160-Point Inspection
Checklist
HONDA CRV 2.4 EL 4WD (IVTEC)
เลขทะเบียนรถ (ขายพร้อมเลขทะเบียน / ขายแบบ

พรพรหม บุญเรือง (ก็

Inspector:
View Car

อต-Automall)

Date of Inspection:

15th June 2022

พร้อมทะเบียนรถ

ยีห้อ

HONDA

รุ่น

CRV

รุ่นย่อย

2.4 EL 4WD (I-VTEC)

สี

ขาว

ปทีผลิต

2017

ระบบเกียร์

อัตโนมัติ

ประเภทเชือเพลิง

petrol

เล่มทะเบียนรถยนต์

เก่า

ประเภทรถยนต์ตามทีจดทะเบียน

private

วันทีจดทะเบียน

2018-07-12

เลขเครือง

K24V53205988

เลขตัวถัง

MRHRW6830JP104073

ขนาดเครืองยนต์

2400

เลขไมล์

104783

จํานวนทีนัง

7

จํานวนเจ้าของรถก่อนหน้า

3

บุ๊คเซอร์วิส (ประวัติการรับบริการ)

มี

ไม่มีเลขทะเบียน)

เกรดตัวถัง

เกรดภายใน

-

-

ทดสอบขับขีบนถนน
รายการตรวจ

การสตาร์ทของเครืองยนต์

ผ่าน

แก้ไข

รายการตรวจ
เสียงผิดปกติในขณะเครืองยนต์
ทํางาน

การทํางานขณะรอบเดินเบา

อัตราเร่งของเครืองยนต์

สายพานเครืองยนต์

ยางแท่นเครืองและเกียร์

ความหนาของผ้าเบรค

แปนเบรค

ระบบเบรค และ ท่อระบบเบรค

ระบบกันสะเทือนและโช๊ค

ระบบบังคับเลียว

เสียงช่วงล่าง

ผ่าน

แก้ไข

ชุดเกียร์

การทํางานของคลัตช์

การเปลียนเกียร์สามารถทํางาน

ระบบเกจ์วัดและแผงหน้าปด

ได้อย่างปกติ

เสียงผิดปกติจากการทํางาน

ระบบขับเคลือน 4 ล้อ

ของชุดเกียร์และระบบขับเคลือน
การทํางานของเพลาขับและชุด

รถไม่มีอุบัติเหตุหนัก

ส่งกําลัง

รถไม่มีไฟไหม้

รถไม่มีรอยนําท่วม

ภายนอก
Exterior Images

รายการตรวจ

ผ่าน

แก้ไข

รายการตรวจ

ขอบยางประตูรถยนต์ (ทุกบาน)

ทีเปดประตูรถยนต์

กันชนหน้า

บังโคลนหน้า (ซ้าย)

ประตูหน้า (ขวา)

แผงประตูหน้า (ขวา)

ประตูหน้า (ซ้าย)

แผงประตูหน้า (ซ้าย)

ฝากระโปรงหน้า, แผ่นกันความ
ร้อน, และคําฝากระโปรง

บังโคลนหน้า (ขวา)

ฝากระโปรงหลัง

บังโคลนหลังซ้าย

บังโคลนหลังขวา

กันชนท้าย

ผ่าน

แก้ไข

ประตูหลัง (ขวา)

แผงประตูหลัง (ขวา)

ประตู ูหลัง (ซ้าย)

แผงประตูหลัง (ซ้าย)

สเกิร์ตข้าง (ซ้าย)

สเกิร์ตข้าง (ขวา)

สภาพตัวถังโดยรวม

กระจังหน้ารถ

ซ้นรูฟ / มูนรูฟ

เปดประทุน

ระบบการเปดฝากระโปรงหน้า

กระจกบังลมหน้า

กระจกบังลมหลัง

กระจกประตูหน้า (ซ้าย)

กระจกประตูหน้า (ขวา)

กระจกประตูหลัง (ขวา)

กระจกประตูหลัง (ซ้าย)

กระจกมุมหลัง (ซ้าย)

กระจกมุมหลัง (ขวา)

สวิตซ์ปดนําฝนหลัง

สวิตซ์ปดนําฝนกระจกหน้า

ใบปดนําฝนด้านหน้าและด้าน
หลัง

ชุดควบคุมกระจกไฟฟา

กระจกมองข้างด้านซ้าย

กระจกมองข้างด้านขวา

กระจกมองหลัง

ทีบังแดดด้านหน้า, กระจกส่อง
หน้า และ ไฟส่องสว่าง

ไฟหน้า (ซ้าย)

ไฟหน้า (ขวา)

ไฟข้างรถ

ไฟท้าย (ซ้าย)

ไฟท้าย (ขวา)

ไฟฉุกเฉิน

ไฟสัญญาณเตือน

ระบบไฟตัดหมอก

ไฟ Daytime Running Light

ระบบปรับไฟ สูง/ตํา

ระบบไฟ เปด/ปด อัตโนมัติ

ยางอะไหล่

เครืองมือแม่แรง

ขอบล้อ

ศูนย์ล้อ

ฝาครอบล้อแม๊ก และครอบดุม
ล้อ

ภายใน
รายการตรวจ

ผ่าน

แก้ไข

รายการตรวจ

ระบบเครืองเล่นและวิทยุ

ลําโพง

สัญญาณกันขโมย

กล้องถอยหลัง

เสาอากาศ

แผงควบคุมระบบแอร์

ชินส่วนทีเกียวข้องกับระบบแอร์

ช่องแอร์ด้านหน้า

การทํางานของระบบไล่ฝา

การทํางานของระบบทําความ
เย็น

ช่องแอร์ด้านหลัง

ชุดพั กแขนกลางและคอนโซล
กลาง

พรมหรือแผ่นยางรองพื น

พรมในห้องโดยสาร

แผงประตูหน้า (ขวา)

แผงประตูหน้า (ซ้าย)

แผงประตูหลัง (ขวา)

แผงประตูหลัง (ซ้าย)

แผงครอบเสา A (ขวา)

แผงครอบเสา A (ซ้าย)

แผงครอบเสากลาง (ขวา)

แผงครอบเสากลาง (ซ้าย)

แผงครอบเสา C (ขวา)

แผงครอบเสา C (ซ้าย)

ช่องเก็บของด้านหน้า

ช่องเก็บของด้านหน้า

เบาะหน้ารวมถึงเบาะไฟฟา

เบาะหลังรวมถึงเบาะไฟฟา

เบาะพั บ

ปรับเบาะอุ่น

ปรับเบาะเย็น

เบาะ และ พนักพิ งศีรษะ

ผ้าหลังคา

นา ิ กา

ช่องจ่ายไฟ - USB Port / ทีเขีย
บุหรี

แผงบังสัมภาระ, แผงลําโพง
หลัง

ช่องจ่ายไฟ - 12V / ทีเขียบุหรี

พวงมาลัยเพาเวอร์

ผ่าน

แก้ไข

ชุดควบคุมบนพวงมาลัย

สภาพพวงมาลัย

การปรับระดับของพวงมาลัย

การวัดเลขระยะไมล์

ไฟหลังคา, ไฟกลางและไฟส่อง

ทีเขียบุหรี

แผนที

ชุดเบรคมือ

หัวเกียร์

แตร

ไฟสัญญาณเตือน

ระบบครูซคอนโทรล

ระบบความจําสถานะผู้ขับขี

แผงควบคุมคอลโซล

ระบบ Paddle Shift

เข็มขัดนิรภัย

ถุงลมนิรภัย

ระบบเซ็นทรัลล็อค

รีโมตเปดท้ายรถ

ระบบปุมกดสตาร์ท

ฝาถังนํามัน

ไฟส่องสัมภาระด้านท้าย

แผงครอบสัมภาระด้านท้าย

ถาดท้าย

ช่วงล่าง
รายการตรวจ

ผ่าน

แก้ไข

รายการตรวจ

นํามันเบรค

นํามันเกียร์

การรัวซึมของนํามันเกียร์

นํามันพวงมาลัยพาวเวอร์

นํายากระปุกฉีดกระจกหน้า

นํามันเครือง

การรัวซึมของนํามันเครือง

กระปุกพั กนําหล่อเย็น

นํายาหล่อเย็น

หม้อนํา

สายไฟและกล่องฟวส์

ฝาครอบเครืองยนต์

แบตเตอรี

ระบบไอเสีย

ผ่าน

แก้ไข

แร๊คพวงมาลัย, กันโคลงและยาง

ระบบปมพวงมาลัยเพาเวอร์

หุ้ม

ระบบคันชักคันส่ง

ปกนกและลูกหมากปลายแร็ค

เหล็กกันโคลง

ยางหน้า (ซ้าย)

ยางหน้า (ขวา)

ยางหลัง (ซ้าย)

ยางหลัง (ขวา)

ข้อมูลอืนๆ
รายการตรวจ

หมายเหตุ

รายการตรวจ

สถานทีตรวจสภาพ

ภายในสถานที

สถานที

ความเสียง

ตํา

หมายเหตุ

รถทุกคันของเราผ่านการตรวจสอบ
กว่า 160 จุด โดยผู้เชียวชาญ โดยจะ
วิเคราะห์ทุกแง่มุมของรถ และบันทึก
ข้อบกพร่องทีรถอาจมี ไม่ว่าจะ
เล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม วิธีนีช่วยให้คุณ
ได้ภาพทีชัดเจนของสภาพรถทีคุณ
ได้รับ และจะไม่ถูกมองข้ามหรือแปลก
สรุปการตรวจสภาพรถ

ใจในระหว่างการดูหรือซือ หากมีข้อ
บกพร่องทีสําคัญใดๆ กับรถทีอาจส่ง
ผลต่อประสิทธิภาพหรือความทนทาน
เราจะแก้ไขให้ตรงจุดก่อนทีจะลง
รายการรถเพื อความอุ่นใจของคุณ
โปรดดูรายงานโดยละเอียดของเรา
ด้านล่างและแจ้งให้เราทราบหากคุณ
มีคําถามใดๆ

หมายเหตุ

AM DM

