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ขัน้ตอนการตรวจรับรถใหม่ป้ายแดง 
 

***รายการตรวจสภาพรับรถใหม่*** 
 
1.ตวัถงั 
______ 1.1 ดขูอบ, สนัข้างรถว่าแนวยงัตรงดีอยู่หรือไม่ โดยเฉพาะระหว่างประต ูและตวัถงั 
______ 1.2 เปิด/ปิดประตคูรบทกุบาน และกระโปรงหน้า-หลงั ได้ดี /ล็อคเดก็ประตหูลงั 
______ 1.3 มีสนิมบริเวณขอบประตแูต่ละบานหรือไม่ 
______ 1.4 เห็นรอยสีใหม่พน่ทบัสีเก่าในบริเวณขอบประตหูรือไม่ (ถ้า มีขอบยางกนักระแทก 
ลองแง้ม ด)ู 
2. กระจก 
______ 2.1 กระจกทกุบานขึน้ ลงได้สดุหรือไม่ (ถ้า เป็นกระจกไฟฟา้ควรดเูป็นพเิศษ) 
______ 2.2 กระจกมีรอยร้าวกกะเทาะหรือไม่อาจจะน าไปสู่การแตกง่ายในอนาคต 
______ 2.3 ลวดละลายฝา้กระจกหลงัยงัใชได้อยู่หรือไม ่
______ 2.4 ยางปัดน า้ฝนต้องเปล่ียนหรือไม่ 
______ 2.5 ท่ีปัดน า้ฝนยงัใช้งานได้ดี 
______ 2.6 ท่ีฉีดน า้ล้างกระจกยงัใช้งานได้ดี 
______ 2.7 กระจกมองข้างปรับได้ตามปกติ / พบัยงัไง ให้แสดงให้ด ู
3. ยางและล้อ 
______ 3.1 เนือ้ยางยงันิ่มพอสมควร / ปียางท่ีผลิต / รอยวิง่ของยาง 
______ 3.2 ล้อมีรอยบิ่นหรือไม่ / Mag เก่า ใหม่ 
______ 3.3 แม่แรง / ล้ออะไหล่ / ประแจ / เคร่ืองมือประจ ารถครบหรือไม่ 
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4. กลไกขบัเคล่ือน 
______ 4.1 เคร่ืองยนต์เดินเรียบ 
______ 4.2 ความร้อนไม่ขึน้สงู 
______ 4.3 เข้าเกียร์ได้ครบ 
______ 4.4 เกียร์ไม่หลวม, ไม่มีเสียงดงัเวลาเข้าเกียร์ใดเกียร์หนึง่ 
______ 4.5 พวงมาลยัไม่มีเสียงดงัเวลาเลีย้ว 
______ 4.6 เวลาปล่อยมือแล้วรถไม่เอียง 
______ 4.7 คลทัช์ไม่แข็งหรือระยะตืน้จนเกินไป 
______ 4.8 ท่ีเปิดฝาเติมน า้มนัเปิดตรงไหน-สาธิตให้ดดู้วย 
5. ห้องเคร่ือง 
______ 5.1 น า้มนัเบรก / น า้มนัเคร่ือง / น า้มนัเกียร์/ น า้มนัพวงมาลยัพาวเวอร์ / สายพานต่าง ๆ 
น า้หม้อน า้ ระดบัน า้ฉีดกระจก/ ถามให้รู้ว่าอยู่ตรงไหน 
______ 5.2 สายพานต่าง ๆ น า้หม้อน า้ ระดบัน า้ฉีดกระจก/ ลอง Start เคร่ืองฟังเสียงด ูเร่งเคร่ืองด ู
______ 5.3 หมายเลขเคร่ือง / หมายเลขตวัถงั / วนัผลิต 
--------- 5.4 แผ่นกนัความร้อนมีให้หรือไม่-ราคาเท่าไร 
6. ระบบปรับอากาศ 
______ 6.1 แอร์เย็น / ปรับอณุหภมูิได้ 
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7. ภายใน 
______ 7.1 หน้าปัดเป็นรอยขดูขีดหรือไม่ / หน้าปัดหลกัๆยงัใช้งานได้ครบหรือไม่ เช่น เข็ม 
ความเร็ว เข็มน า้มนั เข็มไมล์ ไฟเบรกมือ เข็มความร้อน 
______ 7.2 เบาะปรับได้ท่าท่ีถนดั / เข็มขดันิรภยั ลองปรับ+กระตกุ 
______ 7.3 กระจกมองหลงัและข้างปรับได้ทศันวิสยัท่ีดี / กระจกข้างปรับได้ลองพบั /Central 
Lock 
______ 7.4 ยางปพืูน้ติดรถมาแบบไหน 
______ 7.5 อปุกรณ์ภายในรถ 
______ 7.5.1 วิทยตุิดรถ 
______ 7.5.2 ทดสอบแอร์ ลองแรงลมทกุระดบั ทท่ีวดัอณุภมูิภายใน-นอก /กดแตร 
______ 7.5.3 ท่ีปัดน า้ฝน INT 
______ 7.5.4 ไฟเบรกดวงที> 3 
______ 7.5.5 ไล่ฝา้หลงั ข้าง ลองกดแล้วจบัดวู่าร้อนไหม….. 
______ 7.5.6 หมนุพวงมาลยัจนสดุ 2 ด้านมีเสียงดงัหรือไม่ 
______ 7.5.7 ไฟหน้าปรับ ไกล-ใกล้ สงู-ต ่า 
______ 7.5.8 วิทย ุCD ลองฟังแยกทกุจดุว่า OK 
______ 7.5.9 กระจกไฟฟ้า 4 บาน กระจกข้างปรับได้ลอง 
______ 7.5.10 สญัญานเตือนไฟเปิด 
______ 7.5.11 สญัญานเตือนประต/ูเปิด 
______ 7.5.12 สญัญานเตือนคาดเข็มขดั 
______ 7.5.13 สญัญานเตือนเบรกมือ 
______ 7.5.14 นาฬกิา 
______ 7.5.15 กญุแจ/รีโมต/Central Lock 
______ 7.5.16 ไฟแสดงต าแหน่งเกียร์ 
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______ 7.5.17 ท่ีเปิดกระโปรง หน้าหลงั ฝาน า้มนัอยู่ตรงไหน 
______ 7.5.18 ช่องเก็บของต่าง ๆ เปิด-ปิด ได้ดีหรือไม่ 
8. ระบบไฟฟา้แสงสว่าง 
______ 8.1 ไฟสงู ไฟหน้า และไฟหร่ี เปิดติด ปิดดบั สว่างชดัเจน 
______ 8.2 ไฟเลีย้วใช้ได้ทัง้ 2 ข้าง 
______ 8.3 ไฟเบรกใช้งานได้ 
______ 8.4 ไฟถอยหลงัใช้งานได้ 
9. เอกสารต่าง ๆ 
______ 9.1 สมดุทะเบียน 
______ 9.2 ใบโอนรถ 
______ 9.3 เอกสารประกนัภยั / พรบ. 
______ 9.4 ใบเสร็จรับเงินค่าdown 
______ 9.5 ใบเสร็จค่ามดัจ าปา้ยแดง 3000 บาท 
______ 9.6 ปา้ยแดงมีตรา ขส. 
______ 9.7 คู่มือรถ 
______ 9.8 เอกสารการรับประกนัอปุกรณ์รถ 
______ 9.9 เอกสารการรับประกนัเช็คระยะฟรี 
______ 9.10 เอกสารการรับประกนัอปุกรณ์ตกแต่ง 
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