Vehicle Inspection Report
สรุ ปผลการตรวจสอบ (Inspection Summary)
ยี่ห้อ/รุ่น (Make/Model): BMW ACTIVEHYBRID 5 RHD
เลขตัวถัง (VIN): WBA5E12020D387490
เลขเครื่องยนต์ (Engine No.): 09988967
ปี ผลิต (Build Date): 2014
สี (Color): น ้ำตำล
เลขไมล์ (Mileage): 15975
เลขทะเบียน (No. Plate): 5กฬ 9023
ทะเบียนหมดอำยุ (Registration Expiry): 27 พ.ย 60
ชื่อลูกค้ ำ Customer Name: 54 นิวฒ
ั น์
ที่อยู่ (Address):

วันที่ตรวจสอบรถยนต์ (Date of Inspection): 19.7.60
เลขคำขอบริกำร (Job No.) : I017-032-003
Vehicle Picture:

โทรศัพท์ (Tel):
สถำนที่ตรวจสอบรถ (Inspection Place):
54 นิวฒ
ั น์
ไม่เคยเกิดอุบตั ิเหตุรุนแรงจนทำให้
โครงสร้ ำงรถมีปัญหำควำมปลอดภัย
No Evidence of Major or Hail
Damage

ใช่

ไม่มีกำรตัดต่อ ดัดแปลง คัชซี และ
โครงสร้ ำงรถ
No chassis and cab structure
modified

ใช่

X

ไม่เคยประสบภัยจมน ้ำ
No Evidence of Flood

ใช่

X

ไม่เคยประสบภัยอัคคีภยั
No Evidence of Fire

ใช่

X

กำรวินิจฉัยผ่ำนทำง OBD
On-Board Diagnostics (OBD)

ปรกติ

X

สภำพรถโดยรวม
Overall Appearance

ดี

X

X

ข้ อคิดเห็นทั่วไป (General Comments):
รถสภาพดี โครงสร้ างไม่ เคยอุบัติเหตุ ไม่ เคยจมนา้ และไฟไหม้

VIN : WBA5E12020D387490

1

ISR-2017 Rev.3 12.07.17

Vehicle Inspection Report
รูปเล่ มทะเบียนรถ เลชตัวถัง และ เลขไมล์ (Register Picture, VIN No. and Mileage Picture)
รูปเล่มทะเบียน (Register Picture):

รูปเลขตัวถัง (VIN Picture):

VIN : WBA5E12020D387490

รูปเลขไมล์ (Mileage Picture):
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ภายใน (Interior)
X

ที่นงั่ สภำพ
Seat Appearance

สภำพดีตำมอำยุกำรใช้ งำน

X

กำรทำงำน กำรปรับ และกำรล็อค
เบำะ Seat Adjust functional

ทำงำนได้ ดี

สภำพ รำงใต้ เบำะ

สภำพดีตำมอำยุกำรใช้ งำน

X

Seat slide adjust rail

X

เข็มขัดนิรภัย
Seat Belts

สภำพดีตำมอำยุกำรใช้ งำน

X

แผงคอนโซล
Other Trims

สภำพดีตำมอำยุกำรใช้ งำน

X

เครื่องเสียงภำยในรถ
Radio/ Multiplayer

เปิ ด-ปิ ด ปกติ

X

ลำโพง
Speaker working

ทำงำนปกติ

X

ไล่ ฝ้ำกระจกหลัง
Rear Window Demister

สภำพดีไม่พบรอยขำด

X

อุปกรณ์ทำควำมเย็นและควำมร้ อน
Air Condition/Heater

แอร์ เย็น ทำงำนปกติ

X

ชุดปั ดน ้ำฝน และระบบฉีดน ้ำ
Washers & Wipers

ทำงำนปกติ

X

แตร
Horn

ทำงำนปกติ

X

บำนพับ และกลอนประตู
Doors, Locks & Hinges

สภำพดีเหมำะสมกับอำยุกำรใช้ งำน

X

กำรเปิ ดประตูจำกด้ ำนใน
Door Handle (inside)

ทำงำนได้ ดี

X

สภำพยำงขอบประตู
Weather Strip

สภำพดีเหมำะสมกับอำยุกำรใช้ งำน

X

กำรทำงำนของกระจก
Window Operation

ทำงำนเปิ ด-ปิ ด ปกติ

VIN : WBA5E12020D387490
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ภายใน (Interior)
หน้ ำปั ดและมำตรวัด ปรกติ หรือ มีไฟ
โชว์หรือไม่
Dash Warning Lights & Gauges

ไม่มีไฟโชว์

X

กำรวินิจฉัยผ่ำนทำง OBD
On-Board Diagnostics (OBD)

ปรกติ

X

ไฟส่องสว่ำง
All Lights

ปรกติ

สมุดคูม่ ือรถ
Owner’s Manual & Service
Intervals

N/A

อื่นๆ เพิ่มเติม เช่น กลิ่น เศษกระจก
Odor and Other

N/A

X

ภาพภายในด้ านหน้ า หลัง และ จุดบกพร่ อง - Interior Visual Details (Front, Rear and/or Defect):

VIN : WBA5E12020D387490
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ภาพภายในด้ านหน้ า หลัง และ จุดบกพร่ อง (ต่ อ) - Interior Visual Details (Front, Rear and/or Defect) (Continued):

VIN : WBA5E12020D387490
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ภายนอก (Exterior)
X
X

X

X

กันชนหน้ ำ
Front Bumper

สภำพดี

คำน รับกันชนหน้ ำ (ขวำ)
Front Side Member (Right)
Appearance

สภำพดี

คำน รับกันชนหน้ ำ (ซ้ ำย)
Front Side Member (Left)
Appearance

สภำพดี

กระจังหน้ ำรถ

สภำพดี

Front Grill

X

ชุดคำนหน้ ำรับหม้ อน ้ำ
Radiator Core Support

สภำพดี

X

ฝำกระโปรงหน้ ำรถ
Bonnet

สภำพดี

X

ฝำห้ องเครื่องด้ ำนหน้ ำ
Cowl Panel Fire Wall

สภำพดี

X

กระจกหน้ ำ
Windshield

สภำพดี

X

หลังคำ
Roof

สภำพดี

X

สภำพ และกำรทำงำน หลังคำซันรูฟ
ทำงำนได้ ปรกติ
หลังคำเปิ ดประทุน
Sunroof/Convertible functional and
appearance

X

แก้ มหน้ ำขวำ
Front Right Wing

สภำพดี

X

ประตูหน้ ำขวำ
Front Right Door

สภำพดี

X

กระจกมองข้ ำงขวำ
Right Rear Mirror

สภำพดี

X

ประตูหลังขวำ
Rear Right Door

สภำพดี

VIN : WBA5E12020D387490
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ภายนอก (Exterior)
ประตูเลื่อนด้ ำนขวำ
Sliding Right Door

N/A

X

แก้ มหลังขวำ
Rear Right Wing

สภำพดี

X

ชำยน ้ำด้ ำนขวำ
Right Rocker Panel

สภำพดี

X

แก้ มหน้ ำซ้ ำย
Front Left Wing

สภำพดี

X

ประตูหน้ ำซ้ ำย
Front Left Door

สภำพดี

X

กระจกมองข้ ำงซ้ ำย
Left Rear Mirror

สภำพดี

X

ประตูหลังซ้ ำย
Rear Left Door

สภำพดี

ประตูเลื่อนด้ ำนซ้ ำย
Sliding Left Door

N/A

X

แก้ มหลังซ้ ำย
Rear Left Wing

สภำพดี

X

ชำยน ้ำด้ ำนซ้ ำย
Left Rocker Panel

สภำพดี

ประตูหลัง
Rear Tail Gate

N/A

X

ฝำกระโปรงหลัง
Boot

สภำพดี

X

กระจกหลัง
Rear Screen

สภำพดี

X

กันชนหลัง
Rear Bumper

สภำพดี

คำน รับกันชนหลัง (ขวำ)
Rear Side Member (Right)
Appearance

สภำพดี

X

VIN : WBA5E12020D387490
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ภายนอก (Exterior)
คำน รับกันชนหลัง (ซ้ ำย)
Rear Side Member (Right)
Appearance

สภำพดี

X

เสำโครงสร้ ำง A ขวำ
Right A-Pillar

สภำพดี

X

เสำโครงสร้ ำง B ขวำ
Right B-Pillar

สภำพดี

X

เสำโครงสร้ ำง C ขวำ
Right C-Pillar

สภำพดี

เสำโครงสร้ ำง D ขวำ
Right D-Pillar

N/A

X

เสำโครงสร้ ำง A ซ้ ำย
Left A-Pillar

สภำพดี

X

เสำโครงสร้ ำง B ซ้ ำย
Left B-Pillar

สภำพดี

X

เสำโครงสร้ ำง C ซ้ ำย
Left C-Pillar

สภำพดี

เสำโครงสร้ ำง D ซ้ ำย
Left D-Pillar

N/A

สภำพรวมของโครงสร้ ำงแซสซี
Chassis Frames & Members
Appearance

สภำพดี

X

X

X

สภำพใต้ ท้องรถและอุปกรณ์ใต้ ท้องรถ สภำพดีตำมอำยุกำรใช้ งำน
Under Body and Parts
Appearance

X

ช่วงล่ำงหน้ ำ
Front Suspension

สภำพดีตำมอำยุกำรใช้ งำน

X

ช่วงล่ำงหลัง
Rear Suspension

สภำพดีตำมอำยุกำรใช้ งำน

X

ระบบบังคับเลี ้ยว
Steering Components

สภำพดีตำมอำยุกำรใช้ งำน

X

เสื ้อเกียร์
Transmission Housing

สภำพดีตำมอำยุกำรใช้ งำน

VIN : WBA5E12020D387490
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ภายนอก (Exterior)
X

ท่อไอเสีย
Exhaust

สภำพดีตำมอำยุกำรใช้ งำน

X

เฟื องท้ ำย
Differentia

สภำพดีตำมอำยุกำรใช้ งำน

X

เพลำขับ
Drive Shafts

สภำพดีตำมอำยุกำรใช้ งำน

X

กำรทำงำนกำรเปิ ดปิ ดประตูทกุ บำน
All Door Handle Functional

ปรกติ

X

กำรทำงำนของฝำช่องเติมน ้ำมัน
Fuel Cap functional

ปรกติ

X

ช่องเก็บยำงอะไหล่
Spare Tire Housing

สภำพดี

อื่นๆเพิ่มเติม
Others

N/A

ภาพภายนอก - Exterior Visual Details:

VIN : WBA5E12020D387490
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ภาพภายนอก (ต่ อ) - Exterior Visual Details (Continued):

VIN : WBA5E12020D387490
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เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ (Engine Bay)
X

เครื่องยนต์ไม่พบกำรรั่วซึม
No any leak on engine

ใช่

X

รถสตำร์ ทติดง่ำย
The car start without struggling

ใช่

กุญแจบิดง่ำย/กุญแจระบบกดทำงำน
ปรกติ Key Turn Smoothly/ Push
Start Normal operation

ใช่

เครื่องเดินเบำปรกติ ไม่สนั่ ผิดปรกติ
Idle run smoothly, no abnormal
shake

ใช่

X

ไม่มีเสียงหอนผิดปรกติ
No Squeaks Noise

ใช่

X

เสียงท่อไอเสียดังปรกติ ไม่มีรั่ว
Exhaust quiet and free from leaks

ใช่

X

ควันไม่ขำว ควันไม่ดำ
No white or black smoke

ใช่

สภำพรวมของโครงสร้ ำงแซสซี
Chassis Frames & Members
Appearance

สภำพดีตำมอำยุกำรใช้ งำน

X

ระดับของเหลว
Fluid Level

อยูใ่ นระดับปรกติ

X

กำรรั่วไหลของน ้ำมัน
Fluid Leaks

ไม่มี

X

จุดจับยึด
Mountings

สภำพดีตำมอำยุกำรใช้ งำน

X

สำยไฟ และท่อ
Hoses & Pipes

สภำพดีตำมอำยุกำรใช้ งำน

X

ปั๊ มน ้ำ และพัดลม
Water Pump & Fan

สภำพดีตำมอำยุกำรใช้ งำน

X

ระบบกำรจุดระเบิด
Ignition System

ปรกติ

X

ระบบน ้ำมัน
Fuel System

ปรกติ

X

X

X

VIN : WBA5E12020D387490
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เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ (Engine Bay)
X

หม้ อน ้ำ และฝำหม้ อน ้ำ
Radiator & Cap

สภำพดีตำมอำยุกำรใช้ งำน

X

รอก และสำยพำน
Drive Belt & Pulleys

สภำพดีตำมอำยุกำรใช้ งำน

X

หม้ อลมเบรค
Brake Booster

สภำพดีตำมอำยุกำรใช้ งำน

X

แม่ปัม้ เบรค
Master Cylinder Pressure

สภำพดีตำมอำยุกำรใช้ งำน

แบตเตอรี่ ไม่รั่ว และ ชุดยึด ไม่มีสนิม
No any leak on battery and no
corrosion on battery support
bracket

สภำพดีตำมอำยุกำรใช้ งำน

X

X

Battery Test

กำรทดสอบ แบตเตอรี่
Battery Test
Voltage
Note: If state of charge is
lower than 80%, battery
need to fully recharge
before used. (ถ้ ำ state of
charge ต่ำกว่ำ 80% ควรทำ
กำรชำร์ ต แบตเตอรี่ ให้ เต็มก่อน
ใช้ งำน)

VIN : WBA5E12020D387490

12.83

V

Rating
Current
Internal resistance
State of Charge
State of Health
Status

570 CCA
563 CCA
4.81 mΩ
100
%
90
%
Greeat

Test Date

19.7.60

12

Charging System Test at 2000
rpm
Voltage
V

Status
Start System Test
Start Voltage
V
Status
Max. Load Test at 2000 rpm
Max. Load
Voltage
Status

V
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ภาพห้ องเครื่อง - Engine Bay Visual Details

VIN : WBA5E12020D387490
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ยาง ล้ อ และ เบรค (Tyres, Wheels & Brakes)
สภำพยำงรถยนต์, เดิอน/ปี ผลิต
Tyres Appearance, Year

ปี ยำงผลิต 2514 ยำงสภำพพอใช่แนะนำให้ เปลี่ยนใหม่

X

สภำพล้ อรถ
Wheel Rims Appearance

สภำพดีตำมอำยุกำรใช้ งำน

X

ยำงอะไหล่ และล้ อ
Spare Tyre & Rim

สภำพปกติ

X

ก้ ำมเบรค และท่อน ้ำมัน
Brake Hose Callipers & Pipes

สภำพปกติไม่พบกำรรั่วซึม

X

ผ้ ำเบรค (หน้ ำ/หลัง)
Brake Pads (Front/Rear)

สภำพดีตำมอำยุกำรใช้ งำน

X

จำนเบรค
Brake Discs (Front/Rear)

ควรเจียจำนเบรคครัง้ ต่อไปที่เปลี่ยนผ้ ำเบรค

ดรัมเบรคล้ อหลัง
Brakes and Drums any No
Leakage

N/A

กำรทำงำนของเบรคมือ
Park Brake function

ระยะกำรทำงำนปกติ

คำแนะนำอื่นๆ
Other

N/A

X

X

VIN : WBA5E12020D387490
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ภาพโดยรวมของยาง ล้ อ และ เบรค - Tyres, Wheels & Brakes Visual Details:

ความหนาสีรอบรถเก๋ ง 3,4 และ 5 ประตู - Paint Thickness on 3,4 and 5 door car:

ชิน้ ส่ วนยานยนต์
(Car Part)
Front Wing (RH)
Front Wing (LH)
Front Door (RH)

VIN : WBA5E12020D387490

ชิ ้นส่วนยำนยนต์
(Car Part)
Rear Wing (RH)
Rear Wing (LH)
Front Bumper

ความหนาสี Paint Thickness (µm)
Average
P1
P2
P3
111

98

99

103

103

101

102

102

100

90

107

99

15

ความหนาสี Paint Thickness (µm)
Average
P1
P2
P3
112

108

104

108

110

112

101

108

-

-

-

-
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Front Door (LH)
Rear Door (RH)
Rear Door (LH)

92

102

107

100

115

95

99

103

86

95

100

94

Rear Bumper
Bonnet
Roof
Boot/Tail Gate

-

-

-

-

107

110

108

108

106

103

107

105

111

107

105

108

ความหนาสีรอบรถ SUV, MPV - Paint Thickness on SUV, MPV vehicle:

ชิน้ ส่ วนยานยนต์
(Car Part)
Front Wing (RH)
Front Wing (LH)
Front Door (RH)

VIN : WBA5E12020D387490

ชิ ้นส่วนยำนยนต์
(Car Part)
Rear Wing (RH)
Rear Wing (LH)
Front Bumper

ความหนาสี Paint Thickness (µm)
Average
P1
P2
P3

16

ความหนาสี Paint Thickness (µm)
Average
P1
P2
P3
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Front Door (LH)
Rear Door (RH)
Rear Door (LH)

Rear Bumper
Bonnet
Roof
Boot/Tail Gate

ความหนาสีรอบรถกะบะ (ตอนเดียว, แค๊ บ และ 4 ประตู) - Paint Thickness on Pickup (Single Cab, Extend Cab and Double Cab):

ชิน้ ส่ วนยานยนต์
(Car Part)
Front Wing (RH)
Front Wing (LH)
Front Door (RH)
Front Door (LH)
VIN : WBA5E12020D387490

ชิ ้นส่วนยำนยนต์
(Car Part)
Bonnet
Roof
Boot/Tail Gate
Tray (RH)

ความหนาสี Paint Thickness (µm)
Average
P1
P2
P3
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Rear Door (RH)
Rear Door (LH)
Extra Cab (RH)
Extra Cab (LH)

Tray (LH)
Front Bumper
Rear Bumper

ระดับการให้ คะแนน (Rating)
ดี
(Good)

รำยกำรที่ตรวจสอบมีสภำพดีใช้ งำนได้ ตำมปรกติ เหมำะสมตำมอำยุกำรใช้ งำน ไม่มีควำมเสียหำย
Item found to be in working order and/or no obvious signs of damage/degradation,
consistent with age & kms of vehicle

พอใช้
(Fair)

รำยกำรที่ตรวจสอบมีสภำพดีพอใช้ ใช้ งำนได้ ตำมปรกติ มีควำมเสียหำยเล็กน้ อย
Item found to be in working order with some signs of damage and/or wear & tear,
consistent with age & kms of vehicle.

รำยกำรที่ตรวจสอบมีสภำพดีใช้ งำนได้ ตำมปรกติ มีควำมเสียหำยปำนกลำง
ควรปรับปรุ ง
(Improve required) Item found to be in working order and/or major signs of damage and/or wear & tear.

ควรซ่ อมแซม รำยกำรที่ตรวจสอบมีสภำพควำมเสียหำยควรได้ รับกำรซ่อมแซม
(Repair required) Item found not to be in working order and/or major signs of damage and/or wear & tear.
ข้ อจากัดความรับผิดชอบ (Disclaimer)
a

กำรตรวจสอบในครัง้ นี ้ เป็ นกำรให้ ควำมเห็นและให้ คำแนะนำจำกกำร
ตรวจสอบสภำพรถยนต์เท่ำนัน้ ซึ่งเป็ นให้ ควำมเห็นและให้ คำแนะนำจำก
กำรตรวจสอบสภำพภำยนอกรถด้ วยตำเปล่ำเท่ำนัน้ อนึ่ง One2Car จะ
ไม่รับผิดชอบต่อข้ อบกพร่องใดๆที่ค้นพบภำยหลังจำกกำรตรวจสอบ หรือ
กำรค้ นพบซึ่งสิ่งบกพร่ องที่แอบแฝงอยู่ไม่ปรำกฏออกมำในระหว่ำงที่ทำ
กำรตรวจสอบ หรื อไม่สำมำรถสังเกตเห็นด้ วยตำเปล่ำตำมปกติ ทังนี
้ ้กำร
ให้ ค วำมเห็ น ในกำรตรวจสอบนี จ้ ะครอบคลุม เฉพำะสภำพด้ ำ นนอก
สภำพภำยในรถยนต์สภำพห้ องเครื่องยนต์ สภำพยำงและล้ อ สภำพเบรค
สภำพใต้ ท้องรถที่มองเห็นได้ ด้วยตำเปล่ำ และหำกมีกำรทดสอบทำงถนน
กำรตรวจสอบนี ้จะไม่ครอบคลุมถึงรำยกำรที่ไม่ได้ ทำกำรตรวจสอบ (ระบุ

VIN : WBA5E12020D387490

This inspection is a primary-technical inspection and providing the
advice from such inspection by using the VISUAL and nonmechanical method only, and One2Car Inspect will not be
responsible for any defects that are latent discovered which were not
visually apparent during the inspection. The inspection will cover the
vehicle’s exterior, interior, engine compartment, tyres and wheels,
brakes, under body and a road test where possible. The inspection
will specifically not cover the items set out below. No removal of parts
or components is undertaken during the inspection process.
Customer has acknowledged and accepted methods that One2Car
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ไว้ ด้ ำนล่ ำง) ในระหว่ำงขัน้ ตอนกำรตรวจสอบนัน้ จะต้ องไม่มีกำรถอด
ชิ ้นส่วนหรื อประกอบชิ ้นส่วนใดๆ
อีกทังผู
้ ้ ใช้ บริ กำรรับทรำบและยอมรับวิธีกำรตรวจสอบควำมบกพร่องของ
ยำนพำหนะทังที
้ ่ได้ กำหนดไว้ ตำมข้ ำงต้ น และโดยกำรที่ผ้ ตู รวจสอบของ
One2Car ทำกำรกำรตรวจสอบและรำยงำนกำรตรวจสอบนีไ้ ด้ โ ดยไม่
จำเป็ นต้ องระบุข้อผิดพลำดทังหมดกั
้
บยำนพำหนะ ผู้ใช้ บริ กำรยอมรับว่ำ
มีหน้ ำที่ในกำรพิจำรณำอำยุและสภำพของรถและดูแลรักษำรถด้ วยตัว
ท่ ำ นเองในกรณี ที่ มี ก ำรขับ ทดสอบยำนพำหนะ ถื อ เป็ นเพี ย งกำรขับ
ทดสอบบนถนนที่จำกัดขอบเขตและควำมเร็ว ตำมควำมเหมำะสมเท่ำนัน้
b รำยงำนกำรตรวจสอบโดย One2car นี ้ เป็ นกำรช่วยให้ ควำมเห็นและให้
คำแนะนำในกำรตรวจสอบรถ เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ บริ กำรทรำบถึงสภำพปั จจุบัน
ณ วันเวลำที่มีกำรตรวจสอบ โดยผู้ใช้ บริกำรตกลงและเข้ ำใจว่ำเป็ นควำม
รั บผิดชอบทัง้ หมดของผู้ซือ้ และผู้ขำยในกำรตรวจเช็คยำนพำหนะก่อน
กำรซือ้ ขำย และกำรส่งมอบรถ ณ จุดขำย เนื่องจำกกำรตรวจสอบโดย
One2Car เป็ นให้ คำแนะนำเกี่ยวกับสภำพรถในเบื ้องต้ นและเฉพำะในวัน
เวลำขณะที่ทำกำรตรวจสอบเท่ำ นัน้ ผู้ใ ช้ บ ริ กำรยอมรั บ และตกลงว่ ำ
รำยงำนนี ไ้ ม่ ใ ช่ ใ บรั บ รองกำรตรวจสภำพรถยนต์ ต ำมข้ อ ก ำหนดของ
กรมกำรขนส่งทำงบกอีกทังไม่
้ ใช่หนังสือรับประกันคุณภำพหรือสภำพใดๆ
ที่ เ กิ ด ขึ น้ จำกกำรตรวจสอบ ผู้ใ ช้ บริ ก ำรรั บ ทรำบและยอมรั บ ว่ ำ กำร
ตรวจสอบโดย One2Car ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อกำรตรวจสอบกำรแจ้ ง
เตือนกำรเรี ยกคืนยำนพำหนะของผู้ผลิต และผู้ใช้ บริกำรควรตรวจสอบว่ำ
รถไม่อยู่ภำยใต้ กำรแจ้ งกำรเรียกคืนด้ วยตัวท่ำนเอง

c กำรตรวจสอบโดย One2Car จะไม่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ เงื่ อ นไขของกำรทำ
ธุรกรรมใด ๆ ระหว่ำงบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับยำนพำหนะใด ๆ กำร
แก้ ไขข้ อพิพำทระหว่ำงบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับกำรทำธุรกรรมใด ๆ ทังสิ
้ ้น
d ผู้ใช้ บริ กำรรับทรำบและตกลงว่ำ รำยงำนกำรตรวจสอบ One2Car ไม่ได้
ให้ กำรรั บประกัน หรื อเป็ นนำยหน้ ำหรื อตัวแทนเกี่ยวกับกำรสร้ ำงควำม
น่ำเชื่ อ ถื อ ที่ แอบแฝง รำยงำนกำรตรวจสอบ One2Car ตรวจสอบตำม
หลัก วิ ศ วกรรม และผู้ใ ช้ บริ ก ำรตกลงและยอมรั บ ว่ ำ ขอบเขตควำม
รั บ ผิ ด ชอบ ของ One2Car จะจ ำกัด เพี ย งแค่ ช ดใช้ และคื น ค่ ำ บริ ก ำร
ตรวจสอบที่ได้ รับมำหำกพิสจู น์ได้ ว่ำเกิดจำกควำมประมำทเลิน เล่ออย่ำง
ร้ ำยแรงของ One2Car เท่ำนัน้ โดยผู้ใช้ บริ กำรจะต้ องแจ้ งให้ One2Car
ทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ภำยใน 15 วันนับจำกวันที่ทำกำรตรวจสอบ
รถยนต์ แ ล้ ว เสร็ จ อี ก ทัง้ ผู้ใ ช้ บ ริ ก ำรตกลงและยอมรั บ ว่ ำ One2Carจะ
ปลอดจำกควำมรั บ ผิ ด ที่ เ กิ ด ขึ น้ ต่ อ ผู้ใช้ บริ ก ำรหรื อ บุค คลภำยนอก
ค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ ้นภำยหลังจำกกำรตรวจสอบสภำพรถต่ำงๆ ยกตัวอย่ำง
เช่น ค่ำชิน้ ส่วน ค่ำใช้ จ่ำยในกำรเปลี่ยนหรื อซ่อมแซมชิน้ ส่วนที่ เกิดควำม
เสี ยหำย ค่ ำจัด ส่ งชิ น้ ส่วน ค่ำชดเชยควำมเสี ยหำย ค่ำดำเนินกำรและ
จัดหำ และค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆที่เกิดขึ ้นทังในอดี
้
ตและในอนำคต ผู้ใช้ บริกำรตก
ลงและยอมรับว่ำจะเป็ นผู้รับผิดชอบทังสิ
้ น้
e ผู้ใช้ บริ กำร ตกลงและยอมรับว่ำ One2Car Inspect จะไม่รับผิดชอบต่อ
กำรเรี ยกร้ องใดๆทังสิ
้ ้น ที่เกิดขึ ้นจำกหรือเกี่ยวเนื่องกับกำรเข้ ำถึงและกำร
ใช้ รำยงำนนี ้ ไม่ว่ำจะเกิดขึ ้นในสัญญำกำรละเมิด (รวมถึงควำมประมำท)
กำรชดใช้ ค่ ำเสี ยหำย ควำมรั บ ผิ ด กำรละเมิดกำรรั บ ประกันหรื อ ตำม
กฎหมำย
f ผู้ใช้ บริ ก ำร ตกลงและยอมรั บ ว่ ำ One2Car จะไม่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ กำร
สูญเสียกำรใช้ งำน กำรสูญเสียผลิต กำรสูญเสียรำยได้ กำรสูญเสียกำไร

VIN : WBA5E12020D387490

Inspect’s inspectors have used for fault detection, these methods will
not necessarily identify all faults with a vehicle. Customer should
consider the age, and condition of the vehicle at the time of
inspection and any Report should be reviewed in this context.
Vehicles are only road tested to speed limit of local area.

The Report provided by One2Car Inspect to Customer, this report is
only primary-advice for the current condition of the car inspected at
the time which this report is issued. The Customer agree to take all
responsibilities in conducting the inspection of the vehicle at the
point of sale, as One2Car Inspect can only give a primary advise on
the condition of the vehicle at the time of inspection. The Customer
has acknowledged and accepted that this Report is not a roadworthy
certificate and cannot be used as a roadworthy, and this report is not
be any of warrantee letter from the One2Cae Inspect. Customer has
acknowledged and accepted that One2Car Inspect does not check
for any manufacturer recall notices and it is all of Customer
responsibility and Customer should further check that the vehicle is
not subject to a recall notice.
One2Car Inspect will not be responsible for the terms of any
transaction between any persons in relation to any vehicle inspected
by One2Car Inspector for resolving any dispute between any
persons regarding any transaction.
The Customer has acknowledged and accepted that One2Car
inspection report does not provide any of warranty. Or a broker or
agent about creating a latent trust.
One2Car inspection report has duly make in accordant with the
general engineering principle. One2Car's liability will only be limited
only the service fee which had received and only in the case of grossnegligence by the One2Car’s staff and the customer must notify
One2Car in writing within 15 days after the completion of the car
inspection. And Customer shall hold One2Car harmless from any
liability and shall solely take all responsibilities in every aspects
whether cost or expenses that occur from the car for example cost of
parts replacement or repair of damaged parts, shipment cost, any
damage compensation, operation and management cost and other
past and future expenses.
The Customer has acknowledged and accepted that One2Car
Inspect, will not be liable to you for claims arising out of or in
connection with your access and use of the this Report whether
arising in contract, tort (including negligence), indemnity, strict
liability, breach of warranty or statute.
The Customer has acknowledged and accepted that, to the full
extent permitted by law, One2Car Inspect will not be liable to
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กำรสู ญ เสี ย ข้ อมูล กำรสูญ เสี ย กำรเป็ นผู้รั บ เหมำ ควำมล่ ำ ช้ ำหรื อ
ค่ำใช้ จ่ำยด้ ำนกำรเงินใดๆ หรื อต้ นทุนกำรดำเนินงำนหรื อทำงเศรษฐกิจ
ใดๆที่เพิ่มขึ ้น กำรขำดทุนจำกกำรสูญเสียหรื อควำมเสียหำยทำงตรงและ
ทำงอ้ อมหรื อเป็ นผลสืบเนื่องใดๆทังสิ
้ ้น
g ผู้ใช้ บริ กำร ตกลงและยอมรับว่ำกำรใช้ รำยงำนกำรตรวจสอบฉบับนี ้ต้ อง
เป็ นไปตำมข้ อเงื่อนไขข้ อกำหนดของ One2Car เท่ำนัน้
h ผู้ใ ช้ บริ ก ำร ตกลงและยอมรั บ ว่ ำ รำยงำนตรวจสอบยำนพำหนะที่ถูก
ออกแบบมำเพื่ อ ช่ วยให้ ผ้ ูที่ใ ช้ ใ ห้ แน่ใ จว่ำ ตัวรถและโครงสร้ ำงมี ค วำม
ปลอดภัยในกำรใช้ งำน รำยกำรใด ๆ ซึ่งพบว่ำต้ องมีกำรปรับปรุงแก้ ไขที่
เฉพำะเจำะจงตำมรำยงำนเพื่อให้ ยำนพำหนะมีควำมปลอดภัยควรได้ รับ
กำรแก้ ไขโดยช่ ำ งที่ ช ำนำญกำร ควำมรั บ ผิ ด ชอบในกำรจั ด เตรี ย ม
ยำนพำหนะที่ปลอดภัยและใช้ งำนอย่ำงปลอดภัยยังคงอยู่กบั เจ้ ำของหรื อ
คนขับ คู่มือกำรใช้ งำนของยำนพำหนะควรเก็บใว้ กบั ยำนพำหนะตลอด
รำยงำนตรวจสอบนี ้จะต้ องตรวจสอบทุกหัวข้ อที่ระบุ ทุกคนที่มีส่วนร่ วม
ควำมรับผิดชอบควรจะลงลำยมือไว้ เป็ นหลักฐำน

Customer for any loss of use, production, profit, revenue, business,
data, contractor anticipated savings or for delay or for any financing
costs or increase in operating costs or any economic loss for any
indirect or consequential loss or damage.
The Customer has acknowledged and accepted that the use of this
Inspection Report is subject to the One2Car Inspect Service Terms.
The Customer has acknowledged and accepted that this Vehicle
Inspection Report is designed to help the used ensure that the
vehicle body and structure is correctly and safety maintained. Any
item which are found to need specific rectification would normally be
best dealt with by a qualified technician. Safety critical items should
always be rectified by qualified technician. The responsibility for the
provision of a safe vehicle and its safe use remains with the owner or
driver. The operator’s manual should be with the vehicle at all time.
This Vehicle Inspection Report must be completed with all item
checked. All responsible persons should be sign.

รายการที่ One2Car ไม่ ได้ ตรวจสอบ - (One2Car Inspect does not check the following items):
• ระบบกำรทำงำนเบรคและชนิดวัสดุของผ้ ำเบรค ดรัมเบรค กำร
ตรวจสอบ สำมำรถทำได้ เฉพำะชิ ้นส่วนและอุปกรณ์ที่มองเห็นเท่ำนัน้
• กำรปนเปื อ้ นของน ้ำมันเบรค
• ระบบเบรก ABS
• มำตรวัดระดับน ้ำมันเชื ้อเพลิงและอัตรำกำรเผำผลำญน ้ำมันเชื ้อเพลิง
• สำเหตุของกำรรั่วไหลของน ้ำมัน
• สำเหตุกำรอุดตันของกรองน ้ำมัน
• กระบอกสูบเบรค
• ระบบไฟฟ้ำและระบบควบคุมอิเล็กทรอนิคของยำนพำหนะ
• ระบบทำงกลของกำรส่งกำลัง
• อัตรำส่วนกำลังอัดเครื่องยนต์
• ยำงรองแท่นเครื่องยนต์
• ปั๊ มน ้ำหล่อเย็น และพัดลมหม้ อน ้ำ
• สำเหตุกำรรั่วซึมของน ้ำจำกตัวรถ
• ไมล์ และสำยพำน
• ระบบไอเสีย คลัชท์ และ ฟลำยวีล
• ประวัติกำรซ่อม
• ฟั งชัน่ กำรใช้ งำนของเครื่องเล่นวิทยุ ระบบกันขโมย ระบบนำทำง
เซนเซอร์ ตำ่ งๆ

VIN : WBA5E12020D387490

• Brake function and lining material, brake drums, limited
to what is immediately visible
• Evidence of brake fluid contamination
• Anti-lock braking system (ABS) mechanics
• Meters indicating oil and fuel consumption or the degree of oil
and fuel consumption
• Reason for oil leaks
• Oil pump strainer to assess sludge build up
• Wheel cylinders
• Vehicle electrics and electronics
• Transmission mechanics
• Engine cylinder compression ratio
• Engine mountings
• Water pump/fan
• Body water leaks or reason for leak
• Odometer and camshaft belt, drive belt and timing belt
• Estimated expiry of exhaust system, clutch, dual mass
flywheels
• Standard to which repairs or service history have been
completed
• Functionality of audio-visual or entertainment system including
CD, Cassette, TV, DVD, iPod connectivity, sensors,
alarm/security devices, satellite navigation systems/GPS
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• ระดับมลพิษของไอเสีย
• ตัวเร่งปฏิกิริยำกำรเผำไหม้ ให้ สมบูรณ์ Catalytic Converter
• อุปกรณ์ตอ่ พ่วงเพิ่มเติมที่เจ้ ำของยำนพำหนะมีกำรดัดแปลงเพิ่มเติม
• สวิตซ์ไฟ และใบปั ดน ้ำฝน
• ระบบเชื ้อเพลิงแก๊ ส
• ประสิทธิภำพระบบปรับอำกำศ
• รถบ้ ำน และ รถพ่วง
• ระบบควบคุมอิเล็คทรอนิคส์ของยำนพำหนะ

VIN : WBA5E12020D387490

• Degree of gas emissions
• Catalytic converters
• Additional accessories included as a result of owner’s
modifications
• Mechanical switching of wipers and lights
• LPG systems
• Air conditioning efficiency
• Status of habitation areas of motorhomes or caravans
• Vehicle’s computer systems, such as trip meter computers,
cruise control and any other computer system

21

ISR-2017 Rev.3 12.07.17

Vehicle Inspection Report

VIN : WBA5E12020D387490

22

ISR-2017 Rev.3 12.07.17

