY Z 1.5 LXI M กต 1422 ยโสธร 2544 สนี ้าตาล

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

34,000            กระจกหนา้ - หลงั มรีอยรา้ว

72 TOYOTA VIOS 1.5 (E) AT กค 360 สระแกว้ 2553 สขีาว

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

112,000          กระจกหนา้หลงัมรีอยแตกรา้ว

73 TOYOTA ALTIS 1.6 [G] VVTI A หนา้แบน กว 2031 สระบรุี 2555 สขีาว

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

108,000          

74 CHEVROLET  CRUZE 1.8 LS AT กธ 4689 กาฬสนิธุ์ 2554 สเีทา

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

72,000            
รถลากจงู เครือ่งยนตม์ปีญัหา สตารท์

ไมต่ดิ

75 TOYOTA TIGER 2.5 J X-TRACAB D4D บห 1081 ศรสีะเกษ 2546 สเีทา

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

72,000            ป้ายทะเบยีนตดิรถป้ายเดมิ

76 CHEVROLET SONIC 1.4 LT AT SEDAN งธ 6147 นครราชสมีา 2556 สขีาว

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

72,000            ระบบแอรแ์ละกระจกไฟฟ้ามปีญัหา

77 FORD FIESTA 1.6 5DR SPORT AT งจ 8316 นครราชสมีา 2554 สขีาว

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

60,000            
 รถลากจงู เครือ่งยนตม์ปีญัหา 

สตารท์ไมต่ดิ

78 ISUZU D-MAX SPARK 2.5 Ddi B MT บห 1165 ศรสีะเกษ 2558 สขีาว

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

190,000          ป้ายทะเบยีนตดิรถป้ายเดมิ

79 TOYOTA TIGER 2.5 E X-TRACAB D4D ยธ 6291 นครราชสมีา 2547 สนี ้าตาล

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

50,000            
              รถโดนชนฝั่งหนา้ขวา         

ไฟทา้ยแตก

80 MITSUBISHI TRITON MEGA CAB GLX 2.5 MT บษ 5505 บรุรัีมย์ 2550 สดี า

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

92,000            

81 MITSUBISHI TRITON MEGA CAB GLX 2.5 MT บล 8291 อบุลราชธานี 2554 สดี า

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

132,000          

82 ISUZU D-MAX SPACECAB 3.0 SLX บษ 8075 บรุรัีมย์ 2546 สเีทา

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

90,000            
   ป้ายทะเบยีนตดิรถป้ายเดมิ         รถ

สตารท์ตดิยาก

83 MITSUBISHI STRADA MEGACAB 2.8 บล 7382 ลพบรุี 2547 สนี ้าตาล

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

66,000            ระบบแอรม์ปีญัหา

84 TOYOTA VIOS 1.5 E M ขม 6021 ขอนแกน่ 2547 สนี ้าตาล

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

48,000            ระบบกระจกไฟฟ้ามปีญัหา



ล าดบั

ประมลู

ใบรายการประมลูรถ บรษัิท เฮงลสิซิง่ แอนด ์แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ณ ลานโคราช วนัที ่16 มนีาคม 2566

ยีห่อ้ โฉม ทะเบยีน ปี สรีถ บรษิทั ราคาเร ิม่ประมลู หมายเหตุ

85 TOYOTA VIGO EXTRACAB (G) 2.5 บษ 6065 บรุรัีมย์ 2551 สเีทา

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

170,000          ลอ้แม็กคด กระจกหนา้มรีอยแตก

86 HONDA CITY ZX VTEC (EV) A (AS) กพ 4453 รอ้ยเอ็ด 2550 สเีทา

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

104,000          

87 ISUZU SPACECAB 3.0 TURBO บน 7707 ชัยภมูิ 2545 สฟ้ีา

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

84,000            รถสตารท์ไมต่ดิ

88 MITSUBISHI STRADA MEGACAB 2.8 บบ 6923 ปราจนีบรุี 2547 สนี ้าเงนิ เทา

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

56,000            
 รถลากจงู เครือ่งยนตม์ปีญัหา 

สตารท์ไมต่ดิ ไมม่แีบตเตอรี่

89 HONDA JAZZ E-V M ขธ 7034 นครราชสมีา 2548 สเีทา

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

82,000            

90 TOYOTA VIOS 1.5 S A งต 7677 นครราชสมีา 2548 สดี า

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

58,000            ไมม่ ีVAT

91 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 SLX i-TEQ ยน 4768 นครราชสมีา 2548 สนี ้าเงนิ

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

102,000          

92 TOYOTA COROLLA HI-TORQUE 1.6 GXI A ขม 2931 นครราชสมีา 2543 สนี ้าตาล

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

20,000            ระบบเบรคไมด่ ีกลอนประตชู ารุด

93 ISUZU SPACECAB 2.5 TURBO SX บย 8772 ชัยภมูิ 2540 สแีดง

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

72,000            

94 CHEVROLET CAPTIVA 2.0 LTZ A ขต 1829 นครราชสมีา 2553 สนี ้าตาล

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

156,000          

95 HONDA JAZZ E-V (AS) A กท 1071 ชัยภมูิ 2549 สขีาว

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

88,000            

96 TOYOTA ALTIS 1.6 [E] VVTI A หนา้แบน กล 9931 สระบรุี 2554 สเีทา

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

68,000            

97 TOYOTA VIOS 1.5 S A กบ 5160 บรุรัีมย์ 2547 สดี า

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

66,000            

98 TOYOTA VIGO EXTRACAB (G) 2.5 ยน 7317 นครราชสมีา 2548 สนี ้าตาล

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

124,000          ยางหนา้ขวาร ัว่ซมึ

99 HONDA CITY Z 1.5 EXI M กฉ 9732 น่าน 2542 สเีขยีว

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

36,000            ชว่งลา่งมปีญัหา

100 TOYOTA VIOS 1.5 (E) AT กง  2083 บรุรัีมย์ 2553 สเีทา

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

112,000          กระจกหนา้มรีอยแตกรา้ว

101 ISUZU SPARK 2.5 TURBO ผก 4346 รอ้ยเอ็ด 2544 สขีาว

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

52,000            
ป้ายทะเบยีนตดิรถป้ายเดมิ ชว่งลา่ง

ไมด่ ีแอรม์ปีญัหา

102 MITSUBISHI STRADA  MEGACAB  2.5 D บต 5785 อ านาจเจรญิ 2547 สนี ้าเงนิ

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

60,000            
 รถลากจงู เครือ่งยนตม์ปีญัหา 

สตารท์ไมต่ดิ

103 HONDA CIVIC 1.7 VTI-E DIMENSION กล 9270 อบุลราชธานี 2544 สเีทา

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

40,000            
 รถลากจงู เครือ่งยนตม์ปีญัหา 

สตารท์ไมต่ดิ  หมอ้น า้ร ัว่ซมึ

104 TOYOTA VIGO EXTRACAB (J) 2.5 บว 2097 สรุนิทร์ 2549 สเีขยีว

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

116,000          กระจกหนา้มรีอยแตกรา้ว

105 FORD FIESTA 1.6 4DR SPORT AT งข 601 ขอนแกน่ 2556 สเีทา

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

52,000            กญุแจช ารด ระบบสตารท์มปีญัหา

106 TOYOTA TIGER 2.5 J X-TRACAB D4D บร 6652 สรุนิทร์ 2545 สเีทา

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

76,000            
 รถลากจงู เครือ่งยนตม์ปีญัหา 

สตารท์ไมต่ดิ  ระบบชว่งลา่งปีปญัหา 

ยางหนา้ซา้ยร ัว่ซมึ

107 ISUZU CAB-4 3.0 SLX M กบ 643 สรุนิทร์ 2545 สนี ้าตาล

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

88,000            ชว่งลา่งมปีญัหา กลอนประตชู ารุด

108 BENZ E240 W210 ELEGANCE 2.4 AT กน 7554 บรุรัีมย์ 2544 สเีทา

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

124,000          

109 ISUZU SPACECAB SL M บว 6316 ศรสีะเกษ 2537 สนี ้าเงนิ

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

64,000            ไมม่ ีVAT เครือ่งยนตไ์มม่กี าลงั

110 HONDA CIVIC 1.6 VTIE A ตาโต กพ 6207 รอ้ยเอ็ด 2539 สนี ้าตาล

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

34,000            ป้ายทะเบยีนตดิรถป้ายเดมิ

111 NISSAN FRONTIER KINGCAB 2.7 TL บล 2567 เพชรบรูณ์ 2546 สนี ้าตาล

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

46,000            
ไมม่ ีVAT   รถลากจงู เครือ่งยนตม์ ี

ปญัหา เกยีรม์ปีญัหา      สตารท์ไมต่ดิ

 ไมม่แีบตเตอรี่

112 HONDA CITY Z 1.5 EXI M กท 9720 ศรสีะเกษ 2545 สเีทา

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

28,000            กระจกไฟฟ้ามปีญัหา

113 TOYOTA MIGHTY X  X-TRACAB บธ 7184 ชัยภมูิ 2534 สนี ้าเงนิ

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

34,000            
    รถลากจงูเครือ่งยนตม์ปีญัหา   

สตารท์ไมต่ดิ

114 TOYOTA ALTIS 1.8 [E] VVTI A หนา้หมู กบ 6202 สกลนคร 2545 สเีทา

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

44,000            
(เคลม VAT ไมไ่ด)้  รถลากจงู 

เครือ่งยนตม์ปีญัหา สตารท์ไมต่ดิ



ล าดบั

ประมลู

ใบรายการประมลูรถ บรษัิท เฮงลสิซิง่ แอนด ์แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ณ ลานโคราช วนัที ่16 มนีาคม 2566

ยีห่อ้ โฉม ทะเบยีน ปี สรีถ บรษิทั ราคาเร ิม่ประมลู หมายเหตุ

115 NISSAN SUNNY NEO ALMERA YONG 1.8  A กน 1093 บรุรัีมย์ 2544 สแีดง

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

36,000            ไมม่ ีVAT

116 CHEVROLET OPTRA 1.6 MT WAGON กษ 7147 พษิณุโลก 2549 สนี ้าตาล

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

42,000            
 รถลากจงู เครือ่งยนตม์ปีญัหา 

สตารท์ไมต่ดิ

117 ISUZU SPACECAB 3.0 TURBO ยธ 9203 นครราชสมีา 2545 สเีทา

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

92,000            
 รถลากจงู เครือ่งยนตม์ปีญัหา 

สตารท์ไมต่ดิ  ไมม่แีบตเตอรี ่ป้าย

ทะเบยีนม1ีแผน่

118 MITSUBISHI LANCER 1.6 GLXI A กน 1620 นครราชสมีา 2549 สดี า

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

38,000            สตารท์ตดิยาก เครือ่งมอีาการสะดดุ

119 HONDA JAZZ E (AS) A กจ 2782 อบุลราชธานี 2548 สเีทา

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

78,000            
 รถลากจงู เครือ่งยนตม์ปีญัหาความ

รอ้นขึน้

120 MAZDA FIGHTER FREESTYLECAB 2.5 TURBO บษ 6347 บรุรัีมย์ 2547 สนี ้าเงนิ เทา

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

74,000            ระบบสตารท์มปีญัหา

121 HONDA CITY i-DSI (S) A กน 9019 บรุรัีมย์ 2547 สดี า

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

66,000            
 รถลากจงู เครือ่งยนตม์ปีญัหา 

สตารท์ไมต่ดิ

122 FORD EVEREST 2.5 LTD MT 2WD กค 7748 สรุนิทร์ 2547 สนี ้าตาล เทา

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

62,000            
ไมม่ ีVAT  รถลากจงู เครือ่งยนตม์ ี

ปญัหา สตารท์ไมต่ดิ  ไมม่แีบตเตอรี่

123 MITSUBISHI STRADA  MEGACAB  2.5 D บจ 8348 ชัยภมูิ 2540 สแีดง

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

56,000            ไมม่ ีVAT รถสตารท์ตดิยาก

124 TOYOTA SOLUNA  1.5  GLI  (AIR+ABS)  M หยดน ้า กต 7586 สรุนิทร์ 2543 สนี ้าเงนิ

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

40,000            
 รถลากจงู เครือ่งยนตม์ปีญัหา 

สตารท์ไมต่ดิ

125 TOYOTA VIOS 1.5 E (AIR+ABS) A กพ 3783 รอ้ยเอ็ด 2546 สนี ้าตาล

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

74,000            ระบบแอรม์ปีญัหา

126 CHEVROLET ZAFIRA   2.2  A.  SPORT กธ 5282  สรุนิทร์ 2547 สเีทา

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

34,000            
ไมม่ ีVAT รถลากจงู เครือ่งยนตม์ ี

ปญัหา สตารท์ไมต่ดิ

127 FORD RANGER OPEN CAB 2.2L HI-RIDER WILDTRAK บพ 5639 บรุรัีมย์ 2556 สเีทา

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

252,000          ไมม่ ีVAT คลชัมปีญัหา

128 ฮอนดา้ MSX125SF 1กว 9445 สรุนิทร์ 2560 สดี า ชมพู

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

16,500            เรอืนไมลช์ ารุด

129 GPX Demon 150 GR 8กษ 3348 กทม 2561 สแีดง

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

11,000            ไมม่ ีVAT รถสตารท์ไมต่ดิ

130 ฮอนดา้ MSX125SF 1กษ 8244 บรุรัีมย์ 2561 สแีดง ด า

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

17,000            เครือ่งยนตม์เีสยีงดงัผดิปกติ

131 ยามาฮา่ M-SLAZ 1กษ 686 บรุรัีมย์ 2560 สเีทา

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

18,000            

132 ยามาฮา่ M-SLAZ 1กษ 8245 บรุรัีมย์ 2559 สนี ้าเงนิ ขาว

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

18,000            

133 ฮอนดา้ MSX125SF 2กม 2646 นครราชสมีา 2561 สดี า ชมพู

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

17,000            

134 ฮอนดา้ CB500X 1กพ 3339 ชัยภมูิ 2558 สแีดง ด า

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

69,000            ป้ายทะเบยีนตดิรถป้ายเดมิ

135 ฮอนดา้ MSX125SF 1กด 3760 บรุรัีมย์ 2560 สนี ้าเงนิ ด า

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

18,000            
สตารท์ไมต่ดิรถดดัแปลงสภาพ โหลด

เตีย้ ยางหลงัร ัว่ซมึ

136 คาวาซากิ ER-6N ABS 1กล 3111 บรุรัีมย์ 2555 สขีาว

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

38,500            
ไมม่กีญุแจ ชิน้สว่นเครือ่งยนต ์บา้งชิน้

โดนถอดออก

137 ยามาฮา่ YZF-R3 (Standard) 1กย 3505 รอ้ยเอ็ด 2560 สขีาว แดง

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

50,000            
ไมม่กีญุแจ สรีถไมต่รงตามคูม่อื (ไม่

รบัผดิชอบการโอนนทุกกรณี)

138 ยามาฮา่ YZF-R15 1กน 9309 ชัยภมูิ 2558 สแีดง ขาว

 บ. เฮงลสิซิง่ แอนด์

 แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

10,500            



ล าดบั

ประมลู

ใบรายการประมลูรถ บรษัิท เฮงลสิซิง่ แอนด ์แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ณ ลานโคราช วนัที ่16 มนีาคม 2566

ยีห่อ้ โฉม ทะเบยีน ปี สรีถ บรษิทั ราคาเร ิม่ประมลู หมายเหตุ

***เงือ่นไขการประมลูรถ บรษัิท เฮงลสิซิง่ แอนด ์แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) (ประมลูทาง Facebook )***

1.การลงทะเบยีน ไมม่คีา่ใชจ้า่ยใดๆในการลงทะเบยีน เอกสารทีใ่ชป้ระกอบในการลงทะเบยีน

1.1ส าเนาบตัรประชาชนพรอ้มรับรองส าเนา ( ผูล้งทะเบยีน ผูรั้บมอบอ านาจตอ้งมอีายคุรบ 20ปี บรบิรูณ์ขึน้ไป )

1.2ชือ่บญัชเีฟสบุค๊ทีส่ามารถระบตุวัตนของผูเ้ขา้รว่มประมลูได ้

1.3เบอรโ์ทรศพัท์

1.4ส าหรับนติบิคุคล ตอ้งมหีนังสอืรับรองบรษัิทฯ ตราประทับ ส าเนาบตัรผูม้อี านาจลงนาม หนังสอืมอบอ านาจ ส าเนาบตัรผูรั้บมอบอ านาจ

1.5 สามารถลงทะเบยีนทีล่านประมลู กอ่นการประมลู 3 วนั ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. ถงึ 16.00 น.

2.สามารถเขา้ดรูถลว่งหนา้ได ้3 วนักอ่นการประมลู เริม่ดรูถตัง้แต ่8.30 น. ถงึ 16.00 น.โปรดตรวจสอบเลขเครือ่ง เลขตวัรถ แผน่เพจ 

รายละเอยีดรถตา่งๆจากส าเนารถกอ่นท าการประมลูทกุครัง้ หากมกีารประมลูไปแลว้ทางบรษัิทฯ จะขอไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ ( ตามวนั เวลาทีท่างบรษัิทฯก าหนดใหท้ราบเทา่นัน้ )

3.เริม่การบทิราคาประมลูตัง้แตเ่วลา 10.00 น. ถงึ 11.00 น. โดยอา้งองิจากเวลาของลานประมลูเป็นหลกั ผูท้ีจ่บราคาสงูสดุในเวลา 11.00 น. ถอืวา่เป็นผูช้นะ

4. การประมลูรถ ประมลูโดยการบทิราคารถยนตร์าคาจะเพิม่ครัง้ละไมต่ า่กวา่ 2,000 บาท ( โดยใหห้ลกัพันเป็นเลขคูเ่ทา่นัน้ ) รถจักรยานยนตจ์ะเพิม่ครัง้ละไมต่ า่กวา่ 500 บาท

5.ราคาขายยังไมไ่ดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่ ผูซ้ ือ้ตอ้งรับผดิชอบ VAT 7% (ยกเวน้คนัทีม่กีารระบไุวใ้นใบรายการประมลูวา่ไมม่ ีVAT )

6.รายการทีร่ะบวุา่ " เคลม VAT ไมไ่ด ้" หมายถงึรายการดงักลา่วม ีVAT ปกต ิแจง้ผูล้งทะเบยีนเป็นนติบิคุคลทราบ วา่รายการนัน้ๆม ีVAT ปกตแิละไมส่ามารถเคลม VAT ได ้

7.กรณีทีป่ระมลูได ้

7.1ช าระยอดทัง้หมดโดยการโอนเงนิในวนัประมลูเทา่นัน้

7.2ช าระเฉพาะคา่มัดจ าซือ้รถยนตค์นัละ 5,000 บาท รถจักรยานยนตค์นัละ 2,000 บาท(โดยผูช้นะการประมลูตอ้งโอนเงนิคา่มัดจ า มาภายใน 20 นาท ีหลงัจากทีม่เีจา้หนา้ทีต่ดิตอ่กลบั 

(สว่นทีเ่หลอืช าระภายใน 7 วนั ทีส่าขาใกลเ้คยีง) หากผูช้นะไมท่ าการโอนเงนิภายในเวลาทีก่ าหนด ทางบรษัิทจะขอสงวนสทิธิไ์มใ่หเ้ขา้รว่มการประมลูครัง้ตอ่ไป

8.กรณีโอนช าระเงนิเรยีบรอ้ยแลว้ ใหผู้ช้นะการประมลูสง่สลปิการโอนมายัง Line@ หรอื IN BOX (FACEBOOK) เพือ่เป็นหลกัฐานยืน่ยันการโอนช าระเงนิ แลว้ทางเจา้หนา้ทีจ่ะท าการ

สง่ใบเสร็จการช าระเงนิกลบัไปยังผูช้นะการประมลูอกีครัง้ ใหไ้วเ้ป็นหลกัฐานไปช าระสว่นทีเ่หลอื หรอืไปรับรถทีล่านประมลู (สว่นใบเสร็จตวัจรงิทางบรษัิทจะจัดสง่พรอ้มกับชดุโอน)

9.กรณีไมช่ าระสว่นทีเ่หลอืภายใน 7 วนั จะถูกรบิเงนิมัดจ าทันที

10.ไมม่คีา่มัดจ าเลม่ทะเบยีนและชดุโอน แตม่คีา่จัดสง่เลม่ทะเบยีนและชดุโอนคนัละ 100 บาท โดยจะจัดสง่ใหภ้ายใน 7-15 วนั ท าการหลงัช าระครบทัง้หมด 

หากไดเ้ลม่ทะเบยีนและชดุโอนแลว้ใหล้กูคา้น ารถไปโอนภายใน 30วนั หากเกนิ30วนั จะตอ้งเสยีคา่จัดท าชดุโอนใหมค่นัละ 2,000บาท

11.ผูซ้ ือ้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆอันเกดิขึน้เกีย่วกับการโอนรถทกุกรณี

12.ส าหรับรถทีป่ระมลูไดจ้าก บรษัิท เฮงลสิซิง่ แอนด ์แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) สามารถจัดไฟแนนซไ์ดต้ามหลกัเกณฑข์องฝ่ายอนุมัตสินิเชือ่ของ 

บรษัิท เฮงลสิซิง่ แอนด ์แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) (สามารถตดิตอ่สนิเชือ่ของบรษัิทไดท้กุสาขา)

13.บรษัิทของสงวนสทิธใ์นการพจิารณายกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการประมลูการขายบางรายการไดต้ามความเหมาะสมโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

14.ลกูคา้ตอ้งท าการเซน็ตส์ญัญาซือ้ขายรถใหแ้ลว้เสร็จกอ่นมารับรถเทา่นัน้

15.ลกูคา้สามารถน าใบเสร็จมารับรถไดห้ลงัการประมลู ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. ถงึ 16.30 น.( ทกุวนัจันทร-์วนัเสาร ์) โดยผูช้นะการประมลูตอ้งมารับรถเอง 

หากไมส่ะดวกมารับเองตอ้งมสี าเนาบตัรประชาชนพรอ้มระบขุอ้ความระบชุือ่ผูรั้บมอบอ านาจมารับรถแทนและระบทุะเบยีนรถคนันัน้

16.กรณีคนืรถ กรณีโอนรถไมไ่ด ้ตอ้งมหีลกัฐานภาพถ่ายจากขนสง่ ภาพรถ ส าเนาบตัรประชาชน ส าเนาหนา้บญัชธีนาคาร(กรณีโอนเงนิคนื)

เพือ่เป็นหลกัฐานยืน่ยันทกุครัง้เพือ่ขอรับเงนิคนืจากทางบรษัิทฯ

17.กรณีผูท้ีช่นะการประมลูแลว้ไมช่ าระเงนิตามเงือ่นไข ทา่นจะตดิ Blacklist การประมลูของ บรษัิท เฮงลสิซิง่ แอนด ์แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน)

 และไมส่ามารถเขา้รว่มประมลูรถของ บรษัิท เฮงลสิซิง่ แอนด ์แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) อกีตอ่ไป

18. เมือ่รับรถไปแลว้ใหน้ ารถไปเชค็เลขเครือ่ง เลขตวัรถ เอกสารลกูคา้ และรายละเอยีดรถ เลม่รถ ส าเนารถ ทีข่นสง่ ภายใน 10 วนันับจากวนัทีอ่อกใบเสร็จช าระครบทัง้หมด 

หากเกนิก าหนดทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

19.หา้มลกูคา้ท าการเปลีย่นแปลงชือ่เฟสบุค๊ ทีล่งทะเบยีนไวแ้ลว้ หากมกีารเปลีย่นแปลงทางบรษัิทจะท าการจ ากัดสทิธิไ์มใ่หร้ว่มประมลูทันที

 เนือ่งจากขอ้มลูไมต่รงทีล่งทะเบยีนไว ้(ลกูคา้ตอ้งลงทะเบยีนใหมเ่ทา่นัน้)


