แบบฟอร์ม ตรวจเช็ คสภาพรถยนต์มือสอง และร ับรองผลการตรวจโดย Scan2Car
ข้อแนะนา :

ว ันทีต
่ รวจเช็ ค :

ทะเบียน:

่ :
ชือ

โทร :

ยีห
่ อ
้ :

สี :

การร ับประก ัน

ระยะไมล์:

ราคา :

VIN. :

A เอกสารสาคัญ

Y

N

หมายเหตุ

48 กลไกเปิ ดกระโปรงหน้า

2 คู่มอื ประจารถ/Book Service

49 ยางอะไหล่
50 แม่แรงชุดเครือ่ งมือ
P

F

หมายเหตุ

4 กระโปรงหน้า
5 กาบหน้าซ้าย
6 ประตูหน้าซ้าย

51 กระบะหลังอยู่ในสภาพดี (สาหรับรถกระบะ)
52 กระบะไลน์เนอร์ (สาหรับรถกระบะ)
53 ฝากระบะท้ายเปิ ดปิ ดได้ปกติ (สาหรับรถกระบะ)
54 กันชนท้ายกระบะแน่นหนาดี (สาหรับรถกระบะ)
D ช่วงล่าง ระบขับเคลื่อน ระบบกันสะเทือน

7 ประตูหลังซ้าย
8 กาบหลังซ้าย
9 กระโปรงหลัง ฝาท้าย

55 ชุดก้านต่อพวงมาลัย
56 บูชยาง

10 กาบหลังขวา
11 ประตูหลังขวา

57 ลูกหมาก
58 ยางหุม้ เพราขับ

12 ประตูหน้าขวา

59 การรั ่วซึมของน้ามันเกียร์

13 กาบหน้าขวา
14 หลังคา

60 การรั ่วซึมของอ่างน้ามันเครือ่ ง
61 ล้อแม็ก

15 เสา A ซ้าย-ขวา

62 ยางทังสี
้ ล่ อ้ ปี .......................

16 เสา B ซ้าย-ขวา

63 โช๊คอัพ

17 เสา C ซ้าย-ขวา

64 จุดยึดท่อไอเสีย

18 คานหม้อน้า
C ตรวจสอบระบบไฟภายใน ภายนอก
19 ไฟหน้าสูง-ต่า ไฟหลัง
20 ไฟหรี่ ไฟส่องทะเบียน
21 ไฟเลี้ยว ซ้าย ขวา
22 ไฟฉุกเฉิน
23 ไฟแผงหน้าปั ด

ไม่ร ับประก ัน

47 ไฟ 12 V ทีจ่ ุดบุหรี/่ 5 V USB

1 เล่มทะเบียนรถ
3 เอกสารการรับประกัน
B ตรวจสอบค่าความหนาผิ วเคลือบ

ร ับประก ัน

P

F

หมายเหตุ

65
66
67
68

P

F

หมายเหตุ

P

F

หมายเหตุ

ยางแท่นเครือ่ ง
เพลาหลัง
ระบบเบรค
แผ่นปิ ดใต้ทอ้ งรถ

69 ความเรียบร้อยใต้ทอ้ งรถ
E เครื่องยนต์ เกียร์ ด้วยเครื่องคอนเซาท์
70 ป้ ายแสดงรายละเอียดต่างๆ ภายในห้องเครือ่ งยนต์

24 ไฟหน้าคอนโซล
25 ไฟห้องโดยสาร

71 ความเรียบร้อยห้องเครือ่ งยนต์
72 สายไฟ กล่องฟิ วส์

26 ไฟส่องแผนที/่ ไฟแต่งหน้า
27 ไฟเบรค ไฟเกียร์ถอยหลัง,ดวงที3่

73 ท่อน้า ท่ออากาศ ท่อน้ามัน
74 สภาพแบตเตอรี่ เปลียนเมือ่ ..........................

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ไฟตัดหมอก
กระจกไฟฟ้ า
เซนทรัลล๊อค
ม่านไฟฟ้ า
เครือ่ งเสียง
พวงมาลัยมัลติฟังก์ฃนั ่
แตร พวงมาลัย
เบาะไฟฟ้ า ด้านคนขับ
เบาะไฟฟ้ า ด้านคนนั ่ง
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้ า
กระจกมองข้างพับไฟฟ้ า
Push Start
จอแสดงผลการขับขี่

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

สตาร์ทเครือ่ งติดง่าย
รอบเดินเบานิง่
ไม่มกี ารโหลดของเครือ่ งยนต์ในขณะเปิ ดโหลดเต็มที่
สายพาน
เสียงวาว์ล
ระบบหล่อเย็น (คอนเซาท์)
ไดชาร์ท (คอนเซาท์)
จ่ายเชือ้ เพลิง (คอนเซาท์)
เซนเซอร์ ต่างๆ (คอนเซาท์)
เกียร์ทางานปกติ อุณหภูมปิ กติ (คอนเซาท์)
SRS (คอนเซาท์)
ABS (คอนเซาท์)
EPS (คอนเซาท์)

41
42
43
44
45
46

ระบบนาทาง
ระบบปรับอากาศ
สัญญาฯเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย
กล้องมองหลัง สัญญาณเตือนถอยหลัง
มือเปิ ดฝาถังน้ามัน
กลไกเปิ ดห้องเก็บสัมภาระด้วยกุญแจ

88
89
90
91
92
93

ระบบควบคุมการทรงตัว (คอนเซาท์)
ระบบปรับอากาศ วัดอุณหภูมสิ งู -ต่า (คอนเซาท์)
หมายเลขตัวถัง ตรงกับ ECU (คอนเซาท์)
ระบบการทางานของหัวฉีด (คอนเซาท์)
อุณหภูมเิ ครือ่ งยนต์ (คอนเซาท์)
เสียงพวงมาลัยขณะหักสุด ต้องไม่มเี สียง

แบบฟอร์ม ตรวจเช็ คสภาพรถยนต์มือสอง และร ับรองผลการตรวจโดย Scan2Car

94 ครัชเกียร์ ธรรมดา/อัตโนมัติ ปกติ
F การทดสอบบนถนน (ทดลองขับ)
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หมายเหตุ

95 รอบเดินเบานิง่
96 ไม่มเี สียงผิดปกติขณะสตาร์ท(เครือ่ งเย็น)
97 เครือ่ งยนต์อณ
ุ หภูมปิ กติ

145 เกจวัดแรงดันแก็ส พร้อมใช้งาน
146 หม้อต้มอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
147 เมือ่ เปลีย่ นเป็ นแก็ส จะต้องไม่กระตุก
J รายการพื้นฐานที่ ต้องเปลี่ยนหลังจากซื้อ

P

F

หมายเหตุ

P

F

หมายเหตุ

148 น้ามันเครือ่ ง

98 ออกตัวต้องไม่มอี าการกระตุก หรือกระชาก

149 น้ามันเกียร์

99 ออกตัวรอบต้องไม่ตก

150 น้ามันเพาเวอร์

100 เกียร์ตอ้ งไม่รอ

151 น้ามันเบรค

101 หักพวงมาลัยสุด ออกตัว ขึน้ เนิน ต้องไม่มเี สียง

152 ใล่ระบบเบรค

102 ปล่อยพวงมาลัยขณะวิง่ ต้องไม่มกี ารดึง ซ้าย ขวา
103 ไม่มอี าการพวงมาลัยสันขณะวิ
่
ง่

153 เติมน้ายาหล่อเย็น
154 เติมน้ายาแอร์

104 ทดสอบเกียร์ 2WD,4WD
105 การทางานของระบบปั ดน้าฝน

155 ยางสีล่ อ้
156 แบตเตอร์ร่ี

106 ไฟหน้าอัตโนมัติ (ถ้ามี)

157 น้ามันเฟื องท้าย(ถ้ามี)
รายการรับประกัน ซื้อคืน 100% หากตรวจพบ

107 มอเตอร์ฉดี น้าล้างกระจก
108 ใบปั ดน้าฝน

*
*
*
*

109 มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดระยะทาง ทางานถูกต้อง
110 ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
111 พัดลมแอร์ไม่มเี สียงดัง
112 ไม่มเี สียงรบกวนเข้ามาภายในห้องโดยสาร
113 เครือ่ งยนต์ไม่สนขณะจอด
ั่
หรือวิง่

รถไม่มกี ารชนหนักจนถึงคาน และ เสา A B C
รถไม่มกี ารจมน้า หรือแช่น้าเป็ นเวลานาน
รถไม่มกี ารพลิกคว่า
รถไม่มกี ารตัดต่อ ทัว ท้าย

Scan2Car ได้เพิ่ มความมั ่นใจให้กบั ลูกค้าทุกท่าน โดยการรับประกันการซื้อคืน ในราคาที่ ท่านซื้อมา 100%
โดยมีเงื่อนไขดังนี้

114 อุปกรณ์ภายในแน่นหนา ไม่มเี สียงรบกวน

119 เบรคมือ

1 เป็ นรถยนต์ทผ่ี ่านการตรวจสอบจาก Scan2Car เท่านัน้
2 ระยะเวลารับประกันไม่เกิน 30 วัน นับจากวันตรวจรถ
3 ในเอกสารตรวจสอบ หากทาง Scan2Car ได้แจ้งไว้ตงั ้ แต่ตน้ ว่า รถคันดังกล่าวได้ผ่านการชนหนัก พลิกคว่า
จมน้า หรือ เหตุการณ์ทจ่ี ะทาให้รถยนต์คนั นี้ไม่สมบูรณ์ แต่ทางลูกค้ายังยืนยันจะซือ้ ในกรณีน้ี ไม่เข้าเงือ่ นไข
การรัรบประกัน

120 เกียร์ paddle shift ทางานปกติ
G ภายในห้องโดยสาร

4 หากมีการซือ้ คืน รถจะต้องอยู่ในสภาพทีส่ มบูรณ์เหมือนตอนทีล่ กู ค้ารับรถมา และการรับซือ้ คืน จะซือ้ ไม่เกิน
วงเงินทีล่ กู ค้าซือ้ มา โดยถือหลักฐานการซือ้ ขายระหว่างผูซ้ อ้ื กับผูข้ าย เป็ นสาคัญ

115
116
117
118

ขับขึน้ เนิน หรือตกหลุม จะต้องไม่มเี สียงใดๆ
ถอยหลังจะต้องไม่มเี สียงเฟื องท้าย
ระบบเบรค
ระยะเบรคทางาน

P

F
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121 คอนโซลหน้า
122 คอนโซลกลาง
123 ปุ่มควบคุมต่างๆ สภาพดี พร้อมใช้งาน
124 เบาะนัง่ ต้องมันคงและพร้
่
อมใช้งาน
125 แผงประตูขา้ ง อยู่ในสภาพดี
126 บุเพดาน ต้องไม่มคี ราบน้า และไม่หลุดลงมา
127 ทีบ่ งั แดด ต้องพร้อมใช้งาน
128 เข็มขัดนิรภัย ต้องพร้อมใช้งาน
129 พรมพื้นรถ ต้องไม่มกี ลิน่ อับ หรือขึน้ รา
130 ประตูรถทุกบาน ต้องปิ ดง่ายและสนิท
131 ช่องแอร์ ต้องปรับและใช้งานได้
132 หนังหุม้ พวงมาลัยต้องอยู่สภาพปกติ
133 ลายไม้ ต้องไม่แตก(ถ้ามี)
H ระบบ Hybrid
134 ระบบ Hybrid Control ทางานปกติ
135 ชุดสายไฟแรงดันสูง พร้อมใช้งาน
136 มอเตอร์เจนเนอเรเตอร์ ทางานปกติ
137 น้าหล่อเย็นอินเวอร์เตอร์ อยู่ในระดับปกติ
138 ปั ม้ น้าระบายความร้อนอินเวอร์เตอร์ ทางานปกติ
139 พัดลมระบายความร้อนแบตเตอร์ร่ี ทางานปกติ
140 เซนเซอร์วดั อุณหภูมแิ ละท่อระบายความร้อน
141 แบตเตอร์ร่ี ทางานปกติ
142 อุปกรณ์ป้องกันสายไฟใต้ทอ้ งรถอยู่ในสภาพดี
I ระบบเชื้อเพลิ ง CNG / NGV / LPG (ถ้ามี)
143 ตรวจสอบหมายเลขถังแก็ส และเอกสารรับรอง
144 ถังบรรจุแก็ส ติดตัง้ หนาแน่น

ได้ผา่ นการตรวจสอบและรับรองเทคนิ คตามมาตรฐาน Scan2Car เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว

.....................................
ผู้ตรวจสอบ Scan2Car
P
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หมายเหตุ

วันที่.............................
ผูว้ ่าจ้างรับทราบ ผลการตรวจเช็ค และเงือ่ นไขการรับประกัน เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว

.....................................
ผู้ว่าจ้าง
วันที่.............................
P
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หมายเหตุ

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

