
Guaranteerod.com 
Tel. 086-533-1987    
รายละเอียดรถยนต  / Vehicle Description  
สัญลักษณ  แปลวาไมไดตรวจเช็ค  เนื่องจาก ผูขายไมสะดวกใหตรวจ  หรือไมม ีLift ยกรถ  ใหบริการ 
ทะเบียนรถ :                ปจดทะเบียน :         จํานวนเจาของ  :  
ยี่หอ  :           รุนรถ  :           ปท่ีผลิต  :  
เลขไมล  :        KM     ประเภทเกียร :                    การขับเคล่ือน :  
เลขเคร่ืองยนต :                              จํานวนกระบอกสูบ :  
เลขตัวถัง :         
ขนาดเครื่องยนต :       cc         แรงมา  :     HP        เชื้อเพลิงรวม :     
สี  :            กุญแจ  :    ดอก     หมายเลขถังแกส :   
แมแรง   มี   ไมมี       วันท่ีตรวจ  :          
ประแจ   มี   ไมมี     สถานที่ตรวจ :         
คูมือ   มี   ไมมี  Book Service  :              คร้ังสดุทายวันท่ี                   เลขไมล                  KM 
 

เฉล่ียความหนาสี code 
ชิ้นสวน  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
       
 

                                           

มาตรฐาน 90 -270 ไมครอน 

ผานการทําสีมาใหม 

A บังโคลนหนาขวา ไมครอน  ทําสี         ไมทําสี 
B ประตูหนาขวา ไมครอน  ทําสี         ไมทําสี 
C ประตูหลังขวา ไมครอน  ทําสี         ไมทําสี 
D บังโคลนหลังขวา ไมครอน  ทําสี         ไมทําสี 
E บังโคลนหนาซาย ไมครอน  ทําสี         ไมทําสี 
F ประตูหนาซาย ไมครอน  ทําสี         ไมทําสี 
G ประตูหลังซาย ไมครอน  ทําสี         ไมทําสี 
H บังโคลนหลังซาย ไมครอน  ทําสี         ไมทําสี 
I กระโปรงหนา ไมครอน  ทําสี         ไมทําสี 
J กระโปรงหลัง ไมครอน  ทําสี         ไมทําสี 
K หลังคา ไมครอน  ทําสี         ไมทําสี 
L กันชนหนา  พลาสติก  ไฟเบอร  ทําสี         ไมทําสี 

 
  สรุปรายงาน : 

         

M กันชนหลัง  พลาสติก  ไฟเบอร  ทําสี         ไมทําสี 



รายงานภายในหองโดยสาร และระบบไฟฟาตางๆ 
ชิ้นสวน มี ไมมี ผาน ไมผาน หมายเหตุ 

1. กระจกขางไฟฟาขวา      
2. กระจกขางไฟฟาซาย      
3. เบาะไฟฟาคูหนา      
4. ตัวล็อกเขม็ขัดนิรภยัคูหนา      
5. ตัวล็อกเขม็ขัดนิรภยัคูหลัง      
6. บานกระจกไฟฟาคูหนา      
7. บานกระจกไฟฟาคูหลัง      
8. มานบังแดดหลัง  / ละลายฝาหลัง      
9. ระบบแอร       
10.  วิทย ุ      
11. ที่จุดบุหร่ี      
12. ไฟในหองโดยสาร      
13. ไฟเรือนไมล      
14. เกียรในหองโดยสาร (หนังหุม)      
15. แผงประตูคูหนา      
16. แผงประตูคูหลัง       
17. พรมปูพื้น      
18. คราบสนิมผิดสังเกต  *****      
19. AIRBAG  *****      
20. ไฟแสดงคาตางๆ เรือนไมล      
21. หนังหุมพวงมาลัย /แตรรถยนต      
22. ผาหลังคา       
23. ชองเก็บของคอนโทรลหนา      
24. ชองลมแอรคอนโทรลกลาง      
25. สวิซทควบคุมการทํางานตางๆ      
26. สวิซทแกส LPG / NGV      
27. ชองเก็บของ (ทายรถ)      
28. ไฟหร่ี      
29. ไฟหนา  / ตัดหมอก      
30. ไฟสูง      
31. ไฟเลี้ยวคูหนา   (ฉุกเฉิน)      
32. ไฟเลี้ยวคูหลัง    (ฉุกเฉิน)      
33. ไฟเบรก      
 



รายงานภายในหองโดยสาร และระบบไฟฟาตางๆ 
ชิ้นสวน มี ไมมี ผาน ไมผาน หมายเหตุ 

34.ที่ปดน้ําฝนดานหนา      
35. ที่ปดน้ําฝนดานหลัง      
36. ที่ฉีดกระจก      
37. ระบบปดน้ําฝนอัตโนมัติ      

รายงานภายในหองเครื่องยนต 
ชิ้นสวน ผาน ไมผาน หมายเหตุ 

38. คราบสนิมในหมอน้ํา    
39. สายพาน    
40. การตัดตอหมายเลขตัวถัง    
41. เปาโชค ซาย ขวา    
42. รอบเครื่องยนตเดินเบา    
43. รอยร่ัวทีห่มอน้ํา หมอพักน้ํา    
44. คานซับแรงหนา    
45. คราบน้ํามันบนเครื่องยนต    
46. การทํางานของพัดลมไฟฟา    
47. ยางแทนเครื่อง    
48. อาการสั่น สะดุด เวลาติดเครื่อง    
49. ชุดสายไฟในหองเครื่อง    

ตองใช Lift ยกรถ เพื่อความชัดเจน 
รายงานใตทองรถยนต และชวงลาง 

ชิ้นสวน ผาน ไมผาน หมายเหตุ 
50. โชคอัพ คูหนา / ยางกนักระแทก    
51. โชคอัพ คูหลัง / ยางกนักระแทก    
52. จานดิสกเบรก  หนา หลัง    
53. ยางกันฝุน    
54. ลูกหมากกันโคลงหนา ซาย - ขวา    
55. เฟองทาย    
56. น้ํามันใตทอง     
57. แซสซี     
58. ทอไอเสีย    
59. หนาแปลนเพลากลาง    
59. สภาพยาง ทั้ง 4 เสน / ยางอะไหล    
 



รายงานทดสอบการขับขี่ และสัญญาณเซ็นเซอรตางๆ 
ชิ้นสวน ผาน ไมผาน หมายเหตุ 

60. ทดสอบการออกตัวน้ํามัน    
61. ทดสอบการออกตัวแกส LPG/NGV    
62. ทดสอบอัตราเรงรอบเครื่องยนต    
63. ทดสอบการเลี้ยวซาย - ขวาพวงมาลัย    
64. ทดสอบอุณหภูมิความรอนขณะขับขี ่    
65. ทดสอบการระบบเบรก ABS *****    
66. ทดสอบสัญญาณกันโขมย    
67. ทดสอบระบบเซ็นเซอร หนา หลัง    
68. ฟลมสวนตางๆ    
69. ตรวจเชค็ไฟรั่วจากแบตเตอรร่ี รถยนต    
 
สรุป  สภาพรถ        %     ผาน     ไมผาน 
 
 
 
 
 
 
การขับขี ่
 
 
 
 
 
ขอแนะนํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


