
การรบัประกนั               รบัประกนั               ไมร่บัประกนั

Y N หมายเหตุ 47 ไฟ 12 V ทีจุ่ดบุหรี/่ 5 V USB

1 เลม่ทะเบยีนรถ 48 กลไกเปิดกระโปรงหน้า

2 คู่มอืประจ ารถ/Book Service 49 ยางอะไหล่

3 เอกสารการรบัประกนั 50 แมแ่รงชุดเครือ่งมอื

P F หมายเหตุ 51 กระบะหลงัอยู่ในสภาพด ี(ส าหรบัรถกระบะ)

4 กระโปรงหน้า 52 กระบะไลน์เนอร ์(ส าหรบัรถกระบะ)

5 กาบหน้าซา้ย 53 ฝากระบะทา้ยเปิดปิดไดป้กต ิ(ส าหรบัรถกระบะ)

6 ประตูหน้าซา้ย 54 กนัชนทา้ยกระบะแน่นหนาด ี(ส าหรบัรถกระบะ)

7 ประตูหลงัซา้ย P F หมายเหตุ

8 กาบหลงัซา้ย 55 ชุดกา้นต่อพวงมาลยั

9 กระโปรงหลงั ฝาทา้ย 56 บูชยาง

10 กาบหลงัขวา 57 ลกูหมาก

11 ประตูหลงัขวา 58 ยางหุม้เพราขบั

12 ประตูหน้าขวา 59 การรัว่ซมึของน ้ามนัเกยีร์

13 กาบหน้าขวา 60 การรัว่ซมึของอ่างน ้ามนัเครือ่ง

14 หลงัคา 61 ลอ้แมก็

15 เสา A ซา้ย-ขวา 62 ยางทัง้สีล่อ้  ปี.......................

16 เสา B ซา้ย-ขวา 63 โช๊คอพั

17 เสา C ซา้ย-ขวา 64 จุดยดึท่อไอเสยี

18 คานหมอ้น ้า 65 ยางแท่นเครือ่ง

P F หมายเหตุ 66 เพลาหลงั

19 ไฟหน้าสงู-ต ่า ไฟหลงั 67 ระบบเบรค

20 ไฟหรี ่ไฟส่องทะเบยีน 68 แผ่นปิดใตท้อ้งรถ

21 ไฟเลี้ยว ซา้ย ขวา 69 ความเรยีบรอ้ยใตท้อ้งรถ

22 ไฟฉุกเฉนิ P F หมายเหตุ

23 ไฟแผงหน้าปัด 70 ป้ายแสดงรายละเอยีดต่างๆ ภายในหอ้งเครือ่งยนต์

24 ไฟหน้าคอนโซล 71 ความเรยีบรอ้ยหอ้งเครือ่งยนต์

25 ไฟหอ้งโดยสาร 72 สายไฟ กลอ่งฟิวส์

26 ไฟส่องแผนที/่ไฟแต่งหน้า 73 ท่อน ้า ท่ออากาศ ท่อน ้ามนั 

27 ไฟเบรค ไฟเกยีรถ์อยหลงั,ดวงที3่ 74 สภาพแบตเตอรี ่ เปลยีนเมือ่..........................

28 ไฟตดัหมอก 75 สตารท์เครือ่งตดิงา่ย

29 กระจกไฟฟ้า 76 รอบเดนิเบานิง่

30 เซนทรลัลอ๊ค 77 ไมม่กีารโหลดของเครือ่งยนต์ในขณะเปิดโหลดเตม็ที่

31 มา่นไฟฟ้า 78 สายพาน

32 เครือ่งเสยีง 79 เสยีงวาวล์

33 พวงมาลยัมลัตฟัิงกฃ์ัน่ 80 ระบบหลอ่เยน็ (คอนเซาท)์

34 แตร พวงมาลยั 81 ไดชารท์ (คอนเซาท์)

35 เบาะไฟฟ้า ดา้นคนขบั 82 จ่ายเชือ้เพลงิ (คอนเซาท)์

36 เบาะไฟฟ้า ดา้นคนนัง่ 83 เซนเซอร ์ต่างๆ  (คอนเซาท)์

37 กระจกมองขา้งปรบัไฟฟ้า 84 เกยีรท์ างานปกต ิอุณหภูมปิกต ิ(คอนเซาท)์

38 กระจกมองขา้งพบัไฟฟ้า 85 SRS (คอนเซาท์)

39 Push Start 86 ABS (คอนเซาท์)

40 จอแสดงผลการขบัขี่ 87 EPS (คอนเซาท์)

41 ระบบน าทาง 88 ระบบควบคุมการทรงตวั (คอนเซาท)์

42 ระบบปรบัอากาศ 89 ระบบปรบัอากาศ วดัอุณหภูมสิงู-ต ่า (คอนเซาท)์

43 สญัญาฯเตอืนคาดเขม็ขดันริภยั 90 หมายเลขตวัถงั ตรงกบั ECU (คอนเซาท)์

44 กลอ้งมองหลงั สญัญาณเตอืนถอยหลงั 91 ระบบการท างานของหวัฉดี (คอนเซาท)์

45 มอืเปิดฝาถงัน ้ามนั 92 อุณหภูมเิครือ่งยนต์ (คอนเซาท)์

46 กลไกเปิดหอ้งเกบ็สมัภาระดว้ยกุญแจ 93 เสยีงพวงมาลยัขณะหกัสุด ตอ้งไมม่เีสยีง

E เคร่ืองยนต์ เกียร ์ด้วยเคร่ืองคอนเซาท์

D ช่วงล่าง ระบขบัเคล่ือน ระบบกนัสะเทือน

วนัทีต่รวจเช็ค :

ชือ่ :

A  เอกสารส าคญั

B ตรวจสอบค่าความหนาผิวเคลือบ

C ตรวจสอบระบบไฟภายใน ภายนอก

แบบฟอรม์ ตรวจเช็คสภาพรถยนตม์อืสอง และรบัรองผลการตรวจโดย Scan2Car 

โทร :

ทะเบยีน:       

ยีห่อ้:                          

ระยะไมล:์               

ส ี:                       

ราคา :

ขอ้แนะน า :

VIN. :



แบบฟอรม์ ตรวจเช็คสภาพรถยนตม์อืสอง และรบัรองผลการตรวจโดย Scan2Car 

94 ครชัเกยีร ์ธรรมดา/อตัโนมตั ิปกติ 145 เกจวดัแรงดนัแกส็ พรอ้มใชง้าน
F การทดสอบบนถนน (ทดลองขบั) P F หมายเหตุ 146 หมอ้ตม้อยู่ในสภาพพรอ้มใชง้าน

95 รอบเดนิเบานิง่ 147 เมือ่เปลีย่นเป็นแกส็ จะตอ้งไมก่ระตุก

96 ไมม่เีสยีงผดิปกตขิณะสตารท์(เครือ่งเยน็) P F หมายเหตุ

97 เครือ่งยนต์อุณหภูมปิกติ 148 น ้ามนัเครือ่ง

98 ออกตวัตอ้งไมม่อีาการกระตุก หรอืกระชาก 149 น ้ามนัเกยีร์

99 ออกตวัรอบตอ้งไมต่ก 150 น ้ามนัเพาเวอร์

100 เกยีรต์อ้งไมร่อ 151 น ้ามนัเบรค

101 หกัพวงมาลยัสุด ออกตวั ขึน้เนนิ ตอ้งไมม่เีสยีง 152 ใลร่ะบบเบรค

102 ปลอ่ยพวงมาลยัขณะวิง่ตอ้งไมม่กีารดงึ ซา้ย ขวา 153 เตมิน ้ายาหลอ่เยน็

103 ไมม่อีาการพวงมาลยัสัน่ขณะวิง่ 154 เตมิน ้ายาแอร์

104 ทดสอบเกยีร ์2WD,4WD 155 ยางสีล่อ้

105 การท างานของระบบปัดน ้าฝน 156 แบตเตอรร์ี่

106 ไฟหน้าอตัโนมตั ิ (ถา้ม)ี 157 น ้ามนัเฟืองทา้ย(ถา้ม)ี

107 มอเตอรฉ์ดีน ้าลา้งกระจก P F หมายเหตุ

108 ใบปัดน ้าฝน * รถไมม่กีารชนหนกัจนถงึคาน และ เสา A B C

109 มาตรวดัความเรว็ มาตรวดัระยะทาง ท างานถูกตอ้ง * รถไมม่กีารจมน ้า หรอืแช่น ้าเป็นเวลานาน

110 ระบบควบคุมความเรว็อตัโนมตัิ * รถไมม่กีารพลกิคว ่า 

111 พดัลมแอรไ์มม่เีสยีงดงั * รถไมม่กีารตดัต่อ ทวั ทา้ย 
112 ไมม่เีสยีงรบกวนเขา้มาภายในหอ้งโดยสาร
113 เครือ่งยนต์ไมส่ ัน่ขณะจอด หรอืวิง่

114 อุปกรณ์ภายในแน่นหนา ไมม่เีสยีงรบกวน

115 ขบัขึน้เนนิ หรอืตกหลมุ จะตอ้งไมม่เีสยีงใดๆ 1

116 ถอยหลงัจะตอ้งไมม่เีสยีงเฟืองทา้ย 2

117 ระบบเบรค 3

118 ระยะเบรคท างาน

119 เบรคมอื

120 เกยีร ์paddle shift ท างานปกติ 4

P F หมายเหตุ

121 คอนโซลหน้า
122 คอนโซลกลาง
123 ปุ่ มควบคุมต่างๆ สภาพด ีพรอ้มใชง้าน

124 เบาะนัง่ ตอ้งมัน่คงและพรอ้มใชง้าน

125 แผงประตูขา้ง อยู่ในสภาพดี

126 บุเพดาน ตอ้งไมม่คีราบน ้า และไมห่ลดุลงมา

127 ทีบ่งัแดด ตอ้งพรอ้มใชง้าน

128 เขม็ขดันริภยั ตอ้งพรอ้มใชง้าน

129 พรมพื้นรถ ตอ้งไมม่กีลิน่อบั หรอืขึน้รา

130 ประตูรถทุกบาน ตอ้งปิดงา่ยและสนทิ

131 ช่องแอร ์ตอ้งปรบัและใชง้านได้

132 หนงัหุม้พวงมาลยัตอ้งอยู่สภาพปกติ

133 ลายไม ้ตอ้งไมแ่ตก(ถา้ม)ี
P F หมายเหตุ

134 ระบบ Hybrid  Control  ท างานปกติ

135 ชุดสายไฟแรงดนัสงู พรอ้มใชง้าน

136 มอเตอรเ์จนเนอเรเตอร ์ท างานปกติ

137 น ้าหลอ่เยน็อนิเวอรเ์ตอร ์อยู่ในระดบัปกติ

138 ปัม้น ้าระบายความรอ้นอนิเวอรเ์ตอร ์ท างานปกติ

139 พดัลมระบายความรอ้นแบตเตอรร์ี ่ท างานปกติ

140 เซนเซอรว์ดัอุณหภูมแิละท่อระบายความรอ้น

141 แบตเตอรร์ี ่ท างานปกติ

142 อุปกรณ์ป้องกนัสายไฟใตท้อ้งรถอยู่ในสภาพดี
P F หมายเหตุ

143 ตรวจสอบหมายเลขถงัแกส็ และเอกสารรบัรอง

144 ถงับรรจุแกส็ ตดิตัง้หนาแน่น

ได้ผา่นการตรวจสอบและรบัรองเทคนิคตามมาตรฐาน Scan2Car เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

ผูว้่าจ้างรบัทราบ ผลการตรวจเชค็ และเง่ือนไขการรบัประกนั เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

ระยะเวลารบัประกนัไมเ่กนิ 30 วนั นบัจากวนัตรวจรถ

ในเอกสารตรวจสอบ หากทาง Scan2Car ไดแ้จง้ไวต้ัง้แต่ตน้วา่ รถคนัดงักลา่วไดผ้่านการชนหนกั พลกิคว ่า 
จมน ้า หรอื เหตุการณ์ทีจ่ะท าใหร้ถยนต์คนันี้ไมส่มบูรณ์ แต่ทางลกูคา้ยงัยนืยนัจะซือ้ ในกรณีนี้ ไมเ่ขา้เงือ่นไข
การรรับประกนั

หากมกีารซือ้คนื รถจะตอ้งอยู่ในสภาพทีส่มบูรณ์เหมอืนตอนทีล่กูคา้รบัรถมา และการรบัซือ้คนื จะซือ้ไมเ่กนิ
วงเงนิทีล่กูคา้ซือ้มา โดยถอืหลกัฐานการซือ้ขายระหวา่งผูซ้ือ้กบัผูข้าย เป็นส าคญั

รายการรบัประกนั ซ้ือคืน 100% หากตรวจพบ

Scan2Car ได้เพ่ิมความมัน่ใจให้กบัลกูค้าทุกท่าน โดยการรบัประกนัการซ้ือคืน ในราคาท่ีท่านซ้ือมา 100%    
โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี

เป็นรถยนต์ทีผ่่านการตรวจสอบจาก Scan2Car เท่านัน้

G ภายในห้องโดยสาร

J รายการพื้นฐานท่ีต้องเปล่ียนหลงัจากซ้ือ

H ระบบ Hybrid

I  ระบบเช้ือเพลิง CNG / NGV / LPG (ถา้มี)

.....................................
ผู้ตรวจสอบ Scan2Car

วนัท่ี.............................

.....................................
ผู้ว่าจ้าง

วนัท่ี.............................

ติดต่อสอบถามได้ท่ี โทร.061-828-5558 / Line ID : @scan2car / FB : scan2car


