
 

 

 

 

 

รายงานการท างานยานพาหนะ 60 คนั 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัสุพรรณบุรี 
สิงหาคม 2563 

 

กรมการขนส่งทางบก 45 คนั 

ระบบแท่งวดัน ้ามนัและจีพเีอส 15 คนั 

 

 

 
 

 

 

 

 

Company: 

Genius Tracks System Company Co.,LTD  

บริษทั จีเนียส แทร็ค ซิสเทม็ จ  ากดั  23 ถนนมาเจริญ แขวงหนองคา้งพลู  เขตหนองแขม จงัหวดักรุงเทพ 

www.geniustracks.com  (โทร 02-111-7744) 

http://www.geniustracks.com/




ต-1227 [23 แม็คโคร] 
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31/08/2020 

 

 
 

 



ต-2400 [22 แม็คโคร] 

 

03/08/2020 
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05/08/2020 
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28/08/2020 
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ตค-400 [33 เกล่ียดิน] 

 

03/08/2020 

 

 
 

 
 

 



04/08/2020 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



05/08/2020 
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28/8/2020 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



31/8/2020 

 

 
 

 
 

 

 



ตค-401 [11 รถเกลี่ยดิน] 

 

18/08/2020 

 

 



ตค-780 [24 แม็คโคร] 

 

03/08/2020 

 

 
 

 
 

 

 



06/08/2020 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



07/08/2020 
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ตค-1345 [27 แม็คโคร] 

 

04/08/2020 

 

 
 

 
 

 

 



 
 

05/08/2020 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

06/08/2020 
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26/08/2020 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

27/08/2020 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

28/08/2020 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

31/08/2020 

 

 
 

 



ตค-1346 [30 แม็คโคร] 

 

15/08/2020 

 
 

 
 

 

 

 

 



18/08/2020 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



20/08/2020 
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27/08/2020 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



28/08/2020 
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ตค-1507 [25 แม็ครโคร] 
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05/08/2020 
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27/08/2020 
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31/08/2020 

 

 
 

 



ตค-1707 [10 รถเกล่ียดิน] 

 

06/08/2020 
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17/08/2020 
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ตค-3446 [28 แม็คโคร] 
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ตค-3447 [29 แม็คโคร] 
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ตค-3692 [32 รถเกล่ียดิน] 

 

05/08/2020 

 

 
 

 
 

 

 



07/08/2020 

 

 
 

 
 

 

 

 



07/08/2020 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



10/08/2020 
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ตค-3693 [09 รถเกล่ียดิน] 

 

03/08/2020 

 

 
 

 
 

 



ตค-3721 [26 แม็คโคร] 

 

03/08/2020 
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อบจ-72 [12 รถเกลี่ยดิน] 

 

18/08/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
รายงานการท างานเคร่ืองจักรหนัก 

จ านวน 15 คนั 
 

 



/

รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [23 แม็คโคร] 0ต-1227 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/08/2020 วนัสิ�นสดุ: 31/08/2020

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน
เวลาทาํงานเกนิ

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

23 แม็คโคร 0ต-1227 03/08/2020 อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 2
ต.เดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
นางบวช

ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

03/08/2020
08:32:39

03/08/2020
15:49:44

7 ชั�วโมง 17 นาที
5 วนิาที

- 24.30 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 04/08/2020 อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
นางบวช

ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
นางบวช

ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

04/08/2020
08:00:41

04/08/2020
14:11:44

6 ชั�วโมง 11 นาที
3 วนิาที

- 9.54 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 05/08/2020 อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
นางบวช

ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
นางบวช

ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

05/08/2020
08:04:17

05/08/2020
16:00:05

7 ชั�วโมง 55 นาที
48 วนิาที

- 10.38 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 06/08/2020 อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
นางบวช

ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
นางบวช

ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

06/08/2020
08:03:34

06/08/2020
16:00:31

7 ชั�วโมง 56 นาที
57 วนิาที

- 9.85 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 07/08/2020 อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
นางบวช

ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

07/08/2020
08:06:50

07/08/2020
12:55:37

4 ชั�วโมง 48 นาที
47 วนิาที

- 8.64 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 10/08/2020 อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

10/08/2020
08:02:45

10/08/2020
16:01:00

7 ชั�วโมง 58 นาที
15 วนิาที

- 14.66 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 11/08/2020 อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

11/08/2020
08:00:29

11/08/2020
16:00:05

7 ชั�วโมง 59 นาที
36 วนิาที

- 10.16 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 13/08/2020 อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

13/08/2020
08:00:40

13/08/2020
15:36:55

7 ชั�วโมง 36 นาที
15 วนิาที

- 13.43 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 14/08/2020 อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงสพีานชิเจรญิธญัญา
ต.กระเสยีว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

14/08/2020
07:58:41

14/08/2020
16:00:05

8 ชั�วโมง 1 นาที
24 วนิาที

- 12.30 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 17/08/2020 อยูท่ี� โรงสพีานชิเจรญิธญัญา
ต.กระเสยีว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงสพีานชิเจรญิธญัญา
ต.กระเสยีว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

17/08/2020
08:02:04

17/08/2020
16:00:22

7 ชั�วโมง 58 นาที
18 วนิาที

- 12.58 กม.



/

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน
เวลาทาํงานเกนิ

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

23 แม็คโคร 0ต-1227 19/08/2020 อยูท่ี� โรงสพีานชิเจรญิธญัญา
ต.กระเสยีว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงสพีานชิเจรญิธญัญา
ต.กระเสยีว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

19/08/2020
07:57:41

19/08/2020
16:01:15

8 ชั�วโมง 3 นาที
34 วนิาที

- 12.31 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 20/08/2020 อยูท่ี� โรงสพีานชิเจรญิธญัญา
ต.กระเสยีว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงสพีานชิเจรญิธญัญา
ต.กระเสยีว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

20/08/2020
08:17:51

20/08/2020
16:00:08

7 ชั�วโมง 42 นาที
17 วนิาที

- 13.01 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 21/08/2020 อยูท่ี� โรงสพีานชิเจรญิธญัญา
ต.กระเสยีว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงสพีานชิเจรญิธญัญา
ต.กระเสยีว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

21/08/2020
08:20:40

21/08/2020
16:00:44

7 ชั�วโมง 40 นาที
4 วนิาที

- 11.68 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 25/08/2020 อยูท่ี� โรงสพีานชิเจรญิธญัญา
ต.กระเสยีว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นวงัสําเภาลม่
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

25/08/2020
08:10:41

25/08/2020
14:34:38

6 ชั�วโมง 23 นาที
57 วนิาที

- 10.74 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 26/08/2020 อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

26/08/2020
07:56:40

26/08/2020
16:00:27

8 ชั�วโมง 3 นาที
47 วนิาที

- 10.51 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 27/08/2020 อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

27/08/2020
08:05:38

27/08/2020
16:00:12

7 ชั�วโมง 54 นาที
34 วนิาที

- 11.54 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 28/08/2020 อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หอพักชายมาวนิ
ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

28/08/2020
08:09:01

28/08/2020
16:09:11

8 ชั�วโมง 10
วนิาที

- 12.38 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 31/08/2020 อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นวงัสําเภาลม่
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

31/08/2020
08:09:58

31/08/2020
08:10:10

12 วนิาที - 1.87 กม.



/

รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [22 แม็คโคร] 0ต-2400 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/08/2020 วนัสิ�นสดุ: 31/08/2020

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน
เวลาทาํงานเกนิ

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

22 แม็คโคร 0ต-2400 01/08/2020 - - - - - - -

22 แม็คโคร 0ต-2400 02/08/2020 - - - - - - -

22 แม็คโคร 0ต-2400 03/08/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

03/08/2020
07:49:27

03/08/2020
11:41:43

3 ชั�วโมง 52 นาที
16 วนิาที

- 1.54 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 04/08/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

04/08/2020
07:44:55

04/08/2020
12:31:42

4 ชั�วโมง 46 นาที
47 วนิาที

- 2.31 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 05/08/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

05/08/2020
07:47:16

05/08/2020
09:31:28

1 ชั�วโมง 44 นาที
12 วนิาที

- 0.94 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 06/08/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

06/08/2020
07:44:43

06/08/2020
12:55:54

5 ชั�วโมง 11 นาที
11 วนิาที

- 1.14 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 07/08/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

07/08/2020
07:46:17

07/08/2020
09:01:08

1 ชั�วโมง 14 นาที
51 วนิาที

- 1.59 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 08/08/2020 - - - - - - -

22 แม็คโคร 0ต-2400 09/08/2020 - - - - - - -

22 แม็คโคร 0ต-2400 10/08/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

10/08/2020
07:43:00

10/08/2020
13:34:57

5 ชั�วโมง 51 นาที
57 วนิาที

- 1.73 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 11/08/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

11/08/2020
07:55:39

11/08/2020
14:40:27

6 ชั�วโมง 44 นาที
48 วนิาที

- 1.84 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 12/08/2020 - - - - - - 0.35 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 13/08/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

13/08/2020
08:22:41

13/08/2020
13:48:08

5 ชั�วโมง 25 นาที
27 วนิาที

- 3.33 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 14/08/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

14/08/2020
07:45:33

14/08/2020
09:09:52

1 ชั�วโมง 24 นาที
19 วนิาที

- 0.97 กม.



/

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน
เวลาทาํงานเกนิ

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

22 แม็คโคร 0ต-2400 15/08/2020 - - - - - - -

22 แม็คโคร 0ต-2400 16/08/2020 - - - - - - -

22 แม็คโคร 0ต-2400 17/08/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

17/08/2020
07:33:03

17/08/2020
18:59:25

11 ชั�วโมง 26 นาที
22 วนิาที

- 1.59 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 18/08/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

18/08/2020
13:46:37

18/08/2020
14:00:35

13 นาท ี58 วนิาที - 0.27 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 19/08/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

19/08/2020
07:40:16

19/08/2020
09:12:24

1 ชั�วโมง 32 นาที
8 วนิาที

- 2.24 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 20/08/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

20/08/2020
07:31:16

20/08/2020
09:20:29

1 ชั�วโมง 49 นาที
13 วนิาที

- 1.71 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 21/08/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

21/08/2020
07:26:50

21/08/2020
14:27:31

7 ชั�วโมง 41 วนิาที - 1.67 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 24/08/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

24/08/2020
11:30:20

24/08/2020
16:48:45

5 ชั�วโมง 18 นาที
25 วนิาที

- 2.88 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 25/08/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

25/08/2020
07:38:05

25/08/2020
09:03:09

1 ชั�วโมง 25 นาที
4 วนิาที

- 1.09 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 26/08/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

26/08/2020
07:40:14

26/08/2020
08:56:46

1 ชั�วโมง 16 นาที
32 วนิาที

- 1.02 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 27/08/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

27/08/2020
07:48:44

27/08/2020
08:59:42

1 ชั�วโมง 10 นาที
58 วนิาที

- 1.07 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 28/08/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

28/08/2020
07:31:57

28/08/2020
08:56:50

1 ชั�วโมง 24 นาที
53 วนิาที

- 1.09 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 29/08/2020 - - - - - - -

22 แม็คโคร 0ต-2400 30/08/2020 - - - - - - -



/

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน
เวลาทาํงานเกนิ

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

22 แม็คโคร 0ต-2400 31/08/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

31/08/2020
07:41:06

31/08/2020
09:34:46

1 ชั�วโมง 53 นาที
40 วนิาที

- 1.22 กม.



/

รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [33 เกลี�ยดนิ] ตค-400 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/08/2020 วนัสิ�นสดุ: 31/08/2020

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน
เวลาทาํงานเกนิ

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

33 เกลี�ยดนิ ตค-400 03/08/2020 อยูท่ี� อูส่ามนาคเจรญิยนต์
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูส่ามนาคเจรญิยนต์
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

03/08/2020
09:53:24

03/08/2020
14:09:51

4 ชั�วโมง 16 นาที
27 วนิาที

- 8.93 กม.

33 เกลี�ยดนิ ตค-400 04/08/2020 อยูท่ี� อูส่ามนาคเจรญิยนต์
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูส่ามนาคเจรญิยนต์
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

04/08/2020
09:02:59

04/08/2020
12:20:30

3 ชั�วโมง 17 นาที
31 วนิาที

- 10.49 กม.

33 เกลี�ยดนิ ตค-400 05/08/2020 อยูท่ี� อูส่ามนาคเจรญิยนต์
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูส่ามนาคเจรญิยนต์
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

05/08/2020
09:36:22

05/08/2020
15:16:41

5 ชั�วโมง 40 นาที
19 วนิาที

- 15.75 กม.

33 เกลี�ยดนิ ตค-400 06/08/2020 อยูท่ี� อูส่ามนาคเจรญิยนต์
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูส่ามนาคเจรญิยนต์
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

06/08/2020
09:32:10

06/08/2020
14:42:41

5 ชั�วโมง 10 นาที
31 วนิาที

- 21.45 กม.

33 เกลี�ยดนิ ตค-400 10/08/2020 อยูท่ี� อูส่ามนาคเจรญิยนต์
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

10/08/2020
09:44:09

10/08/2020
15:56:27

6 ชั�วโมง 12 นาที
18 วนิาที

- 11.86 กม.

33 เกลี�ยดนิ ตค-400 11/08/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

11/08/2020
10:09:12

11/08/2020
10:20:23

11 นาท ี11 วนิาที - 0.04 กม.

33 เกลี�ยดนิ ตค-400 13/08/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

13/08/2020
09:46:39

13/08/2020
14:07:36

4 ชั�วโมง 20 นาที
57 วนิาที

- 16.41 กม.

33 เกลี�ยดนิ ตค-400 14/08/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บรษัิท นํ�าเฮงคอนกรตี (1992)
จํากดั

ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

14/08/2020
08:49:39

14/08/2020
14:31:06

5 ชั�วโมง 41 นาที
27 วนิาที

- 40.10 กม.

33 เกลี�ยดนิ ตค-400 18/08/2020 อยูท่ี� บรษัิท นํ�าเฮงคอนกรตี (1992)
จํากดั

ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บรษัิท นํ�าเฮงคอนกรตี (1992)
จํากดั

ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

18/08/2020
09:27:05

18/08/2020
15:10:20

5 ชั�วโมง 43 นาที
15 วนิาที

- 6.28 กม.

33 เกลี�ยดนิ ตค-400 19/08/2020 อยูท่ี� บรษัิท นํ�าเฮงคอนกรตี (1992)
จํากดั

ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บรษัิท นํ�าเฮงคอนกรตี (1992)
จํากดั

ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

19/08/2020
09:51:58

19/08/2020
13:42:51

3 ชั�วโมง 50 นาที
53 วนิาที

- 4.27 กม.

33 เกลี�ยดนิ ตค-400 20/08/2020 อยูท่ี� บรษัิท นํ�าเฮงคอนกรตี (1992)
จํากดั

ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บรษัิท นํ�าเฮงคอนกรตี (1992)
จํากดั

ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

20/08/2020
09:41:23

20/08/2020
13:24:55

3 ชั�วโมง 43 นาที
32 วนิาที

- 7.12 กม.



/

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน
เวลาทาํงานเกนิ

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

33 เกลี�ยดนิ ตค-400 24/08/2020 อยูท่ี� บรษัิท นํ�าเฮงคอนกรตี (1992)
จํากดั

ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัหนองสรวง
ต.วงันํ�าซบั อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

24/08/2020
09:40:06

24/08/2020
14:20:04

4 ชั�วโมง 39 นาที
58 วนิาที

- 16.49 กม.

33 เกลี�ยดนิ ตค-400 25/08/2020 อยูท่ี� วดัหนองสรวง
ต.วงันํ�าซบั อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัหนองสรวง
ต.วงันํ�าซบั อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

25/08/2020
09:45:40

25/08/2020
14:17:30

4 ชั�วโมง 31 นาที
50 วนิาที

- 8.79 กม.

33 เกลี�ยดนิ ตค-400 26/08/2020 อยูท่ี� วดัหนองสรวง
ต.วงันํ�าซบั อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัหนองสรวง
ต.วงันํ�าซบั อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

26/08/2020
09:42:28

26/08/2020
14:26:26

4 ชั�วโมง 43 นาที
58 วนิาที

- 7.80 กม.

33 เกลี�ยดนิ ตค-400 27/08/2020 อยูท่ี� วดัหนองสรวง
ต.วงันํ�าซบั อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัหนองสรวง
ต.วงันํ�าซบั อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

27/08/2020
09:44:22

27/08/2020
15:08:13

5 ชั�วโมง 23 นาที
51 วนิาที

- 13.14 กม.

33 เกลี�ยดนิ ตค-400 28/08/2020 อยูท่ี� วดัหนองสรวง
ต.วงันํ�าซบั อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัหนองสรวง
ต.วงันํ�าซบั อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

28/08/2020
09:11:42

28/08/2020
11:57:56

2 ชั�วโมง 46 นาที
14 วนิาที

- 8.20 กม.

33 เกลี�ยดนิ ตค-400 29/08/2020 - - - - - - -

33 เกลี�ยดนิ ตค-400 30/08/2020 - - - - - - -

33 เกลี�ยดนิ ตค-400 31/08/2020 - - - - - - -



/

รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [11 รถเกลี�ยดนิ] ตค-401 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/08/2020 วนัสิ�นสดุ: 31/08/2020

ชื�อสนิทรพัย์ ป้ายทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน
เวลาทาํงานเกนิ 14

ช.ม.
ระยะทางรวม

(กม.)

ไมม่ขีอ้มลู



/

รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [24 แม็คโคร] ตค-780 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/08/2020 วนัสิ�นสดุ: 31/08/2020

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน
เวลาทาํงานเกนิ

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

24 แม็คโคร ตค-780 01/08/2020 - - - - - - 3.43 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 02/08/2020 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 03/08/2020 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

03/08/2020
10:23:23

03/08/2020
13:39:39

3 ชั�วโมง 16 นาที
16 วนิาที

- 10.16 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 04/08/2020 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 05/08/2020 - - - - - - 0.97 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 06/08/2020 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

06/08/2020
14:21:07

06/08/2020
15:01:32

40 นาท ี25 วนิาที - 5.92 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 07/08/2020 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

07/08/2020
08:51:20

07/08/2020
10:03:12

1 ชั�วโมง 11 นาที
52 วนิาที

- 5.02 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 08/08/2020 - - - - - - 4.23 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 10/08/2020 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

10/08/2020
09:45:30

10/08/2020
09:46:01

31 วนิาที - 1.02 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 11/08/2020 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

11/08/2020
00:00:16

11/08/2020
00:01:15

59 วนิาที - -

24 แม็คโคร ตค-780 12/08/2020 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

12/08/2020
00:00:38

12/08/2020
00:01:38

1 นาที - 0.89 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 16/08/2020 - - - - - - 0.14 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 21/08/2020 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

21/08/2020
08:48:40

21/08/2020
16:48:47

8 ชั�วโมง 7 วนิาที - 8.53 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 22/08/2020 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

22/08/2020
13:28:44

22/08/2020
13:54:15

25 นาท ี31 วนิาที - 4.03 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 23/08/2020 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 24/08/2020 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 25/08/2020 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัรม่โพธิ�ทอง
ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

25/08/2020
10:23:52

25/08/2020
12:04:11

1 ชั�วโมง 40 นาที
19 วนิาที

- 39.23 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 26/08/2020 อยูท่ี� วดัรม่โพธิ�ทอง
ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัรม่โพธิ�ทอง
ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

26/08/2020
08:36:28

26/08/2020
16:39:46

8 ชั�วโมง 3 นาที
18 วนิาที

- 11.33 กม.



/

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน
เวลาทาํงานเกนิ

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

24 แม็คโคร ตค-780 27/08/2020 อยูท่ี� วดัรม่โพธิ�ทอง
ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัรม่โพธิ�ทอง
ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

27/08/2020
08:49:21

27/08/2020
16:26:12

7 ชั�วโมง 36 นาที
51 วนิาที

- 11.02 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 28/08/2020 อยูท่ี� วดัรม่โพธิ�ทอง
ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัรม่โพธิ�ทอง
ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

28/08/2020
08:50:43

28/08/2020
16:16:07

7 ชั�วโมง 25 นาที
24 วนิาที

- 10.73 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 29/08/2020 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 30/08/2020 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 31/08/2020 อยูท่ี� วดัรม่โพธิ�ทอง
ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นหนองโพธิ�
ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

31/08/2020
08:46:54

31/08/2020
08:53:18

6 นาท ี24 วนิาที - 0.86 กม.



/

รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [27 แม็คโคร] ตค-1345 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/08/2020 วนัสิ�นสดุ: 31/08/2020

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน
เวลาทาํงานเกนิ

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

27 แม็คโคร ตค-1345 01/08/2020 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 02/08/2020 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 03/08/2020 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 04/08/2020 อยูท่ี� รบีอรน์
ต.บางงาม อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� รบีอรน์
ต.บางงาม อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

04/08/2020
14:08:46

04/08/2020
15:03:46

55 นาที - 0.91 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 05/08/2020 อยูท่ี� รบีอรน์
ต.บางงาม อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� รบีอรน์
ต.บางงาม อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

05/08/2020
08:48:59

05/08/2020
16:27:46

7 ชั�วโมง 38 นาที
47 วนิาที

- 4.45 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 06/08/2020 อยูท่ี� รบีอรน์
ต.บางงาม อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� รบีอรน์
ต.บางงาม อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

06/08/2020
08:33:17

06/08/2020
16:29:20

7 ชั�วโมง 56 นาที
3 วนิาที

- 4.67 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 07/08/2020 อยูท่ี� รบีอรน์
ต.บางงาม อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� รบีอรน์
ต.บางงาม อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

07/08/2020
08:26:34

07/08/2020
16:31:08

8 ชั�วโมง 4 นาที
34 วนิาที

- 4.73 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 08/08/2020 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 09/08/2020 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 10/08/2020 อยูท่ี� รบีอรน์
ต.บางงาม อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� รบีอรน์
ต.บางงาม อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

10/08/2020
08:36:07

10/08/2020
16:51:34

8 ชั�วโมง 15 นาที
27 วนิาที

- 5.07 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 11/08/2020 อยูท่ี� รบีอรน์
ต.บางงาม อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� รบีอรน์
ต.บางงาม อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

11/08/2020
08:37:02

11/08/2020
16:33:25

7 ชั�วโมง 56 นาที
23 วนิาที

- 4.99 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 13/08/2020 อยูท่ี� รบีอรน์
ต.บางงาม อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� รบีอรน์
ต.บางงาม อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

13/08/2020
08:37:22

13/08/2020
16:27:46

7 ชั�วโมง 50 นาที
24 วนิาที

- 4.13 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 14/08/2020 อยูท่ี� รบีอรน์
ต.บางงาม อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัหนองหลวง
ต.หนองหญา้ไซ อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

14/08/2020
09:26:52

14/08/2020
10:55:54

1 ชั�วโมง 29 นาที
2 วนิาที

- 39.87 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 15/08/2020 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 16/08/2020 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 17/08/2020 อยูท่ี� วดัหนองหลวง
ต.หนองหญา้ไซ อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัปุ๋ ยสารวตัร
ต.หนองหญา้ไซ อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

17/08/2020
09:00:20

17/08/2020
16:58:33

7 ชั�วโมง 58 นาที
13 วนิาที

- 5.22 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 18/08/2020 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัปุ๋ ยสารวตัร
ต.หนองหญา้ไซ อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัหนองหลวง
ต.หนองหญา้ไซ อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

18/08/2020
09:06:55

18/08/2020
16:17:00

7 ชั�วโมง 10 นาที
5 วนิาที

- 5.77 กม.



/

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน
เวลาทาํงานเกนิ

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

27 แม็คโคร ตค-1345 19/08/2020 อยูท่ี� วดัหนองหลวง
ต.หนองหญา้ไซ อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัปุ๋ ยสารวตัร
ต.หนองหญา้ไซ อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

19/08/2020
09:07:12

19/08/2020
16:50:19

7 ชั�วโมง 43 นาที
7 วนิาที

- 6.39 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 20/08/2020 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัปุ๋ ยสารวตัร
ต.หนองหญา้ไซ อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัหนองหลวง
ต.หนองหญา้ไซ อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

20/08/2020
09:14:16

20/08/2020
16:27:24

7 ชั�วโมง 13 นาที
8 วนิาที

- 6.35 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 21/08/2020 อยูท่ี� วดัหนองหลวง
ต.หนองหญา้ไซ อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัปุ๋ ยสารวตัร
ต.หนองหญา้ไซ อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

21/08/2020
09:03:10

21/08/2020
16:53:40

7 ชั�วโมง 50 นาที
30 วนิาที

- 6.26 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 22/08/2020 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 23/08/2020 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 24/08/2020 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 25/08/2020 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัปุ๋ ยสารวตัร
ต.หนองหญา้ไซ อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนอนุบาลวชริา
ต.หนองหญา้ไซ อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

25/08/2020
08:51:04

25/08/2020
17:04:53

8 ชั�วโมง 13 นาที
49 วนิาที

- 5.69 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 26/08/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนอนุบาลวชริา
ต.หนองหญา้ไซ อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โอนวิรสทพิย์
ต.หนองหญา้ไซ อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

26/08/2020
08:47:22

26/08/2020
16:58:24

8 ชั�วโมง 11 นาที
2 วนิาที

- 5.54 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 27/08/2020 อยูท่ี� โอนวิรสทพิย์
ต.หนองหญา้ไซ อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โอนวิรสทพิย์
ต.หนองหญา้ไซ อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

27/08/2020
09:09:54

27/08/2020
16:31:18

7 ชั�วโมง 21 นาที
24 วนิาที

- 5.49 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 28/08/2020 อยูท่ี� โอนวิรสทพิย์
ต.หนองหญา้ไซ อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัหนองหลวง
ต.หนองหญา้ไซ อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

28/08/2020
09:01:48

28/08/2020
16:16:48

7 ชั�วโมง 15 นาที - 5.66 กม.



/

รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [30 แม็คโคร] ตค-1346 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/08/2020 วนัสิ�นสดุ: 31/08/2020

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน
เวลาทาํงานเกนิ

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

30 แม็คโคร ตค-1346 11/08/2020 - - - - - - 0.28 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 15/08/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัปทมุสราวาส
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

15/08/2020
08:35:37

15/08/2020
16:02:36

7 ชั�วโมง 26 นาที
59 วนิาที

- 4.82 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 16/08/2020 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 17/08/2020 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 18/08/2020 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

18/08/2020
09:58:59

18/08/2020
14:30:08

4 ชั�วโมง 31 นาที
9 วนิาที

- 1.10 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 19/08/2020 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ส. วจิติรศลิป์
ต.มดแดง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

19/08/2020
09:54:04

19/08/2020
11:13:39

1 ชั�วโมง 19 นาที
35 วนิาที

- 34.44 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 20/08/2020 อยูท่ี� ส. วจิติรศลิป์
ต.มดแดง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ส. วจิติรศลิป์
ต.มดแดง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

20/08/2020
08:48:58

20/08/2020
13:39:30

4 ชั�วโมง 50 นาที
32 วนิาที

- 3.27 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 21/08/2020 อยูท่ี� ส. วจิติรศลิป์
ต.มดแดง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ส. วจิติรศลิป์
ต.มดแดง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

21/08/2020
07:48:47

21/08/2020
15:40:19

7 ชั�วโมง 51 นาที
32 วนิาที

- 8.02 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 26/08/2020 อยูท่ี� ส. วจิติรศลิป์
อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ส. วจิติรศลิป์
อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

26/08/2020
07:56:42

26/08/2020
16:08:30

8 ชั�วโมง 11 นาที
48 วนิาที

- 8.59 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 27/08/2020 อยูท่ี� ส. วจิติรศลิป์
ต.มดแดง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ส. วจิติรศลิป์
อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

27/08/2020
08:02:39

27/08/2020
16:00:06

7 ชั�วโมง 57 นาที
27 วนิาที

- 8.62 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 28/08/2020 อยูท่ี� ส. วจิติรศลิป์
อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ส. วจิติรศลิป์
อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

28/08/2020
08:23:27

28/08/2020
16:03:42

7 ชั�วโมง 40 นาที
15 วนิาที

- 8.66 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 31/08/2020 อยูท่ี� ส. วจิติรศลิป์
อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ส. วจิติรศลิป์
อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

31/08/2020
08:20:01

31/08/2020
08:20:24

23 วนิาที - 2.21 กม.



/

รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [25 แม็คโคร] ตค-1507 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/08/2020 วนัสิ�นสดุ: 31/08/2020

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน
เวลาทาํงานเกนิ

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

25 แม็คโคร ตค-1507 01/08/2020 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 02/08/2020 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 03/08/2020 อยูท่ี� บา้นวงัสําเภาลม่
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

03/08/2020
08:01:29

03/08/2020
15:41:01

7 ชั�วโมง 39 นาที
32 วนิาที

- 5.81 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 04/08/2020 อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

04/08/2020
07:51:00

04/08/2020
14:37:30

6 ชั�วโมง 46 นาที
30 วนิาที

- 5.35 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 05/08/2020 อยูท่ี� บา้นวงัสําเภาลม่
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

05/08/2020
07:56:45

05/08/2020
16:13:15

8 ชั�วโมง 16 นาที
30 วนิาที

- 6.40 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 06/08/2020 อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

06/08/2020
07:50:38

06/08/2020
16:11:52

8 ชั�วโมง 21 นาที
14 วนิาที

- 6.93 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 07/08/2020 อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นวงัสําเภาลม่
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

07/08/2020
07:58:34

07/08/2020
14:06:27

6 ชั�วโมง 7 นาที
53 วนิาที

- 4.17 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 08/08/2020 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 09/08/2020 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 10/08/2020 อยูท่ี� บา้นวงัสําเภาลม่
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นวงัสําเภาลม่
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

10/08/2020
08:01:43

10/08/2020
16:01:15

7 ชั�วโมง 59 นาที
32 วนิาที

- 6.51 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 11/08/2020 อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงสพีานชิเจรญิธญัญา
ต.กระเสยีว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

11/08/2020
08:02:04

11/08/2020
16:17:20

8 ชั�วโมง 15 นาที
16 วนิาที

- 7.50 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 12/08/2020 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 13/08/2020 อยูท่ี� โรงสพีานชิเจรญิธญัญา
ต.กระเสยีว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงสพีานชิเจรญิธญัญา
ต.กระเสยีว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

13/08/2020
08:19:33

13/08/2020
16:01:36

7 ชั�วโมง 42 นาที
3 วนิาที

- 6.04 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 14/08/2020 อยูท่ี� โรงสพีานชิเจรญิธญัญา
ต.กระเสยีว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงสพีานชิเจรญิธญัญา
ต.กระเสยีว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

14/08/2020
08:17:13

14/08/2020
16:00:49

7 ชั�วโมง 43 นาที
36 วนิาที

- 9.16 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 15/08/2020 - - - - - - -



/

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน
เวลาทาํงานเกนิ

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

25 แม็คโคร ตค-1507 16/08/2020 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 17/08/2020 อยูท่ี� โรงสพีานชิเจรญิธญัญา
ต.กระเสยีว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงสพีานชิเจรญิธญัญา
ต.กระเสยีว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

17/08/2020
08:00:24

17/08/2020
16:00:38

8 ชั�วโมง 14
วนิาที

- 7.08 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 18/08/2020 - - - - - - 0.12 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 19/08/2020 อยูท่ี� โรงสพีานชิเจรญิธญัญา
ต.กระเสยีว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
นางบวช

ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

19/08/2020
07:58:46

19/08/2020
19:17:10

11 ชั�วโมง 18
นาท ี24 วนิาที

- 12.01 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 20/08/2020 อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
นางบวช

ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
นางบวช

ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

20/08/2020
08:09:28

20/08/2020
16:16:34

8 ชั�วโมง 7 นาท ี6
วนิาที

- 5.30 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 21/08/2020 อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
นางบวช

ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
นางบวช

ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

21/08/2020
08:09:06

21/08/2020
17:29:19

9 ชั�วโมง 20 นาที
13 วนิาที

- 5.79 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 22/08/2020 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 23/08/2020 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 24/08/2020 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 25/08/2020 อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
นางบวช

ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 2
ต.เดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

25/08/2020
07:56:57

25/08/2020
16:01:56

8 ชั�วโมง 4 นาที
59 วนิาที

- 19.93 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 26/08/2020 อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 2
ต.เดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
นางบวช

ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

26/08/2020
08:16:54

26/08/2020
17:17:30

9 ชั�วโมง 36
วนิาที

- 21.37 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 27/08/2020 อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
นางบวช

ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

27/08/2020
08:01:13

27/08/2020
16:01:42

8 ชั�วโมง 29
วนิาที

- 5.98 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 28/08/2020 อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นวงัสําเภาลม่
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

28/08/2020
08:07:54

28/08/2020
16:03:07

7 ชั�วโมง 55 นาที
13 วนิาที

- 5.15 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 29/08/2020 - - - - - - -



/

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน
เวลาทาํงานเกนิ

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

25 แม็คโคร ตค-1507 30/08/2020 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 31/08/2020 อยูท่ี� บา้นวงัสําเภาลม่
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นวงัสําเภาลม่
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

31/08/2020
08:10:29

31/08/2020
08:11:11

42 วนิาที - 1.31 กม.



/

รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [10 รถเกลี�ยดนิ] ตค-1707 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/08/2020 วนัสิ�นสดุ: 31/08/2020

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน
เวลาทาํงานเกนิ

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

10 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-1707 06/08/2020 อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

06/08/2020
18:32:51

06/08/2020
19:04:07

31 นาท ี16 วนิาที - 0.07 กม.

10 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-1707 07/08/2020 อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

07/08/2020
11:31:58

07/08/2020
11:38:41

6 นาท ี43 วนิาที - 0.30 กม.

10 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-1707 17/08/2020 อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

17/08/2020
09:26:14

17/08/2020
09:35:00

8 นาท ี46 วนิาที - 0.21 กม.

10 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-1707 18/08/2020 อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

18/08/2020
10:03:42

18/08/2020
10:13:42

10 นาที - 0.70 กม.



/

รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [28 แม็คโคร] ตค-3446 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/08/2020 วนัสิ�นสดุ: 31/08/2020

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน
เวลาทาํงานเกนิ

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

28 แม็คโคร ตค-3446 01/08/2020 - - - - - - 14.26 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 02/08/2020 - - - - - - 6.27 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 03/08/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัมว่งเจรญิผล
ต.อบทม อ.สามโก ้จ.อา่งทอง

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัมว่งเจรญิผล
ต.อบทม อ.สามโก ้จ.อา่งทอง

03/08/2020
08:33:13

03/08/2020
15:24:44

6 ชั�วโมง 51 นาที
31 วนิาที

- 17.25 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 04/08/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัมว่งเจรญิผล
ต.อบทม อ.สามโก ้จ.อา่งทอง

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัมว่งเจรญิผล
ต.อบทม อ.สามโก ้จ.อา่งทอง

04/08/2020
09:00:26

04/08/2020
15:28:56

6 ชั�วโมง 28 นาที
30 วนิาที

- 15.41 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 05/08/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัมว่งเจรญิผล
ต.อบทม อ.สามโก ้จ.อา่งทอง

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัมว่งเจรญิผล
ต.อบทม อ.สามโก ้จ.อา่งทอง

05/08/2020
08:57:30

05/08/2020
15:20:07

6 ชั�วโมง 22 นาที
37 วนิาที

- 27.38 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 06/08/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัมว่งเจรญิผล
ต.อบทม อ.สามโก ้จ.อา่งทอง

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

06/08/2020
09:08:49

06/08/2020
12:47:46

3 ชั�วโมง 38 นาที
57 วนิาที

- 65.96 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 07/08/2020 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

07/08/2020
09:10:02

07/08/2020
15:44:47

6 ชั�วโมง 34 นาที
45 วนิาที

- 17.86 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 08/08/2020 - - - - - - 29.20 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 09/08/2020 - - - - - - 16.83 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 10/08/2020 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

10/08/2020
09:48:03

10/08/2020
10:00:34

12 นาท ี31 วนิาที - 4.49 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 12/08/2020 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

12/08/2020
10:18:58

12/08/2020
15:24:32

5 ชั�วโมง 5 นาที
34 วนิาที

- 8.71 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 13/08/2020 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วทิยาลยันาฏศลิปสพุรรณบรุี
ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

13/08/2020
09:18:25

13/08/2020
16:00:23

6 ชั�วโมง 41 นาที
58 วนิาที

- 48.52 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 14/08/2020 อยูท่ี� วทิยาลยันาฏศลิปสพุรรณบรุี
ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วทิยาลยันาฏศลิปสพุรรณบรุี
ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

14/08/2020
07:26:24

14/08/2020
16:19:02

8 ชั�วโมง 52 นาที
38 วนิาที

- 19.93 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 15/08/2020 - - - - - - -

28 แม็คโคร ตค-3446 16/08/2020 - - - - - - -

28 แม็คโคร ตค-3446 17/08/2020 อยูท่ี� วทิยาลยันาฏศลิปสพุรรณบรุี
ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วทิยาลยันาฏศลิปสพุรรณบรุี
ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

17/08/2020
08:50:53

17/08/2020
17:11:35

8 ชั�วโมง 20 นาที
42 วนิาที

- 27.95 กม.



/

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน
เวลาทาํงานเกนิ

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

28 แม็คโคร ตค-3446 18/08/2020 อยูท่ี� วทิยาลยันาฏศลิปสพุรรณบรุี
ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัมว่งเจรญิผล
ต.อบทม อ.สามโก ้จ.อา่งทอง

18/08/2020
10:04:57

18/08/2020
11:51:25

1 ชั�วโมง 46 นาที
28 วนิาที

- 28.95 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 19/08/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัมว่งเจรญิผล
ต.อบทม อ.สามโก ้จ.อา่งทอง

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัมว่งเจรญิผล
ต.อบทม อ.สามโก ้จ.อา่งทอง

19/08/2020
08:37:11

19/08/2020
16:00:34

7 ชั�วโมง 23 นาที
23 วนิาที

- 22.84 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 20/08/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัมว่งเจรญิผล
ต.อบทม อ.สามโก ้จ.อา่งทอง

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัมว่งเจรญิผล
ต.อบทม อ.สามโก ้จ.อา่งทอง

20/08/2020
08:43:21

20/08/2020
15:58:15

7 ชั�วโมง 14 นาที
54 วนิาที

- 41.78 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 21/08/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัมว่งเจรญิผล
ต.อบทม อ.สามโก ้จ.อา่งทอง

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัมว่งเจรญิผล
ต.อบทม อ.สามโก ้จ.อา่งทอง

21/08/2020
09:15:55

21/08/2020
16:00:05

6 ชั�วโมง 44 นาที
10 วนิาที

- 37.92 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 22/08/2020 - - - - - - 8.66 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 23/08/2020 - - - - - - 16.53 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 24/08/2020 - - - - - - 21.89 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 25/08/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัมว่งเจรญิผล
ต.อบทม อ.สามโก ้จ.อา่งทอง

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัมว่งเจรญิผล
ต.อบทม อ.สามโก ้จ.อา่งทอง

25/08/2020
08:55:04

25/08/2020
16:24:15

7 ชั�วโมง 29 นาที
11 วนิาที

- 22.38 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 26/08/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัมว่งเจรญิผล
ต.อบทม อ.สามโก ้จ.อา่งทอง

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัมว่งเจรญิผล
ต.อบทม อ.สามโก ้จ.อา่งทอง

26/08/2020
08:45:42

26/08/2020
15:45:01

6 ชั�วโมง 59 นาที
19 วนิาที

- 26.19 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 27/08/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัมว่งเจรญิผล
ต.อบทม อ.สามโก ้จ.อา่งทอง

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัมว่งเจรญิผล
ต.อบทม อ.สามโก ้จ.อา่งทอง

27/08/2020
08:56:17

27/08/2020
15:13:41

6 ชั�วโมง 17 นาที
24 วนิาที

- 50.59 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 28/08/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัมว่งเจรญิผล
ต.อบทม อ.สามโก ้จ.อา่งทอง

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัมว่งเจรญิผล
ต.อบทม อ.สามโก ้จ.อา่งทอง

28/08/2020
08:24:28

28/08/2020
15:07:24

6 ชั�วโมง 42 นาที
56 วนิาที

- 39.86 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 29/08/2020 - - - - - - 23.13 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 30/08/2020 - - - - - - 23.23 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 31/08/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัมว่งเจรญิผล
ต.อบทม อ.สามโก ้จ.อา่งทอง

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัมว่งเจรญิผล
ต.อบทม อ.สามโก ้จ.อา่งทอง

31/08/2020
08:43:31

31/08/2020
08:43:36

5 วนิาที - 12.07 กม.



/

รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [29 แม็คโคร] ตค-3447 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/08/2020 วนัสิ�นสดุ: 31/08/2020

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน
เวลาทาํงานเกนิ

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

29 แม็คโคร ตค-3447 03/08/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

03/08/2020
10:36:00

03/08/2020
18:11:38

7 ชั�วโมง 35 นาที
38 วนิาที

- 6.85 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 04/08/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

04/08/2020
08:04:07

04/08/2020
13:04:21

5 ชั�วโมง 14 วนิาที - 4.88 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 05/08/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

05/08/2020
08:12:38

05/08/2020
17:01:22

8 ชั�วโมง 48 นาที
44 วนิาที

- 7.85 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 06/08/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

06/08/2020
08:00:45

06/08/2020
18:31:35

10 ชั�วโมง 30 นาที
50 วนิาที

- 8.81 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 07/08/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

07/08/2020
07:53:45

07/08/2020
15:06:14

7 ชั�วโมง 12 นาที
29 วนิาที

- 5.71 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 08/08/2020 - - - - - - -

29 แม็คโคร ตค-3447 09/08/2020 - - - - - - -

29 แม็คโคร ตค-3447 10/08/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

10/08/2020
09:21:40

10/08/2020
17:02:06

7 ชั�วโมง 40 นาที
26 วนิาที

- 7.93 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 11/08/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

11/08/2020
09:49:22

11/08/2020
09:56:46

7 นาท ี24 วนิาที - 0.32 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 12/08/2020 - - - - - - -

29 แม็คโคร ตค-3447 13/08/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

13/08/2020
08:01:14

13/08/2020
18:05:10

10 ชั�วโมง 3 นาที
56 วนิาที

- 6.05 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 14/08/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

14/08/2020
07:55:37

14/08/2020
16:17:46

8 ชั�วโมง 22 นาที
9 วนิาที

- 6.77 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 15/08/2020 - - - - - - -

29 แม็คโคร ตค-3447 16/08/2020 - - - - - - -

29 แม็คโคร ตค-3447 17/08/2020 - - - - - - -

29 แม็คโคร ตค-3447 18/08/2020 - - - - - - -

29 แม็คโคร ตค-3447 19/08/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

19/08/2020
08:04:18

19/08/2020
14:53:09

6 ชั�วโมง 48 นาที
51 วนิาที

- 5.32 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 20/08/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

20/08/2020
12:03:42

20/08/2020
17:02:32

4 ชั�วโมง 58 นาที
50 วนิาที

- 4.31 กม.



/

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน
เวลาทาํงานเกนิ

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

29 แม็คโคร ตค-3447 21/08/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

21/08/2020
07:57:28

21/08/2020
17:20:02

9 ชั�วโมง 22 นาที
34 วนิาที

- 7.60 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 22/08/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

22/08/2020
07:57:25

22/08/2020
17:41:59

9 ชั�วโมง 44 นาที
34 วนิาที

- 8.95 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 23/08/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

23/08/2020
08:00:45

23/08/2020
15:01:16

7 ชั�วโมง 31 วนิาที - 5.44 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 24/08/2020 - - - - - - -

29 แม็คโคร ตค-3447 25/08/2020 - - - - - - -

29 แม็คโคร ตค-3447 26/08/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

26/08/2020
08:01:52

26/08/2020
16:58:30

8 ชั�วโมง 56 นาที
38 วนิาที

- 7.78 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 27/08/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

27/08/2020
07:31:44

27/08/2020
17:30:43

9 ชั�วโมง 58 นาที
59 วนิาที

- 8.36 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 28/08/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

28/08/2020
08:07:09

28/08/2020
18:00:37

9 ชั�วโมง 53 นาที
28 วนิาที

- 8.06 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 29/08/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

29/08/2020
07:58:43

29/08/2020
18:14:52

10 ชั�วโมง 16 นาที
9 วนิาที

- 9.80 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 30/08/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

30/08/2020
07:53:43

30/08/2020
15:08:37

7 ชั�วโมง 14 นาที
54 วนิาที

- 5.38 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 31/08/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

31/08/2020
08:32:41

31/08/2020
08:32:43

2 วนิาที - 1.34 กม.



/

รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [32 เกลี�ยดนิ] ตค-3692 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/08/2020 วนัสิ�นสดุ: 31/08/2020

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน
เวลาทาํงานเกนิ

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

32 เกลี�ยดนิ ตค-3692 05/08/2020 อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
บา้นหวัอดุ ตําบลตลิ�งชนั

ต.สนามคล ีอ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัลําบวั
ต.โคกคราม อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

05/08/2020
10:49:16

05/08/2020
13:40:42

2 ชั�วโมง 51 นาที
26 วนิาที

- 40.96 กม.

32 เกลี�ยดนิ ตค-3692 06/08/2020 อยูท่ี� วดัลําบวั
ต.โคกคราม อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัลําบวั
ต.โคกคราม อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

06/08/2020
09:12:12

06/08/2020
15:12:25

6 ชั�วโมง 13 วนิาที - 10.54 กม.

32 เกลี�ยดนิ ตค-3692 07/08/2020 อยูท่ี� วดัลําบวั
ต.โคกคราม อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

07/08/2020
08:37:34

07/08/2020
14:10:49

5 ชั�วโมง 33 นาที
15 วนิาที

- 28.07 กม.

32 เกลี�ยดนิ ตค-3692 08/08/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

08/08/2020
07:47:51

08/08/2020
12:53:08

5 ชั�วโมง 5 นาที
17 วนิาที

- 5.95 กม.

32 เกลี�ยดนิ ตค-3692 10/08/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัลําบวั
ต.โคกคราม อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

10/08/2020
08:58:28

10/08/2020
13:37:40

4 ชั�วโมง 39 นาที
12 วนิาที

- 24.08 กม.

32 เกลี�ยดนิ ตค-3692 14/08/2020 อยูท่ี� วดัลําบวั
ต.โคกคราม อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
จรเขใ้หญ่

ต.จรเขใ้หญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

14/08/2020
09:18:29

14/08/2020
11:39:26

2 ชั�วโมง 20 นาที
57 วนิาที

- 7.14 กม.



/

รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [09 รถเกลี�ยดนิ] ตค-3693 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/08/2020 วนัสิ�นสดุ: 31/08/2020

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน
เวลาทาํงานเกนิ

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 03/08/2020 อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

03/08/2020
08:28:34

03/08/2020
08:58:32

29 นาท ี58 วนิาที - 0.78 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 04/08/2020 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 05/08/2020 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 06/08/2020 - - - - - - 0.20 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 07/08/2020 - - - - - - 0.74 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 08/08/2020 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 09/08/2020 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 10/08/2020 - - - - - - 0.30 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 11/08/2020 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 12/08/2020 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 13/08/2020 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 14/08/2020 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 15/08/2020 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 16/08/2020 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 17/08/2020 - - - - - - -



/

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน
เวลาทาํงานเกนิ

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 18/08/2020 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 19/08/2020 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 20/08/2020 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 21/08/2020 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 22/08/2020 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 23/08/2020 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 24/08/2020 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 25/08/2020 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 26/08/2020 - - - - - - 0.77 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 27/08/2020 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 28/08/2020 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 29/08/2020 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 30/08/2020 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 31/08/2020 - - - - - - 0.09 กม.



/

รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [26 แม็คโคร] ตค-3721 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/08/2020 วนัสิ�นสดุ: 31/08/2020

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน
เวลาทาํงานเกนิ

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

26 แม็คโคร ตค-3721 03/08/2020 อยูท่ี� ศนูยกํ์าจัดมลูฝอยรวมแบบครบ
วงจรเทศบาลตําบลศรปีระจันต์
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต์

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยกํ์าจัดมลูฝอยรวมแบบครบ
วงจรเทศบาลตําบลศรปีระจันต์

ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

03/08/2020
09:00:46

03/08/2020
09:29:20

28 นาท ี34 วนิาที - 0.48 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 04/08/2020 อยูท่ี� ศนูยกํ์าจัดมลูฝอยรวมแบบครบ
วงจรเทศบาลตําบลศรปีระจันต์
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต์

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� Khlong Muang
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

04/08/2020
09:18:11

04/08/2020
16:12:47

6 ชั�วโมง 54 นาที
36 วนิาที

- 10.41 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 05/08/2020 อยูท่ี� Khlong Muang
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต์

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�พักสายตรวจตําบลศรปีระจันต์
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

05/08/2020
08:34:37

05/08/2020
16:24:04

7 ชั�วโมง 49 นาที
27 วนิาที

- 9.99 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 06/08/2020 อยูท่ี� ที�พักสายตรวจตําบลศรปีระจันต์
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต์

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�พักสายตรวจตําบลศรปีระจันต์
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

06/08/2020
08:35:29

06/08/2020
16:12:28

7 ชั�วโมง 36 นาที
59 วนิาที

- 8.72 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 07/08/2020 อยูท่ี� ที�พักสายตรวจตําบลศรปีระจันต์
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต์

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�พักสายตรวจตําบลศรปีระจันต์
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

07/08/2020
08:36:29

07/08/2020
15:01:22

6 ชั�วโมง 24 นาที
53 วนิาที

- 7.38 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 10/08/2020 อยูท่ี� ที�พักสายตรวจตําบลศรปีระจันต์
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต์

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัดอนกระรอก
ต.สนามคล ีอ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

10/08/2020
09:40:41

10/08/2020
10:53:28

1 ชั�วโมง 12 นาที
47 วนิาที

- 26.50 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 11/08/2020 อยูท่ี� วดัดอนกระรอก
ต.สนามคล ีอ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นระฆงัทอง
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

11/08/2020
08:36:13

11/08/2020
16:12:16

7 ชั�วโมง 36 นาที
3 วนิาที

- 8.27 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 13/08/2020 อยูท่ี� บา้นระฆงัทอง
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กสุมุาการเกษตร
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

13/08/2020
09:08:40

13/08/2020
16:17:44

7 ชั�วโมง 9 นาท ี4
วนิาที

- 7.75 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 14/08/2020 อยูท่ี� กสุมุาการเกษตร
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กสุมุาการเกษตร
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

14/08/2020
09:06:30

14/08/2020
16:11:39

7 ชั�วโมง 5 นาท ี9
วนิาที

- 7.64 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 17/08/2020 อยูท่ี� กสุมุาการเกษตร
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองบวัขาว
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

17/08/2020
08:58:18

17/08/2020
16:03:00

7 ชั�วโมง 4 นาที
42 วนิาที

- 11.42 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 18/08/2020 อยูท่ี� บา้นหนองบวัขาว
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองบวัขาว
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

18/08/2020
09:08:41

18/08/2020
16:17:03

7 ชั�วโมง 8 นาที
22 วนิาที

- 8.17 กม.



/

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน
เวลาทาํงานเกนิ

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

26 แม็คโคร ตค-3721 19/08/2020 อยูท่ี� บา้นหนองบวัขาว
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองบวัขาว
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

19/08/2020
09:23:29

19/08/2020
15:59:35

6 ชั�วโมง 36 นาที
6 วนิาที

- 7.74 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 20/08/2020 อยูท่ี� บา้นหนองบวัขาว
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กสุมุาการเกษตร
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

20/08/2020
09:14:07

20/08/2020
16:35:06

7 ชั�วโมง 20 นาที
59 วนิาที

- 8.75 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 21/08/2020 อยูท่ี� กสุมุาการเกษตร
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กสุมุาการเกษตร
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

21/08/2020
09:03:42

21/08/2020
16:14:42

7 ชั�วโมง 11 นาที - 7.78 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 25/08/2020 อยูท่ี� กสุมุาการเกษตร
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นระฆงัทอง
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

25/08/2020
09:03:11

25/08/2020
16:12:51

7 ชั�วโมง 9 นาที
40 วนิาที

- 8.80 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 26/08/2020 อยูท่ี� บา้นระฆงัทอง
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นระฆงัทอง
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

26/08/2020
11:18:24

26/08/2020
16:15:02

4 ชั�วโมง 56 นาที
38 วนิาที

- 8.17 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 27/08/2020 อยูท่ี� บา้นระฆงัทอง
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บรษัิท จนิฮงฟารม์ 2004 จํากดั
ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

27/08/2020
09:09:55

27/08/2020
15:07:33

5 ชั�วโมง 57 นาที
38 วนิาที

- 32.43 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 28/08/2020 อยูท่ี� บรษัิท จนิฮงฟารม์ 2004 จํากดั
ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลยุทุง่นา
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

28/08/2020
09:08:17

28/08/2020
14:54:52

5 ชั�วโมง 46 นาที
35 วนิาที

- 29.53 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 29/08/2020 อยูท่ี� ลยุทุง่นา
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลยุทุง่นา
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

29/08/2020
09:12:16

29/08/2020
13:08:33

3 ชั�วโมง 56 นาที
17 วนิาที

- 0.21 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 31/08/2020 อยูท่ี� ลยุทุง่นา
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลยุทุง่นา
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

31/08/2020
08:44:51

31/08/2020
08:45:11

20 วนิาที - 1.38 กม.



/

รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [12 รถเกลี�ยดนิ] อบจ-72 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/08/2020 วนัสิ�นสดุ: 31/08/2020

ชื�อสนิทรพัย์ ป้ายทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน
เวลาทาํงานเกนิ 14

ช.ม.
ระยะทางรวม

(กม.)

ไมม่ขีอ้มลู



 
 
 
 

 
รายงานการเดินทางและอัตราการส้ินเปลืองน ้ามัน 

จ านวน  45  คัน 
 

 



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [42 เททา้ย] 83-4804 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2020 00:00:38 01/08/2020 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

02/08/2020 00:00:22 02/08/2020 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/08/2020 00:00:10 03/08/2020 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

69 27.45 3.68 ลติร

04/08/2020 00:00:58 04/08/2020 23:59:48 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

57 12.69 1.74 ลติร

05/08/2020 00:00:48 05/08/2020 23:59:37 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

67 91.64 13.96 ลติร

06/08/2020 00:00:37 06/08/2020 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

67 26.89 3.85 ลติร

07/08/2020 00:00:22 07/08/2020 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

76 32.56 4.54 ลติร

08/08/2020 00:00:11 08/08/2020 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

09/08/2020 00:00:56 09/08/2020 23:59:40 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/08/2020 00:00:39 10/08/2020 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

68 93.49 12.97 ลติร

11/08/2020 00:00:26 11/08/2020 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

71 92.33 13.68 ลติร

12/08/2020 00:00:11 12/08/2020 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/08/2020 00:00:57 13/08/2020 23:59:47 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

70 70.87 10.71 ลติร

14/08/2020 00:00:46 14/08/2020 23:59:37 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

67 107.89 14.63 ลติร

15/08/2020 00:00:37 15/08/2020 23:59:28 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

16/08/2020 00:00:28 16/08/2020 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/08/2020 00:00:16 17/08/2020 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

64 27.65 3.81 ลติร

18/08/2020 00:00:03 18/08/2020 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

19/08/2020 00:00:49 19/08/2020 23:59:36 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

69 31.74 3.84 ลติร

20/08/2020 00:00:35 20/08/2020 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

83 96.44 12.61 ลติร

21/08/2020 00:00:23 21/08/2020 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

84 37.82 6.27 ลติร

22/08/2020 00:00:07 22/08/2020 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

23/08/2020 00:00:54 23/08/2020 23:59:40 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/08/2020 00:00:40 24/08/2020 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

25/08/2020 00:00:24 25/08/2020 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

80 147.07 20.65 ลติร

26/08/2020 00:00:11 26/08/2020 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

76 129.33 17.13 ลติร

27/08/2020 00:00:54 27/08/2020 23:59:40 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

75 27.58 4.40 ลติร

28/08/2020 00:00:40 28/08/2020 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

76 128.68 19.06 ลติร

29/08/2020 00:00:29 29/08/2020 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

30/08/2020 00:00:13 30/08/2020 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

31/08/2020 00:00:55 31/08/2020 09:08:34 9 ชั�วโมง 7 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัไกเ่ตี�ย
ต.วงัยาง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

71 12.82 1.67 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 13 ชั�วโมง 50 นาท ี26 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 28.61 กม./ชม.



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 1194.96 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 169.20 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 7.06 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [44 เททา้ย] 83-4805 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2020 00:00:00 01/08/2020 23:59:17 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

02/08/2020 00:00:17 02/08/2020 23:59:38 23 ชั�วโมง 59 นาท ี21
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/08/2020 00:00:38 03/08/2020 23:58:59 23 ชั�วโมง 58 นาท ี21
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

75 39.97 7.72 ลติร

04/08/2020 00:00:00 04/08/2020 23:59:22 23 ชั�วโมง 59 นาท ี22
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

69 52.25 9.82 ลติร

05/08/2020 00:00:23 05/08/2020 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี22
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

68 45.45 8.73 ลติร

06/08/2020 00:00:46 06/08/2020 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

69 40.82 7.66 ลติร

07/08/2020 00:00:06 07/08/2020 23:59:28 23 ชั�วโมง 59 นาท ี22
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

66 45.68 8.72 ลติร

08/08/2020 00:00:29 08/08/2020 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/08/2020 00:00:49 09/08/2020 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/08/2020 00:00:07 10/08/2020 23:59:27 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

68 51.20 9.79 ลติร

11/08/2020 00:00:28 11/08/2020 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

69 69.56 13.13 ลติร

12/08/2020 00:00:47 12/08/2020 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/08/2020 00:00:06 13/08/2020 23:59:27 23 ชั�วโมง 59 นาท ี21
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

67 52.12 9.88 ลติร

14/08/2020 00:00:28 14/08/2020 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี22
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

68 57.05 11.11 ลติร

15/08/2020 00:00:51 15/08/2020 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี22
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

16/08/2020 00:00:13 16/08/2020 23:59:33 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/08/2020 00:00:34 17/08/2020 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

67 51.04 9.83 ลติร

18/08/2020 00:00:54 18/08/2020 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

74 70.22 13.72 ลติร

19/08/2020 00:00:14 19/08/2020 23:59:35 23 ชั�วโมง 59 นาท ี21
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

65 52.93 10.08 ลติร

20/08/2020 00:00:36 20/08/2020 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

69 50.96 9.89 ลติร

21/08/2020 00:00:55 21/08/2020 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

66 39.85 7.63 ลติร

22/08/2020 00:00:13 22/08/2020 23:59:33 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

23/08/2020 00:00:33 23/08/2020 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/08/2020 00:00:54 24/08/2020 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

25/08/2020 00:00:12 25/08/2020 23:59:31 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

62 45.98 8.79 ลติร

26/08/2020 00:00:30 26/08/2020 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

65 67.89 13.21 ลติร

27/08/2020 00:00:50 27/08/2020 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

60 44.53 8.22 ลติร

28/08/2020 00:00:10 28/08/2020 23:59:31 23 ชั�วโมง 59 นาท ี21
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

65 55.76 10.71 ลติร

29/08/2020 00:00:32 29/08/2020 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

30/08/2020 00:00:49 30/08/2020 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

31/08/2020 00:00:05 31/08/2020 09:09:10 9 ชั�วโมง 9 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นดอนมะขาม
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

63 12.12 2.09 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 9 ชั�วโมง 34 นาท ี34 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 29.87 กม./ชม.



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 945.42 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 180.73 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.23 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [05 รถนํ�า] 83-4899 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2020 00:00:05 01/08/2020 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลทุง่คอก
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลทุง่คอก
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

02/08/2020 00:00:02 02/08/2020 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลทุง่คอก
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลทุง่คอก
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/08/2020 00:00:59 03/08/2020 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลทุง่คอก
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลทุง่คอก
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/08/2020 00:00:59 04/08/2020 23:59:58 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลทุง่คอก
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลทุง่คอก
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/08/2020 00:00:58 05/08/2020 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลทุง่คอก
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลทุง่คอก
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

06/08/2020 00:00:58 06/08/2020 23:59:57 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลทุง่คอก
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลทุง่คอก
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/08/2020 00:00:57 07/08/2020 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลทุง่คอก
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลทุง่คอก
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

08/08/2020 00:00:56 08/08/2020 23:59:55 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลทุง่คอก
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลทุง่คอก
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/08/2020 00:00:55 09/08/2020 23:59:52 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลทุง่คอก
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลทุง่คอก
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/08/2020 00:00:52 10/08/2020 22:07:09 22 ชั�วโมง 6 นาท ี17 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลทุง่คอก
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลทุง่คอก
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

17/08/2020 09:59:28 17/08/2020 23:59:13 13 ชั�วโมง 59 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลทุง่คอก
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

64 27.60 8.12 ลติร

18/08/2020 00:00:13 18/08/2020 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

19/08/2020 00:00:10 19/08/2020 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

20/08/2020 00:00:07 20/08/2020 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/08/2020 00:00:04 21/08/2020 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

22/08/2020 00:00:00 22/08/2020 18:45:51 18 ชั�วโมง 45 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

53 2.31 0.73 ลติร



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

23/08/2020 10:09:09 23/08/2020 17:15:38 7 ชั�วโมง 6 นาท ี29 วนิาที อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

5 0.34 0.00 ลติร

24/08/2020 07:20:01 24/08/2020 07:23:47 3 นาท ี46 วนิาที อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.12 0.00 ลติร

25/08/2020 14:46:56 25/08/2020 22:43:40 7 ชั�วโมง 56 นาท ี44 วนิาที อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.15 0.00 ลติร

26/08/2020 10:39:55 26/08/2020 23:59:55 13 ชั�วโมง 20 นาที อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.10 0.00 ลติร

27/08/2020 00:00:54 27/08/2020 23:59:25 23 ชั�วโมง 58 นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

1 1.06 0.00 ลติร

28/08/2020 00:00:25 28/08/2020 13:56:48 13 ชั�วโมง 56 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

2 0.30 0.01 ลติร

29/08/2020 09:23:36 29/08/2020 23:59:25 14 ชั�วโมง 35 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

7 0.24 0.01 ลติร

30/08/2020 00:00:25 30/08/2020 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

31/08/2020 00:00:22 31/08/2020 09:12:50 9 ชั�วโมง 12 นาท ี28 วนิาที อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 7 ชั�วโมง 48 นาท ี20 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 21.58 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 32.21 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 8.87 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.63 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [02 รถนํ�า ] 83-4900 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

06/08/2020 07:13:12 06/08/2020 19:10:11 11 ชั�วโมง 56 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 1.18 0.01 ลติร

07/08/2020 10:02:20 07/08/2020 10:16:22 14 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

5 0.13 0.01 ลติร

10/08/2020 09:06:22 10/08/2020 16:20:42 7 ชั�วโมง 14 นาท ี20 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.11 0.00 ลติร

13/08/2020 10:09:04 13/08/2020 10:13:16 4 นาท ี12 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

14/08/2020 08:42:22 14/08/2020 08:42:26 4 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

2 0.02 0.00 ลติร

27/08/2020 08:46:09 27/08/2020 14:53:13 6 ชั�วโมง 7 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

85 13.98 3.88 ลติร

28/08/2020 07:28:44 28/08/2020 08:10:12 41 นาท ี28 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

2 0.33 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 5 ชั�วโมง 31 นาท ี53 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 16.77 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 15.76 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 3.90 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 4.04 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [03 รถนํ�า] 83-4901 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

03/08/2020 14:14:52 03/08/2020 14:18:46 3 นาท ี54 วนิาที อยูท่ี� บา้นพแุหว ้
ต.ดา่นชา้ง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นพแุหว ้
ต.ดา่นชา้ง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/08/2020 08:19:31 04/08/2020 14:57:33 6 ชั�วโมง 38 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� บา้นพแุหว ้
ต.ดา่นชา้ง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นพแุหว ้
ต.ดา่นชา้ง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

9 1.25 0.09 ลติร

06/08/2020 08:16:53 06/08/2020 15:58:25 7 ชั�วโมง 41 นาท ี32 วนิาที อยูท่ี� บา้นพแุหว ้
ต.ดา่นชา้ง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นพแุหว ้
ต.ดา่นชา้ง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

46 9.82 2.04 ลติร

07/08/2020 08:37:37 07/08/2020 15:38:01 7 ชั�วโมง 24 วนิาที อยูท่ี� บา้นพแุหว ้
ต.ดา่นชา้ง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� พรทพิยพ์ชืไร่
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

47 21.76 5.17 ลติร

10/08/2020 08:27:52 10/08/2020 16:02:54 7 ชั�วโมง 35 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� พรทพิยพ์ชืไร่
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัประภตัรวนาราม
ต.นคิมกระเสยีว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

55 22.53 9.14 ลติร

11/08/2020 08:23:59 11/08/2020 16:36:10 8 ชั�วโมง 12 นาท ี11 วนิาที อยูท่ี� วดัประภตัรวนาราม
ต.นคิมกระเสยีว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพระธาตมุหาพรหม
ต.นคิมกระเสยีว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

47 36.82 9.38 ลติร

13/08/2020 09:04:06 13/08/2020 16:12:40 7 ชั�วโมง 8 นาท ี34 วนิาที อยูท่ี� วดัประภตัรวนาราม
ต.นคิมกระเสยีว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพระธาตมุหาพรหม
ต.นคิมกระเสยีว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

51 34.41 7.91 ลติร

14/08/2020 08:14:33 14/08/2020 16:13:05 7 ชั�วโมง 58 นาท ี32 วนิาที อยูท่ี� วดัพระธาตมุหาพรหม
ต.นคิมกระเสยีว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� Khao Hup Ta-on
ต.นคิมกระเสยีว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

46 53.21 15.52 ลติร

19/08/2020 08:36:04 19/08/2020 16:16:04 7 ชั�วโมง 40 นาที อยูท่ี� Khao Hup Ta-on
ต.นคิมกระเสยีว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� Khao Hup Ta-on
ต.นคิมกระเสยีว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

44 38.33 9.11 ลติร

20/08/2020 09:13:50 20/08/2020 15:32:08 6 ชั�วโมง 18 นาท ี18 วนิาที อยูท่ี� Khao Hup Ta-on
ต.นคิมกระเสยีว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� Khao Hup Ta-on
ต.นคิมกระเสยีว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

42 28.87 5.91 ลติร

21/08/2020 08:50:11 21/08/2020 15:51:16 7 ชั�วโมง 1 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� Khao Hup Ta-on
ต.นคิมกระเสยีว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� Khao Hup Ta-on
ต.นคิมกระเสยีว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

43 51.51 13.00 ลติร

25/08/2020 08:53:04 25/08/2020 16:41:04 7 ชั�วโมง 48 นาที อยูท่ี� Khao Hup Ta-on
ต.นคิมกระเสยีว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 6
ต.นคิมกระเสยีว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

63 59.08 13.95 ลติร

26/08/2020 08:42:40 26/08/2020 16:11:12 7 ชั�วโมง 28 นาท ี32 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 6
ต.นคิมกระเสยีว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บรษัิท ทพิวรรณเบสทฟ์ู้ด (2527)
จํากดั

ต.นคิมกระเสยีว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

66 72.65 17.71 ลติร

27/08/2020 08:25:52 27/08/2020 17:20:04 8 ชั�วโมง 54 นาท ี12 วนิาที อยูท่ี� บรษัิท ทพิวรรณเบสทฟ์ู้ด (2527)
จํากดั

ต.นคิมกระเสยีว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นวงัหน่อไม ้
ต.นคิมกระเสยีว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

55 51.63 13.41 ลติร

28/08/2020 08:23:51 28/08/2020 13:37:04 5 ชั�วโมง 13 นาท ี13 วนิาที อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นวงัหน่อไม ้
ต.นคิมกระเสยีว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นวงัหน่อไม ้
ต.นคิมกระเสยีว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

46 14.75 3.56 ลติร



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 18 ชั�วโมง 9 นาท ี2 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 14.83 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 496.60 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 125.90 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.94 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [38 รถบรรทกุ] 83-5015 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2020 00:00:48 01/08/2020 23:59:28 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

02/08/2020 00:00:28 02/08/2020 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/08/2020 00:00:13 03/08/2020 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

04/08/2020 00:00:58 04/08/2020 23:59:45 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

74 76.76 14.77 ลติร

05/08/2020 00:00:45 05/08/2020 23:59:32 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

80 93.36 18.20 ลติร

06/08/2020 00:00:33 06/08/2020 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

73 50.29 9.62 ลติร

07/08/2020 00:00:18 07/08/2020 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

74 92.49 17.99 ลติร

08/08/2020 00:00:06 08/08/2020 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/08/2020 00:00:49 09/08/2020 23:59:27 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/08/2020 00:00:28 10/08/2020 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

76 51.53 10.15 ลติร

11/08/2020 00:00:13 11/08/2020 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

80 138.64 26.68 ลติร



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

12/08/2020 00:00:57 12/08/2020 23:59:36 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

13/08/2020 00:00:37 13/08/2020 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

62 36.82 7.12 ลติร

14/08/2020 00:00:22 14/08/2020 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

72 52.81 10.21 ลติร

15/08/2020 00:00:09 15/08/2020 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

16/08/2020 00:00:57 16/08/2020 23:59:38 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

17/08/2020 00:00:39 17/08/2020 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

75 59.77 11.40 ลติร

18/08/2020 00:00:22 18/08/2020 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

19/08/2020 00:00:04 19/08/2020 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

20/08/2020 00:00:47 20/08/2020 23:59:28 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

21/08/2020 00:00:29 21/08/2020 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

22/08/2020 00:00:11 22/08/2020 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

23/08/2020 00:00:53 23/08/2020 23:59:33 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

24/08/2020 00:00:34 24/08/2020 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/08/2020 00:00:14 25/08/2020 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

69 66.47 12.94 ลติร

26/08/2020 00:00:57 26/08/2020 23:59:39 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

73 124.09 23.98 ลติร

27/08/2020 00:00:39 27/08/2020 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

28/08/2020 00:00:21 28/08/2020 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

73 70.31 13.05 ลติร

29/08/2020 00:00:06 29/08/2020 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

30/08/2020 00:00:47 30/08/2020 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

31/08/2020 00:00:26 31/08/2020 09:16:22 9 ชั�วโมง 15 นาท ี56 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 12 ชั�วโมง 34 นาท ี54 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 35.85 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 913.38 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 176.11 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.19 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [06 รถนํ�า] 83-5056 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2020 00:00:23 01/08/2020 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

02/08/2020 00:00:03 02/08/2020 23:59:43 23 ชั�วโมง 59 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/08/2020 00:00:43 03/08/2020 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.06 0.00 ลติร

04/08/2020 00:00:24 04/08/2020 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/08/2020 00:00:05 05/08/2020 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

06/08/2020 00:00:48 06/08/2020 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.04 0.00 ลติร

07/08/2020 00:00:29 07/08/2020 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

08/08/2020 00:00:10 08/08/2020 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/08/2020 00:00:51 09/08/2020 23:59:32 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/08/2020 00:00:31 10/08/2020 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.09 0.00 ลติร

11/08/2020 00:00:12 11/08/2020 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

12/08/2020 00:00:53 12/08/2020 23:59:34 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/08/2020 00:00:34 13/08/2020 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

14/08/2020 00:00:16 14/08/2020 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.09 0.00 ลติร

15/08/2020 00:00:59 15/08/2020 23:59:42 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

16/08/2020 00:00:41 16/08/2020 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/08/2020 00:00:23 17/08/2020 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

47 7.61 2.30 ลติร

18/08/2020 00:00:04 18/08/2020 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

95 34.47 7.69 ลติร

19/08/2020 00:00:45 19/08/2020 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

20/08/2020 00:00:26 20/08/2020 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/08/2020 00:00:06 21/08/2020 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

22/08/2020 00:00:46 22/08/2020 23:59:27 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

39 2.54 0.51 ลติร

23/08/2020 00:00:27 23/08/2020 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/08/2020 00:00:08 24/08/2020 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/08/2020 00:00:47 25/08/2020 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

26/08/2020 00:00:26 26/08/2020 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

27/08/2020 00:00:05 27/08/2020 23:59:43 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

28/08/2020 00:00:43 28/08/2020 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

29/08/2020 00:00:22 29/08/2020 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

30/08/2020 00:00:04 30/08/2020 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

31/08/2020 00:00:43 31/08/2020 09:16:40 9 ชั�วโมง 15 นาท ี57 วนิาที อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 5 ชั�วโมง 22 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 35.72 กม./ชม.



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 44.91 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 10.50 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 4.28 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [57 รถสขุา] 83-5520 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

05/08/2020 11:17:41 05/08/2020 23:59:15 12 ชั�วโมง 41 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.08 0.00 ลติร

06/08/2020 00:00:16 06/08/2020 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/08/2020 00:00:08 07/08/2020 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

08/08/2020 00:00:03 08/08/2020 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/08/2020 00:00:54 09/08/2020 23:59:42 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/08/2020 00:00:43 10/08/2020 23:59:32 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

11/08/2020 00:00:32 11/08/2020 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

12/08/2020 00:00:20 12/08/2020 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/08/2020 00:00:09 13/08/2020 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

14/08/2020 00:00:03 14/08/2020 23:58:59 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

15/08/2020 00:00:00 15/08/2020 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

16/08/2020 00:00:58 16/08/2020 23:59:50 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

17/08/2020 00:00:51 17/08/2020 23:59:42 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/08/2020 00:00:43 18/08/2020 23:59:33 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

19/08/2020 00:00:33 19/08/2020 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

20/08/2020 00:00:27 20/08/2020 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

21/08/2020 00:00:18 21/08/2020 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

22/08/2020 00:00:09 22/08/2020 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

23/08/2020 00:00:03 23/08/2020 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/08/2020 00:00:55 24/08/2020 23:59:45 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/08/2020 00:00:44 25/08/2020 23:59:32 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

26/08/2020 00:00:33 26/08/2020 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

27/08/2020 00:00:18 27/08/2020 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

28/08/2020 00:00:06 28/08/2020 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

29/08/2020 00:00:59 29/08/2020 23:59:49 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

30/08/2020 00:00:50 30/08/2020 23:59:38 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

31/08/2020 00:00:38 31/08/2020 09:17:37 9 ชั�วโมง 16 นาท ี59 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 30 นาท ี23 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 1.00 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 0.08 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 10.50 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 4.28 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [31 รถนํ�า] 83-5639 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2020 15:29:36 01/08/2020 15:52:39 23 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลบา้น
หวัอดุ ตําบลตลิ�งชนั

ต.สนามคล ีอ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนตลิ�งชนัวทิยา
ต.สนามคล ีอ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.28 0.00 ลติร

02/08/2020 15:00:55 02/08/2020 15:22:34 21 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� เมร ุวดัดอนกระรอก
ต.สนามคล ีอ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนตลิ�งชนัวทิยา
ต.สนามคล ีอ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.10 0.00 ลติร

05/08/2020 10:47:05 05/08/2020 14:01:20 3 ชั�วโมง 14 นาท ี15 วนิาที อยูท่ี� โรงเรยีนตลิ�งชนัวทิยา
ต.สนามคล ีอ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัลําบวั
ต.โคกคราม อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

68 46.01 12.09 ลติร

06/08/2020 09:08:04 06/08/2020 15:13:35 6 ชั�วโมง 5 นาท ี31 วนิาที อยูท่ี� วดัลําบวั
ต.โคกคราม อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัลําบวั
ต.โคกคราม อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

38 9.05 2.37 ลติร

07/08/2020 08:45:37 07/08/2020 13:38:23 4 ชั�วโมง 52 นาท ี46 วนิาที อยูท่ี� วดัลําบวั
ต.โคกคราม อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัลําบวั
ต.โคกคราม อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

22 5.57 1.10 ลติร

10/08/2020 09:20:01 10/08/2020 13:48:33 4 ชั�วโมง 28 นาท ี32 วนิาที อยูท่ี� วดัลําบวั
ต.โคกคราม อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัลําบวั
ต.โคกคราม อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

20 7.77 1.76 ลติร

14/08/2020 09:16:35 14/08/2020 11:45:16 2 ชั�วโมง 28 นาท ี41 วนิาที อยูท่ี� วดัลําบวั
ต.โคกคราม อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลจรเข ้
ใหญ่

ต.จรเขใ้หญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

24 3.86 0.96 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 17 ชั�วโมง 42 นาท ี32 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 14.69 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 72.64 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 18.28 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.97 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [54 พน่ยาง] 83-5648 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2020 00:00:32 01/08/2020 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

02/08/2020 00:00:50 02/08/2020 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

1 0.09 0.00 ลติร

03/08/2020 00:00:11 03/08/2020 23:59:32 23 ชั�วโมง 59 นาท ี21
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.04 0.00 ลติร

04/08/2020 00:00:32 04/08/2020 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี22
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

05/08/2020 00:00:54 05/08/2020 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี21
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.09 0.00 ลติร

06/08/2020 00:00:04 06/08/2020 23:59:35 23 ชั�วโมง 59 นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.07 0.00 ลติร

07/08/2020 00:00:35 07/08/2020 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.11 0.00 ลติร

08/08/2020 00:00:59 08/08/2020 23:59:58 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.08 0.00 ลติร

09/08/2020 00:00:11 09/08/2020 23:59:36 23 ชั�วโมง 59 นาท ี25
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.13 0.00 ลติร

10/08/2020 00:00:36 10/08/2020 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.06 0.00 ลติร

11/08/2020 00:00:55 11/08/2020 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

12/08/2020 00:00:13 12/08/2020 23:59:30 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/08/2020 00:00:30 13/08/2020 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

14/08/2020 00:00:50 14/08/2020 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี22
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

15/08/2020 00:00:12 15/08/2020 23:59:35 23 ชั�วโมง 59 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

16/08/2020 00:00:36 16/08/2020 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

17/08/2020 00:00:55 17/08/2020 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

18/08/2020 00:00:15 18/08/2020 23:59:34 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

19/08/2020 00:00:34 19/08/2020 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

20/08/2020 00:00:53 20/08/2020 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.04 0.00 ลติร

21/08/2020 00:00:12 21/08/2020 23:59:30 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.04 0.00 ลติร

22/08/2020 00:00:30 22/08/2020 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

23/08/2020 00:00:49 23/08/2020 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

24/08/2020 00:00:08 24/08/2020 23:59:26 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.05 0.00 ลติร

25/08/2020 00:00:27 25/08/2020 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.05 0.00 ลติร

26/08/2020 00:00:44 26/08/2020 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.08 0.00 ลติร

27/08/2020 00:00:00 27/08/2020 23:59:17 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.08 0.00 ลติร

28/08/2020 00:00:18 28/08/2020 23:59:38 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.12 0.00 ลติร

29/08/2020 00:00:38 29/08/2020 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.10 0.00 ลติร

30/08/2020 00:00:56 30/08/2020 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

31/08/2020 00:00:14 31/08/2020 09:18:29 9 ชั�วโมง 18 นาท ี15 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 17 ชั�วโมง 22 นาท ี35 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 1.00 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1.50 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 18.28 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.97 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [43 เททา้ย] 83-5766 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2020 00:00:32 01/08/2020 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

02/08/2020 00:00:50 02/08/2020 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

1 0.09 0.00 ลติร

03/08/2020 00:00:11 03/08/2020 23:59:32 23 ชั�วโมง 59 นาท ี21
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.04 0.00 ลติร

04/08/2020 00:00:32 04/08/2020 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี22
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

05/08/2020 00:00:54 05/08/2020 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี21
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.09 0.00 ลติร

06/08/2020 00:00:04 06/08/2020 23:59:35 23 ชั�วโมง 59 นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.07 0.00 ลติร

07/08/2020 00:00:35 07/08/2020 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.11 0.00 ลติร

08/08/2020 00:00:59 08/08/2020 23:59:58 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.08 0.00 ลติร

09/08/2020 00:00:11 09/08/2020 23:59:36 23 ชั�วโมง 59 นาท ี25
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.13 0.00 ลติร

10/08/2020 00:00:36 10/08/2020 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.06 0.00 ลติร

11/08/2020 00:00:55 11/08/2020 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

12/08/2020 00:00:13 12/08/2020 23:59:30 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/08/2020 00:00:30 13/08/2020 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

14/08/2020 00:00:50 14/08/2020 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี22
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

15/08/2020 00:00:12 15/08/2020 23:59:35 23 ชั�วโมง 59 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

16/08/2020 00:00:36 16/08/2020 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

17/08/2020 00:00:55 17/08/2020 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

18/08/2020 00:00:15 18/08/2020 23:59:34 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

19/08/2020 00:00:34 19/08/2020 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

20/08/2020 00:00:53 20/08/2020 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.04 0.00 ลติร

21/08/2020 00:00:12 21/08/2020 23:59:30 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.04 0.00 ลติร

22/08/2020 00:00:30 22/08/2020 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

23/08/2020 00:00:49 23/08/2020 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

24/08/2020 00:00:08 24/08/2020 23:59:26 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.05 0.00 ลติร

25/08/2020 00:00:27 25/08/2020 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.05 0.00 ลติร

26/08/2020 00:00:44 26/08/2020 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.08 0.00 ลติร

27/08/2020 00:00:00 27/08/2020 23:59:17 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.08 0.00 ลติร

28/08/2020 00:00:18 28/08/2020 23:59:38 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.12 0.00 ลติร

29/08/2020 00:00:38 29/08/2020 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.10 0.00 ลติร

30/08/2020 00:00:56 30/08/2020 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

31/08/2020 00:00:14 31/08/2020 09:18:29 9 ชั�วโมง 18 นาท ี15 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 17 ชั�วโมง 22 นาท ี35 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 1.00 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1.50 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 18.28 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.97 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [04 รถนํ�า] 83-7815 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

03/08/2020 08:29:11 03/08/2020 08:50:59 21 นาท ี48 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

2 0.06 0.00 ลติร

04/08/2020 12:26:59 04/08/2020 13:07:49 40 นาท ี50 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

2 0.18 0.02 ลติร

06/08/2020 18:26:59 06/08/2020 19:11:36 44 นาท ี37 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.20 0.00 ลติร

07/08/2020 10:07:09 07/08/2020 15:49:05 5 ชั�วโมง 41 นาท ี56 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

66 13.04 3.48 ลติร

10/08/2020 07:48:05 10/08/2020 09:07:56 1 ชั�วโมง 19 นาท ี51 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.37 0.00 ลติร

14/08/2020 10:53:34 14/08/2020 13:19:18 2 ชั�วโมง 25 นาท ี44 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

6 0.17 0.01 ลติร

15/08/2020 09:59:10 15/08/2020 09:59:28 18 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.04 0.00 ลติร

17/08/2020 06:55:29 17/08/2020 07:59:54 1 ชั�วโมง 4 นาท ี25 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

2 0.37 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 3 ชั�วโมง 32 นาท ี2 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 12.73 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 14.43 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 3.51 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 4.11 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [21 เทรลเลอร]์ 83-8577 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2020 00:00:21 01/08/2020 23:59:32 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

02/08/2020 00:00:31 02/08/2020 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/08/2020 00:00:45 03/08/2020 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

60 23.81 6.37 ลติร

04/08/2020 00:00:00 04/08/2020 23:59:18 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

69 61.88 14.75 ลติร

05/08/2020 00:00:18 05/08/2020 23:59:37 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

71 111.83 29.61 ลติร

06/08/2020 00:00:37 06/08/2020 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

68 130.30 35.75 ลติร

07/08/2020 00:00:53 07/08/2020 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

08/08/2020 00:00:10 08/08/2020 23:59:24 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/08/2020 00:00:24 09/08/2020 23:59:36 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/08/2020 00:00:36 10/08/2020 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

66 108.27 29.36 ลติร

11/08/2020 00:00:50 11/08/2020 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี14
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

70 40.63 10.61 ลติร

12/08/2020 00:01:04 12/08/2020 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/08/2020 00:00:16 13/08/2020 23:59:33 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

65 94.31 24.40 ลติร

14/08/2020 00:00:33 14/08/2020 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

71 144.15 38.47 ลติร



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

15/08/2020 00:00:52 15/08/2020 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

16/08/2020 00:00:10 16/08/2020 23:59:24 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

17/08/2020 00:00:24 17/08/2020 23:59:37 23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/08/2020 00:00:37 18/08/2020 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

67 53.55 12.76 ลติร

19/08/2020 00:00:51 19/08/2020 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

64 99.17 27.35 ลติร

20/08/2020 00:00:07 20/08/2020 23:59:19 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/08/2020 00:00:19 21/08/2020 23:59:35 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

68 58.20 16.80 ลติร

22/08/2020 00:00:35 22/08/2020 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

23/08/2020 00:00:49 23/08/2020 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี13
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/08/2020 00:00:02 24/08/2020 23:59:16 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

67 58.17 16.23 ลติร

25/08/2020 00:00:16 25/08/2020 23:59:29 23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

72 132.19 33.87 ลติร

26/08/2020 00:00:29 26/08/2020 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

67 32.88 8.29 ลติร

27/08/2020 00:00:40 27/08/2020 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

70 153.80 56.05 ลติร

28/08/2020 00:00:56 28/08/2020 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

70 96.46 24.14 ลติร

29/08/2020 00:00:13 29/08/2020 23:59:25 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

30/08/2020 00:00:25 30/08/2020 23:59:35 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.04 0.00 ลติร

31/08/2020 00:00:35 31/08/2020 09:21:45 9 ชั�วโมง 21 นาท ี10 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นดอนมะขาม
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

63 20.04 5.95 ลติร



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 3 ชั�วโมง 31 นาท ี44 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 28.88 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1419.72 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 390.76 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.63 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [34 รถบรรทกุ] 84-0960 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2020 00:00:46 01/08/2020 23:59:43 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

02/08/2020 00:00:43 02/08/2020 23:59:43 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.05 0.00 ลติร

03/08/2020 00:00:43 03/08/2020 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

74 83.60 16.25 ลติร

04/08/2020 00:00:45 04/08/2020 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/08/2020 00:00:48 05/08/2020 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

79 95.37 18.71 ลติร

06/08/2020 00:00:51 06/08/2020 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

87 102.67 19.90 ลติร

07/08/2020 00:00:52 07/08/2020 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

101 160.36 31.42 ลติร

08/08/2020 00:00:55 08/08/2020 23:59:53 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/08/2020 00:00:53 09/08/2020 23:59:50 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/08/2020 00:00:51 10/08/2020 23:59:49 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

11/08/2020 00:00:50 11/08/2020 23:59:48 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

97 66.42 12.94 ลติร

12/08/2020 00:00:48 12/08/2020 23:59:45 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/08/2020 00:00:46 13/08/2020 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

90 151.62 29.44 ลติร

14/08/2020 00:00:49 14/08/2020 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

75 69.51 13.33 ลติร

15/08/2020 00:00:52 15/08/2020 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

16/08/2020 00:00:55 16/08/2020 23:59:54 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/08/2020 00:00:54 17/08/2020 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

82 40.03 7.74 ลติร

18/08/2020 00:00:55 18/08/2020 23:59:53 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

19/08/2020 00:00:54 19/08/2020 23:59:53 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

79 85.57 16.52 ลติร

20/08/2020 00:00:54 20/08/2020 23:59:50 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/08/2020 00:00:51 21/08/2020 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

85 117.06 22.37 ลติร

22/08/2020 00:00:52 22/08/2020 23:59:51 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 0.06 0.00 ลติร

23/08/2020 00:00:52 23/08/2020 23:59:50 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/08/2020 00:00:51 24/08/2020 23:59:48 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 0.06 0.00 ลติร

25/08/2020 00:00:49 25/08/2020 23:59:46 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

86 64.67 12.69 ลติร

26/08/2020 00:00:47 26/08/2020 23:59:41 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

76 19.45 3.87 ลติร

27/08/2020 00:00:42 27/08/2020 23:59:39 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

28/08/2020 00:00:39 28/08/2020 23:59:38 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

29/08/2020 00:00:39 29/08/2020 23:59:37 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

30/08/2020 00:00:38 30/08/2020 23:59:34 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

31/08/2020 00:00:35 31/08/2020 09:22:03 9 ชั�วโมง 21 นาท ี28 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 16 ชั�วโมง 23 นาท ี31 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 44.85 กม./ชม.



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 1056.57 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 205.18 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.15 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [35 รถบรรทกุ] 84-0961 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2020 00:00:10 01/08/2020 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

02/08/2020 00:00:42 02/08/2020 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/08/2020 00:00:16 03/08/2020 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี35
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

74 12.18 2.42 ลติร

04/08/2020 00:00:52 04/08/2020 23:59:28 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

53 22.47 4.39 ลติร

05/08/2020 00:00:28 05/08/2020 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

94 196.36 38.69 ลติร

06/08/2020 00:00:07 06/08/2020 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

57 18.22 3.57 ลติร

07/08/2020 00:00:41 07/08/2020 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

08/08/2020 00:00:18 08/08/2020 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/08/2020 00:00:51 09/08/2020 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/08/2020 00:00:22 10/08/2020 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

99 141.14 27.26 ลติร

11/08/2020 00:00:58 11/08/2020 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

52 12.53 2.42 ลติร

12/08/2020 00:00:31 12/08/2020 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/08/2020 00:00:03 13/08/2020 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

86 120.30 23.15 ลติร

14/08/2020 00:00:41 14/08/2020 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

15/08/2020 00:00:18 15/08/2020 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

16/08/2020 00:00:57 16/08/2020 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/08/2020 00:00:30 17/08/2020 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/08/2020 00:00:03 18/08/2020 23:59:36 23 ชั�วโมง 59 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

19/08/2020 00:00:37 19/08/2020 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

69 73.71 14.48 ลติร

20/08/2020 00:00:10 20/08/2020 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

67 66.65 13.16 ลติร

21/08/2020 00:00:44 21/08/2020 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี35
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

89 55.64 10.81 ลติร

22/08/2020 00:00:19 22/08/2020 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

23/08/2020 00:00:54 23/08/2020 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

24/08/2020 00:00:27 24/08/2020 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/08/2020 00:00:59 25/08/2020 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

67 86.07 16.88 ลติร

26/08/2020 00:00:31 26/08/2020 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

72 71.59 14.14 ลติร

27/08/2020 00:00:03 27/08/2020 23:59:37 23 ชั�วโมง 59 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

78 71.47 14.05 ลติร

28/08/2020 00:00:38 28/08/2020 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

77 96.75 18.96 ลติร

29/08/2020 00:00:15 29/08/2020 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

30/08/2020 00:00:48 30/08/2020 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี30
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

31/08/2020 00:00:18 31/08/2020 09:23:14 9 ชั�วโมง 22 นาท ี56 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

5 0.05 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 4 ชั�วโมง 8 นาท ี37 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 46.14 กม./ชม.



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 1045.15 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 204.38 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.11 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [49 กูช้พี] 84-5375 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2020 00:00:38 01/08/2020 23:59:36 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

7 0.32 0.00 ลติร

02/08/2020 00:00:36 02/08/2020 23:59:33 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.08 0.00 ลติร

03/08/2020 00:00:33 03/08/2020 23:59:32 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

76 24.81 3.36 ลติร

04/08/2020 00:00:31 04/08/2020 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

81 27.35 3.52 ลติร

05/08/2020 00:00:29 05/08/2020 23:59:29 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

82 40.12 5.28 ลติร

06/08/2020 00:00:28 06/08/2020 23:59:27 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

83 37.49 5.71 ลติร

07/08/2020 00:00:27 07/08/2020 23:59:25 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.07 0.00 ลติร

08/08/2020 00:00:25 08/08/2020 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.18 0.00 ลติร

09/08/2020 00:00:23 09/08/2020 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.07 0.00 ลติร

10/08/2020 00:00:22 10/08/2020 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

83 31.88 5.00 ลติร

11/08/2020 00:00:20 11/08/2020 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

81 10.41 1.40 ลติร

12/08/2020 00:00:19 12/08/2020 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

67 12.71 1.10 ลติร

13/08/2020 00:00:16 13/08/2020 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

81 20.15 3.66 ลติร

14/08/2020 00:00:14 14/08/2020 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

81 23.85 3.66 ลติร

15/08/2020 00:00:13 15/08/2020 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.79 0.00 ลติร

16/08/2020 00:00:12 16/08/2020 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.71 0.00 ลติร



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/08/2020 00:00:11 17/08/2020 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

91 63.91 9.32 ลติร

18/08/2020 00:00:10 18/08/2020 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

69 20.30 2.98 ลติร

19/08/2020 00:00:07 19/08/2020 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

80 27.98 3.18 ลติร

20/08/2020 00:00:05 20/08/2020 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

81 31.56 4.17 ลติร

21/08/2020 00:00:03 21/08/2020 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

82 35.34 5.18 ลติร

22/08/2020 00:00:00 22/08/2020 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

71 13.24 1.57 ลติร

23/08/2020 00:00:57 23/08/2020 23:59:55 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

67 12.95 1.83 ลติร

24/08/2020 00:00:55 24/08/2020 23:59:53 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

85 92.87 14.40 ลติร

25/08/2020 00:00:53 25/08/2020 23:59:50 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.09 0.00 ลติร

26/08/2020 00:00:50 26/08/2020 23:59:46 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

93 31.18 3.70 ลติร

27/08/2020 00:00:46 27/08/2020 23:59:42 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

28/08/2020 00:00:42 28/08/2020 23:59:39 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

66 12.31 1.79 ลติร

29/08/2020 00:00:39 29/08/2020 23:59:36 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

68 12.80 1.20 ลติร

30/08/2020 00:00:36 30/08/2020 23:59:34 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 1.11 0.01 ลติร

31/08/2020 00:00:34 31/08/2020 09:24:22 9 ชั�วโมง 23 นาท ี48 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.03 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 20 ชั�วโมง 25 นาท ี19 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 27.01 กม./ชม.



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 586.64 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 82.02 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 7.15 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [52 นํ�าดบัเพลงิ] 85-0816 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2020 00:00:24 01/08/2020 20:41:12 20 ชั�วโมง 40 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

9 0.44 0.01 ลติร

02/08/2020 06:35:56 02/08/2020 23:59:57 17 ชั�วโมง 24 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.64 0.00 ลติร

03/08/2020 00:00:58 03/08/2020 23:59:48 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

54 7.71 2.47 ลติร

04/08/2020 00:00:49 04/08/2020 23:59:39 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

65 11.76 3.52 ลติร

05/08/2020 00:00:40 05/08/2020 23:59:32 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

06/08/2020 00:00:33 06/08/2020 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

07/08/2020 00:00:24 07/08/2020 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

08/08/2020 00:00:17 08/08/2020 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/08/2020 00:00:07 09/08/2020 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

10/08/2020 00:00:57 10/08/2020 23:59:46 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

74 21.66 6.82 ลติร

11/08/2020 00:00:46 11/08/2020 23:59:35 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

81 58.18 18.26 ลติร

12/08/2020 00:00:36 12/08/2020 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.03 0.00 ลติร

13/08/2020 00:00:25 13/08/2020 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

14/08/2020 00:00:15 14/08/2020 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

15/08/2020 00:00:06 15/08/2020 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

16/08/2020 00:01:00 16/08/2020 23:59:50 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/08/2020 00:00:50 17/08/2020 23:59:40 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

18/08/2020 00:00:40 18/08/2020 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

19/08/2020 00:00:30 19/08/2020 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

2 0.06 0.00 ลติร

20/08/2020 00:00:19 20/08/2020 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 0.07 0.00 ลติร

21/08/2020 00:00:08 21/08/2020 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

22/08/2020 00:00:58 22/08/2020 23:59:46 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

23/08/2020 00:00:47 23/08/2020 23:59:36 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

24/08/2020 00:00:36 24/08/2020 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

25/08/2020 00:00:25 25/08/2020 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

26/08/2020 00:00:12 26/08/2020 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

27/08/2020 00:01:00 27/08/2020 23:59:48 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

75 37.53 12.09 ลติร

28/08/2020 00:00:49 28/08/2020 23:59:40 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

55 7.75 2.45 ลติร

29/08/2020 00:00:40 29/08/2020 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

30/08/2020 00:00:31 30/08/2020 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

31/08/2020 00:00:19 31/08/2020 09:25:45 9 ชั�วโมง 25 นาท ี26 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 17 ชั�วโมง 35 นาท ี4 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 36.45 กม./ชม.



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 146.02 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 45.62 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.20 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [55 สิ�งปฏกิลู] 85-0817 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2020 00:01:00 01/08/2020 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

02/08/2020 00:00:20 02/08/2020 23:59:43 23 ชั�วโมง 59 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

03/08/2020 00:00:44 03/08/2020 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/08/2020 00:00:08 04/08/2020 23:59:32 23 ชั�วโมง 59 นาท ี24
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

05/08/2020 00:00:33 05/08/2020 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี22
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

06/08/2020 00:00:57 06/08/2020 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี22
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

07/08/2020 00:00:19 07/08/2020 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี25
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

08/08/2020 00:00:45 08/08/2020 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี21
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

09/08/2020 00:00:07 09/08/2020 23:59:28 23 ชั�วโมง 59 นาท ี21
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

10/08/2020 00:00:28 10/08/2020 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี22
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

84 39.05 7.66 ลติร

11/08/2020 00:00:51 11/08/2020 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี21
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

78 59.16 11.61 ลติร

12/08/2020 00:00:13 12/08/2020 23:59:33 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

2 0.04 0.00 ลติร

13/08/2020 00:00:34 13/08/2020 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี22
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

14/08/2020 00:00:56 14/08/2020 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี24
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

15/08/2020 00:00:20 15/08/2020 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี26
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

16/08/2020 00:00:46 16/08/2020 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี22
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/08/2020 00:00:09 17/08/2020 23:59:30 23 ชั�วโมง 59 นาท ี21
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/08/2020 00:00:30 18/08/2020 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

3 0.09 0.00 ลติร

19/08/2020 00:00:50 19/08/2020 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี21
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

3 0.05 0.00 ลติร

20/08/2020 00:00:12 20/08/2020 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี30
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

44 2.53 0.49 ลติร

21/08/2020 00:00:14 21/08/2020 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

4 0.08 0.00 ลติร

22/08/2020 00:00:47 22/08/2020 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี27
วนิาที

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

23/08/2020 00:00:15 23/08/2020 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี29
วนิาที

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/08/2020 00:00:36 24/08/2020 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

83 39.93 7.72 ลติร

25/08/2020 00:00:57 25/08/2020 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

26/08/2020 00:00:16 26/08/2020 23:59:35 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

27/08/2020 00:00:35 27/08/2020 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

28/08/2020 00:00:56 28/08/2020 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี22
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

29/08/2020 00:00:19 29/08/2020 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี21
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

30/08/2020 00:00:41 30/08/2020 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

2 0.14 0.00 ลติร

31/08/2020 00:00:01 31/08/2020 09:26:17 9 ชั�วโมง 26 นาท ี16 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 7 ชั�วโมง 19 นาท ี44 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 42.26 กม./ชม.



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 141.22 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 27.48 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.14 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [48 รถนํ�า] 85-1016 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

25/08/2020 10:22:29 25/08/2020 11:46:45 1 ชั�วโมง 24 นาท ี16 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

26/08/2020 07:34:30 26/08/2020 08:39:17 1 ชั�วโมง 4 นาท ี47 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.13 0.00 ลติร

28/08/2020 07:57:56 28/08/2020 09:29:57 1 ชั�วโมง 32 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

31/08/2020 09:25:21 31/08/2020 09:27:31 2 นาท ี10 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.21 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 55 นาท ี40 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 42.26 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 0.35 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 27.48 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.14 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [36 เททา้ย] 85-1416 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2020 00:00:02 01/08/2020 23:59:17 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

02/08/2020 00:00:17 02/08/2020 23:59:36 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/08/2020 00:00:37 03/08/2020 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

77 83.88 16.59 ลติร

04/08/2020 00:00:18 04/08/2020 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี24
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

77 85.52 16.95 ลติร

05/08/2020 00:00:42 05/08/2020 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

81 96.16 18.77 ลติร

06/08/2020 00:00:05 06/08/2020 23:59:27 23 ชั�วโมง 59 นาท ี22
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

78 95.97 18.54 ลติร

07/08/2020 00:00:28 07/08/2020 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

66 93.84 18.51 ลติร

08/08/2020 00:00:51 08/08/2020 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/08/2020 00:00:09 09/08/2020 23:59:25 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/08/2020 00:00:26 10/08/2020 23:59:43 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

11/08/2020 00:00:44 11/08/2020 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

68 18.60 3.57 ลติร

12/08/2020 00:00:01 12/08/2020 23:59:19 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/08/2020 00:00:19 13/08/2020 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี22
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

52 21.05 3.74 ลติร

14/08/2020 00:00:42 14/08/2020 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

47 17.75 3.33 ลติร

15/08/2020 00:00:06 15/08/2020 23:59:28 23 ชั�วโมง 59 นาท ี22
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

16/08/2020 00:00:28 16/08/2020 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/08/2020 00:00:47 17/08/2020 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

55 38.04 7.20 ลติร

18/08/2020 00:00:08 18/08/2020 23:59:26 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

19/08/2020 00:00:26 19/08/2020 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

61 64.52 12.65 ลติร

20/08/2020 00:00:46 20/08/2020 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี21
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

77 139.46 27.47 ลติร

21/08/2020 00:00:07 21/08/2020 23:59:28 23 ชั�วโมง 59 นาท ี21
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

68 86.65 16.63 ลติร

22/08/2020 00:00:28 22/08/2020 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

23/08/2020 00:00:47 23/08/2020 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/08/2020 00:00:04 24/08/2020 23:59:20 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

25/08/2020 00:00:20 25/08/2020 23:59:39 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

61 72.06 14.19 ลติร

26/08/2020 00:00:39 26/08/2020 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

58 73.97 14.49 ลติร

27/08/2020 00:00:58 27/08/2020 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

64 71.82 14.13 ลติร

28/08/2020 00:00:19 28/08/2020 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

63 80.03 15.59 ลติร

29/08/2020 00:00:43 29/08/2020 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

30/08/2020 00:00:00 30/08/2020 23:59:16 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

31/08/2020 00:00:17 31/08/2020 09:27:09 9 ชั�วโมง 26 นาท ี52 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 3 วนั 23 นาท ี23 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 35.59 กม./ชม.



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 1139.36 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 222.35 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.12 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [37 เททา้ย] 85-1432 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2020 00:00:52 01/08/2020 23:59:39 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

02/08/2020 00:00:39 02/08/2020 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/08/2020 00:00:30 03/08/2020 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

89 89.05 17.41 ลติร

04/08/2020 00:00:23 04/08/2020 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

83 174.02 34.38 ลติร

05/08/2020 00:00:17 05/08/2020 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

78 97.39 19.15 ลติร

06/08/2020 00:00:11 06/08/2020 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

84 95.55 18.57 ลติร

07/08/2020 00:00:03 07/08/2020 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

75 90.72 17.82 ลติร

08/08/2020 00:00:56 08/08/2020 23:59:44 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/08/2020 00:00:43 09/08/2020 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/08/2020 00:00:31 10/08/2020 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

4 0.06 0.00 ลติร

11/08/2020 00:00:18 11/08/2020 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

64 16.42 3.15 ลติร

12/08/2020 00:00:06 12/08/2020 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

13/08/2020 00:00:54 13/08/2020 23:59:45 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

65 26.94 5.19 ลติร

14/08/2020 00:00:46 14/08/2020 23:59:39 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

50 17.25 3.16 ลติร

15/08/2020 00:00:39 15/08/2020 23:59:32 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

16/08/2020 00:00:32 16/08/2020 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/08/2020 00:00:21 17/08/2020 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

85 21.92 3.66 ลติร

18/08/2020 00:00:13 18/08/2020 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

102 31.69 5.55 ลติร

19/08/2020 00:00:02 19/08/2020 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

70 70.04 13.75 ลติร

20/08/2020 00:00:52 20/08/2020 23:59:42 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

80 75.29 14.55 ลติร

21/08/2020 00:00:42 21/08/2020 23:59:33 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

79 94.79 18.10 ลติร

22/08/2020 00:00:33 22/08/2020 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

23/08/2020 00:00:23 23/08/2020 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

24/08/2020 00:00:13 24/08/2020 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

115 292.07 57.35 ลติร

25/08/2020 00:00:06 25/08/2020 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

72 73.54 14.31 ลติร

26/08/2020 00:00:57 26/08/2020 23:59:44 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

82 73.39 14.29 ลติร

27/08/2020 00:00:45 27/08/2020 23:59:35 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

72 72.21 14.19 ลติร

28/08/2020 00:00:35 28/08/2020 23:59:28 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

76 70.31 13.59 ลติร

29/08/2020 00:00:28 29/08/2020 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

30/08/2020 00:00:17 30/08/2020 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

31/08/2020 00:00:04 31/08/2020 09:27:58 9 ชั�วโมง 27 นาท ี54 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

2 0.14 0.01 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 20 ชั�วโมง 9 นาท ี43 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 41.29 กม./ชม.



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 1482.80 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 288.18 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.15 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [39 เททา้ย] 85-1433 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2020 00:00:09 01/08/2020 23:59:14 23 ชั�วโมง 59 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.06 0.01 ลติร

02/08/2020 00:00:14 02/08/2020 23:59:22 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/08/2020 00:00:22 03/08/2020 23:59:32 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

76 86.08 15.86 ลติร

04/08/2020 00:00:33 04/08/2020 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

83 114.47 21.81 ลติร

05/08/2020 00:00:44 05/08/2020 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

82 107.16 19.74 ลติร

06/08/2020 00:00:56 06/08/2020 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

82 74.47 14.41 ลติร

07/08/2020 00:00:03 07/08/2020 23:59:12 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

08/08/2020 00:00:13 08/08/2020 23:59:20 23 ชั�วโมง 59 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/08/2020 00:00:20 09/08/2020 23:59:26 23 ชั�วโมง 59 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/08/2020 00:00:27 10/08/2020 23:59:33 23 ชั�วโมง 59 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

11/08/2020 00:00:33 11/08/2020 23:59:39 23 ชั�วโมง 59 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

12/08/2020 00:00:40 12/08/2020 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/08/2020 00:00:46 13/08/2020 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

66 18.90 3.43 ลติร

14/08/2020 00:00:55 14/08/2020 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

77 32.13 6.14 ลติร

15/08/2020 00:00:05 15/08/2020 23:59:15 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

16/08/2020 00:00:16 16/08/2020 23:59:24 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/08/2020 00:00:24 17/08/2020 23:59:32 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

81 37.90 7.35 ลติร

18/08/2020 00:00:33 18/08/2020 23:59:39 23 ชั�วโมง 59 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

19/08/2020 00:00:39 19/08/2020 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

98 96.44 18.12 ลติร

20/08/2020 00:00:49 20/08/2020 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

76 90.73 17.24 ลติร

21/08/2020 00:00:58 21/08/2020 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

97 97.17 18.64 ลติร

22/08/2020 00:00:07 22/08/2020 23:59:15 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

23/08/2020 00:00:16 23/08/2020 23:59:23 23 ชั�วโมง 59 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

24/08/2020 00:00:23 24/08/2020 23:59:30 23 ชั�วโมง 59 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

91 25.64 5.02 ลติร

25/08/2020 00:00:30 25/08/2020 23:59:38 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

92 141.17 27.39 ลติร

26/08/2020 00:00:38 26/08/2020 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

86 186.36 36.20 ลติร

27/08/2020 00:00:46 27/08/2020 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

93 76.60 14.29 ลติร

28/08/2020 00:00:55 28/08/2020 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

101 107.55 20.23 ลติร

29/08/2020 00:00:05 29/08/2020 23:59:10 23 ชั�วโมง 59 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

30/08/2020 00:00:11 30/08/2020 23:59:16 23 ชั�วโมง 59 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

31/08/2020 00:00:16 31/08/2020 09:28:05 9 ชั�วโมง 27 นาท ี49 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัมว่งเจรญิผล
ต.อบทม อ.สามโก ้จ.อา่งทอง

93 26.88 4.87 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 3 วนั 10 ชั�วโมง 2 นาท ี19 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 28.73 กม./ชม.



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 1319.78 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 250.75 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.26 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [53 ซอ่มถนน] 85-2659 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2020 00:00:27 01/08/2020 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

02/08/2020 00:00:24 02/08/2020 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/08/2020 00:00:23 03/08/2020 23:59:23 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

76 41.19 7.98 ลติร

04/08/2020 00:00:23 04/08/2020 23:59:23 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

66 83.06 16.27 ลติร

05/08/2020 00:00:24 05/08/2020 23:59:24 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

72 92.37 17.87 ลติร

06/08/2020 00:00:25 06/08/2020 23:59:25 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

69 84.05 16.25 ลติร

07/08/2020 00:00:25 07/08/2020 23:59:26 23 ชั�วโมง 59 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

68 88.13 17.27 ลติร

08/08/2020 00:00:26 08/08/2020 23:59:25 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/08/2020 00:00:25 09/08/2020 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.04 0.00 ลติร

10/08/2020 00:00:22 10/08/2020 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

71 106.32 20.66 ลติร

11/08/2020 00:00:21 11/08/2020 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

62 44.22 8.40 ลติร

12/08/2020 00:00:20 12/08/2020 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/08/2020 00:00:17 13/08/2020 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

68 45.04 8.59 ลติร

14/08/2020 00:00:17 14/08/2020 23:59:18 23 ชั�วโมง 59 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

72 87.01 16.84 ลติร

15/08/2020 00:00:18 15/08/2020 23:59:19 23 ชั�วโมง 59 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

4 0.06 0.00 ลติร

16/08/2020 00:00:20 16/08/2020 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/08/2020 00:00:19 17/08/2020 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

66 68.88 13.34 ลติร

18/08/2020 00:00:19 18/08/2020 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

19/08/2020 00:00:17 19/08/2020 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

68 104.17 20.36 ลติร

20/08/2020 00:00:16 20/08/2020 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

83 155.63 30.14 ลติร

21/08/2020 00:00:15 21/08/2020 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

74 17.59 3.46 ลติร

22/08/2020 00:00:12 22/08/2020 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

23/08/2020 00:00:10 23/08/2020 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/08/2020 00:00:08 24/08/2020 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

25/08/2020 00:00:05 25/08/2020 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

26/08/2020 00:00:01 26/08/2020 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

74 87.04 17.04 ลติร

27/08/2020 00:00:59 27/08/2020 23:59:57 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

88 134.12 26.26 ลติร

28/08/2020 00:00:57 28/08/2020 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

81 96.70 18.68 ลติร

29/08/2020 00:00:57 29/08/2020 23:59:55 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

30/08/2020 00:00:55 30/08/2020 23:59:52 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

31/08/2020 00:00:52 31/08/2020 09:29:00 9 ชั�วโมง 28 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

4 0.29 0.01 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 3 วนั 13 ชั�วโมง 47 นาท ี40 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 34.23 กม./ชม.



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 1335.91 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 259.42 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.15 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [45 รถนํ�า] 85-3063 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2020 00:00:07 01/08/2020 23:59:16 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

02/08/2020 00:00:17 02/08/2020 23:59:29 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/08/2020 00:00:29 03/08/2020 23:59:43 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

4 0.30 0.01 ลติร

04/08/2020 00:00:43 04/08/2020 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

7 0.53 0.01 ลติร

05/08/2020 00:00:57 05/08/2020 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี13
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

4 0.14 0.01 ลติร

06/08/2020 00:00:10 06/08/2020 23:59:21 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

4 0.40 0.01 ลติร

07/08/2020 00:00:21 07/08/2020 23:59:36 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

4 0.18 0.01 ลติร

08/08/2020 00:00:36 08/08/2020 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/08/2020 00:00:48 09/08/2020 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/08/2020 00:00:58 10/08/2020 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

97 20.03 3.55 ลติร

11/08/2020 00:00:10 11/08/2020 23:59:23 23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

86 52.04 10.16 ลติร

12/08/2020 00:00:23 12/08/2020 23:59:33 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/08/2020 00:00:34 13/08/2020 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

81 13.12 2.52 ลติร

14/08/2020 00:00:46 14/08/2020 23:58:59 23 ชั�วโมง 58 นาท ี13
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

5 0.19 0.00 ลติร

15/08/2020 00:00:00 15/08/2020 23:59:15 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

16/08/2020 00:00:15 16/08/2020 23:59:27 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร
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เปิด

17/08/2020 00:00:27 17/08/2020 23:59:38 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

5 0.22 0.00 ลติร

18/08/2020 00:00:39 18/08/2020 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

19/08/2020 00:00:50 19/08/2020 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

6 0.38 0.00 ลติร

20/08/2020 00:00:00 20/08/2020 23:59:11 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

4 0.14 0.02 ลติร

21/08/2020 00:00:11 21/08/2020 23:59:22 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

5 0.34 0.01 ลติร

22/08/2020 00:00:23 22/08/2020 23:59:33 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

23/08/2020 00:00:34 23/08/2020 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/08/2020 00:00:45 24/08/2020 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/08/2020 00:00:55 25/08/2020 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

6 0.33 0.01 ลติร

26/08/2020 00:00:03 26/08/2020 23:59:11 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

4 0.33 0.03 ลติร

27/08/2020 00:00:12 27/08/2020 23:59:21 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 0.24 0.01 ลติร

28/08/2020 00:00:22 28/08/2020 23:59:33 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

5 0.33 0.03 ลติร

29/08/2020 00:00:34 29/08/2020 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

30/08/2020 00:00:44 30/08/2020 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

31/08/2020 00:00:54 31/08/2020 09:29:20 9 ชั�วโมง 28 นาท ี26 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

4 0.18 0.01 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 14 ชั�วโมง 23 นาท ี19 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 21.47 กม./ชม.



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 89.43 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 16.40 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.45 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [46 รถนํ�า] 85-3064 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

06/08/2020 08:31:35 06/08/2020 23:59:03 15 ชั�วโมง 27 นาท ี28
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.04 0.00 ลติร

07/08/2020 00:00:03 07/08/2020 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

08/08/2020 00:01:00 08/08/2020 23:59:53 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/08/2020 00:00:53 09/08/2020 23:59:45 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/08/2020 00:00:45 10/08/2020 23:59:38 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

6 0.21 0.00 ลติร

11/08/2020 00:00:38 11/08/2020 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

2 0.02 0.00 ลติร

12/08/2020 00:00:31 12/08/2020 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

13/08/2020 00:00:23 13/08/2020 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

14/08/2020 00:00:16 14/08/2020 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

15/08/2020 00:00:12 15/08/2020 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

16/08/2020 00:00:10 16/08/2020 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

17/08/2020 00:00:04 17/08/2020 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/08/2020 00:00:58 18/08/2020 23:59:49 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

19/08/2020 00:00:51 19/08/2020 23:59:43 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

20/08/2020 00:00:43 20/08/2020 23:59:35 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

21/08/2020 00:00:36 21/08/2020 23:59:28 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

22/08/2020 00:00:28 22/08/2020 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

23/08/2020 00:00:21 23/08/2020 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/08/2020 00:00:14 24/08/2020 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/08/2020 00:00:07 25/08/2020 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

26/08/2020 00:00:58 26/08/2020 23:59:48 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

27/08/2020 00:00:48 27/08/2020 23:59:40 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

28/08/2020 00:00:40 28/08/2020 23:59:34 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

29/08/2020 00:00:35 29/08/2020 23:59:27 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

30/08/2020 00:00:28 30/08/2020 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

31/08/2020 00:00:19 31/08/2020 09:32:16 9 ชั�วโมง 31 นาท ี57 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 9 ชั�วโมง 31 นาท ี30 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 2.33 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 0.32 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 16.40 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.45 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [47 รถนํ�า] 85-3065 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2020 00:00:37 01/08/2020 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

02/08/2020 00:00:21 02/08/2020 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/08/2020 00:00:09 03/08/2020 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/08/2020 00:00:58 04/08/2020 23:59:46 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/08/2020 00:00:46 05/08/2020 23:59:34 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

06/08/2020 00:00:34 06/08/2020 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/08/2020 00:00:20 07/08/2020 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

08/08/2020 00:00:10 08/08/2020 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/08/2020 00:00:56 09/08/2020 23:59:40 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/08/2020 00:00:41 10/08/2020 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

11/08/2020 00:00:26 11/08/2020 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

76 29.66 5.79 ลติร

12/08/2020 00:00:14 12/08/2020 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

70 6.92 1.38 ลติร

13/08/2020 00:00:59 13/08/2020 23:59:46 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

14/08/2020 00:00:45 14/08/2020 23:59:35 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

15/08/2020 00:00:36 15/08/2020 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/08/2020 00:00:26 16/08/2020 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

17/08/2020 00:00:13 17/08/2020 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

18/08/2020 00:01:00 18/08/2020 23:59:46 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

19/08/2020 00:00:46 19/08/2020 23:59:32 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

20/08/2020 00:00:32 20/08/2020 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/08/2020 00:00:18 21/08/2020 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

22/08/2020 00:00:04 22/08/2020 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

23/08/2020 00:00:50 23/08/2020 23:59:35 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/08/2020 00:00:36 24/08/2020 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/08/2020 00:00:21 25/08/2020 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

26/08/2020 00:00:04 26/08/2020 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

27/08/2020 00:00:48 27/08/2020 23:59:32 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

28/08/2020 00:00:33 28/08/2020 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

29/08/2020 00:00:20 29/08/2020 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

30/08/2020 00:00:05 30/08/2020 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

31/08/2020 00:00:49 31/08/2020 09:32:55 9 ชั�วโมง 32 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 5 ชั�วโมง 49 นาท ี44 วนิาที



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

ความเร็วเฉลี�ย : 36.02 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 36.66 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 7.17 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.11 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [20 เทรลเลอร]์ 85-4994 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

03/08/2020 08:28:39 03/08/2020 09:10:10 41 นาท ี31 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

10/08/2020 08:26:39 10/08/2020 09:07:47 41 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.04 0.00 ลติร

17/08/2020 08:44:35 17/08/2020 16:22:27 7 ชั�วโมง 37 นาท ี52 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.17 0.00 ลติร

26/08/2020 09:38:39 26/08/2020 11:35:12 1 ชั�วโมง 56 นาท ี33 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.22 0.00 ลติร

31/08/2020 09:13:38 31/08/2020 09:33:43 20 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 4 ชั�วโมง 2 นาท ี16 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 36.02 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 0.49 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 7.17 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.11 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [08 รถเกลี�ยดนิ] 0ต-2339 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/08/2020 10:08:14 17/08/2020 11:42:58 1 ชั�วโมง 34 นาท ี44 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลทุง่คอก
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 27.89 0.00 ลติร

25/08/2020 10:47:14 25/08/2020 15:24:11 4 ชั�วโมง 36 นาท ี57 วนิาที อยูท่ี� สชุาดาเบเกอรี�
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 1.65 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 4 ชั�วโมง 2 นาท ี16 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 36.02 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 29.54 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 7.17 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.11 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [51 ดบัเพลงิ] 0บร-6196 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/08/2020 13:38:34 17/08/2020 23:59:23 10 ชั�วโมง 20 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

0 0.01 0.00 ลติร

18/08/2020 00:00:23 18/08/2020 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

0 0.05 0.00 ลติร

19/08/2020 00:00:04 19/08/2020 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

0 0.05 0.00 ลติร

20/08/2020 00:00:44 20/08/2020 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

77 100.87 49.34 ลติร

21/08/2020 00:00:24 21/08/2020 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

65 7.83 3.47 ลติร

22/08/2020 00:00:04 22/08/2020 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.41 0.00 ลติร

23/08/2020 00:00:47 23/08/2020 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.08 0.00 ลติร

24/08/2020 00:00:30 24/08/2020 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.21 0.00 ลติร

25/08/2020 00:00:12 25/08/2020 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

26/08/2020 00:00:54 26/08/2020 23:59:33 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

66 15.48 7.20 ลติร

27/08/2020 00:00:34 27/08/2020 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.24 0.00 ลติร

28/08/2020 00:00:14 28/08/2020 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.09 0.00 ลติร

29/08/2020 00:00:56 29/08/2020 23:59:36 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

2 0.21 0.00 ลติร

30/08/2020 00:00:37 30/08/2020 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.15 0.00 ลติร

31/08/2020 00:00:16 31/08/2020 09:34:57 9 ชั�วโมง 34 นาท ี41 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.04 0.00 ลติร

สรปุ



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 7 ชั�วโมง 48 นาท ี50 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 45.77 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 125.74 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 60.01 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.10 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [50 นํ�าดบัเพลงิ] 0บว-4900 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2020 00:00:00 01/08/2020 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.69 0.00 ลติร

02/08/2020 00:00:41 02/08/2020 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.21 0.00 ลติร

03/08/2020 00:00:21 03/08/2020 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.06 0.00 ลติร

04/08/2020 00:00:03 04/08/2020 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

71 8.39 3.59 ลติร

05/08/2020 00:00:44 05/08/2020 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.10 0.00 ลติร

06/08/2020 00:00:26 06/08/2020 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.31 0.00 ลติร

07/08/2020 00:00:07 07/08/2020 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

87 28.20 13.54 ลติร

08/08/2020 00:00:50 08/08/2020 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

81 28.46 13.70 ลติร

09/08/2020 00:00:30 09/08/2020 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

81 28.63 13.69 ลติร

10/08/2020 00:00:09 10/08/2020 23:59:38 23 ชั�วโมง 59 นาท ี29
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.75 0.00 ลติร

11/08/2020 00:00:38 11/08/2020 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.11 0.00 ลติร

12/08/2020 00:00:18 12/08/2020 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.30 0.00 ลติร

13/08/2020 00:00:59 13/08/2020 23:59:40 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.76 0.00 ลติร

14/08/2020 00:00:40 14/08/2020 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.40 0.00 ลติร

15/08/2020 00:00:23 15/08/2020 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

16/08/2020 00:00:06 16/08/2020 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.14 0.00 ลติร



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/08/2020 00:00:48 17/08/2020 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 1.02 0.00 ลติร

18/08/2020 00:00:29 18/08/2020 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.48 0.00 ลติร

19/08/2020 00:00:10 19/08/2020 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.16 0.00 ลติร

20/08/2020 00:00:51 20/08/2020 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

80 18.40 8.36 ลติร

21/08/2020 00:00:29 21/08/2020 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.39 0.00 ลติร

22/08/2020 00:00:08 22/08/2020 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.39 0.00 ลติร

23/08/2020 00:00:50 23/08/2020 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.14 0.00 ลติร

24/08/2020 00:00:31 24/08/2020 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.19 0.00 ลติร

25/08/2020 00:00:11 25/08/2020 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.07 0.00 ลติร

26/08/2020 00:00:51 26/08/2020 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สถานบีรกิารแกส๊แอลพจีี
ต.ทา่ตําหนัก อ.นครชยัศร ีจ.นครปฐม

94 148.99 72.69 ลติร

27/08/2020 00:00:30 27/08/2020 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� สถานบีรกิารแกส๊แอลพจีี
ต.ทา่ตําหนัก อ.นครชยัศร ีจ.นครปฐม

อยูท่ี� สถานบีรกิารแกส๊แอลพจีี
ต.ทา่ตําหนัก อ.นครชยัศร ีจ.นครปฐม

1 0.72 0.01 ลติร

28/08/2020 00:00:05 28/08/2020 23:59:39 23 ชั�วโมง 59 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� สถานบีรกิารแกส๊แอลพจีี
ต.ทา่ตําหนัก อ.นครชยัศร ีจ.นครปฐม

อยูห่า่งจาก CHESTER'S GRILL 0.49 กม.
ต.ทา่ตําหนัก อ.นครชยัศร ีจ.นครปฐม

3 0.53 0.01 ลติร

29/08/2020 00:00:39 29/08/2020 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี35
วนิาที

อยูห่า่งจาก CHESTER'S GRILL 0.49 กม.
ต.ทา่ตําหนัก อ.นครชยัศร ีจ.นครปฐม

อยูห่า่งจาก CHESTER'S GRILL 0.49 กม.
ต.ทา่ตําหนัก อ.นครชยัศร ีจ.นครปฐม

2 2.28 0.00 ลติร

30/08/2020 00:00:15 30/08/2020 04:08:36 4 ชั�วโมง 8 นาท ี21 วนิาที อยูห่า่งจาก CHESTER'S GRILL 0.49 กม.
ต.ทา่ตําหนัก อ.นครชยัศร ีจ.นครปฐม

อยูห่า่งจาก CHESTER'S GRILL 0.49 กม.
ต.ทา่ตําหนัก อ.นครชยัศร ีจ.นครปฐม

0 0.00 0.00 ลติร

31/08/2020 08:11:00 31/08/2020 09:35:21 1 ชั�วโมง 24 นาท ี21 วนิาที อยูห่า่งจาก CHESTER'S GRILL 0.49 กม.
ต.ทา่ตําหนัก อ.นครชยัศร ีจ.นครปฐม

อยูห่า่งจาก CHESTER'S GRILL 0.47 กม.
ต.ทา่ตําหนัก อ.นครชยัศร ีจ.นครปฐม

2 1.01 0.04 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 7 ชั�วโมง 2 นาที

ความเร็วเฉลี�ย : 38.85 กม./ชม.



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 272.25 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 125.63 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.17 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [13 โดยสาร] 40-0189 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2020 00:00:35 01/08/2020 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี22
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

02/08/2020 00:00:57 02/08/2020 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี24
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/08/2020 00:00:21 03/08/2020 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี26
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

81 22.52 3.92 ลติร

04/08/2020 00:00:47 04/08/2020 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี27
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

53 31.22 4.58 ลติร

05/08/2020 00:00:14 05/08/2020 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี26
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

76 14.75 2.57 ลติร

06/08/2020 00:00:40 06/08/2020 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี24
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

76 24.99 3.42 ลติร

07/08/2020 00:00:04 07/08/2020 23:59:31 23 ชั�วโมง 59 นาท ี27
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

95 66.91 10.39 ลติร

08/08/2020 00:00:31 08/08/2020 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/08/2020 00:00:54 09/08/2020 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี22
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/08/2020 00:00:16 10/08/2020 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี25
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

92 32.45 5.73 ลติร

11/08/2020 00:00:41 11/08/2020 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี25
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

91 41.48 6.65 ลติร

12/08/2020 00:00:06 12/08/2020 23:59:28 23 ชั�วโมง 59 นาท ี22
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

70 12.02 1.93 ลติร

13/08/2020 00:00:28 13/08/2020 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี25
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

65 19.73 2.87 ลติร

14/08/2020 00:00:53 14/08/2020 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี27
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

81 13.75 2.31 ลติร

15/08/2020 00:00:20 15/08/2020 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี26
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

16/08/2020 00:00:46 16/08/2020 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี24
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/08/2020 00:00:10 17/08/2020 23:59:34 23 ชั�วโมง 59 นาท ี24
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

90 27.70 4.80 ลติร

18/08/2020 00:00:34 18/08/2020 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี24
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

92 13.75 2.39 ลติร

19/08/2020 00:00:58 19/08/2020 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี25
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

86 25.03 3.46 ลติร

20/08/2020 00:00:23 20/08/2020 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

16 1.69 0.09 ลติร

21/08/2020 00:00:46 21/08/2020 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.05 0.00 ลติร

22/08/2020 00:00:09 22/08/2020 23:59:32 23 ชั�วโมง 59 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

23/08/2020 00:00:32 23/08/2020 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/08/2020 00:00:55 24/08/2020 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี25
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

82 15.14 2.09 ลติร

25/08/2020 00:00:20 25/08/2020 23:59:43 23 ชั�วโมง 59 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

88 31.40 5.01 ลติร

26/08/2020 00:00:43 26/08/2020 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

99 56.07 9.39 ลติร

27/08/2020 00:00:06 27/08/2020 23:59:30 23 ชั�วโมง 59 นาท ี24
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

103 85.67 14.49 ลติร

28/08/2020 00:00:30 28/08/2020 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.15 0.00 ลติร

29/08/2020 00:00:53 29/08/2020 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี22
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

30/08/2020 00:00:15 30/08/2020 23:59:36 23 ชั�วโมง 59 นาท ี21
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

31/08/2020 00:00:36 31/08/2020 08:52:39 8 ชั�วโมง 52 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 5 ชั�วโมง 36 นาท ี28 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 21.86 กม./ชม.



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 536.50 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 86.09 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 6.23 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [58 โดยสาร] 40-0190 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2020 00:00:18 01/08/2020 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี24
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

02/08/2020 00:00:43 02/08/2020 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี26
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/08/2020 00:00:09 03/08/2020 23:59:36 23 ชั�วโมง 59 นาท ี27
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

58 8.22 1.62 ลติร

04/08/2020 00:00:37 04/08/2020 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี27
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.09 0.01 ลติร

05/08/2020 00:00:04 05/08/2020 23:59:32 23 ชั�วโมง 59 นาท ี28
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

2 0.11 0.00 ลติร

06/08/2020 00:00:33 06/08/2020 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี28
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

104 107.09 21.20 ลติร

07/08/2020 00:00:01 07/08/2020 23:59:31 23 ชั�วโมง 59 นาท ี30
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

99 240.17 47.05 ลติร

08/08/2020 00:00:31 08/08/2020 17:56:05 17 ชั�วโมง 55 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.37 0.00 ลติร

10/08/2020 13:12:44 10/08/2020 23:59:39 10 ชั�วโมง 46 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

98 35.92 7.02 ลติร

11/08/2020 00:00:39 11/08/2020 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี28
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

98 117.27 22.29 ลติร

12/08/2020 00:00:07 12/08/2020 23:59:33 23 ชั�วโมง 59 นาท ี26
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

13/08/2020 00:00:33 13/08/2020 23:58:59 23 ชั�วโมง 58 นาท ี26
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

4 0.13 0.00 ลติร

14/08/2020 00:00:00 14/08/2020 23:59:31 23 ชั�วโมง 59 นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

103 222.35 44.00 ลติร

15/08/2020 00:00:31 15/08/2020 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี29
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

16/08/2020 00:00:00 16/08/2020 23:59:26 23 ชั�วโมง 59 นาท ี26
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

17/08/2020 00:00:27 17/08/2020 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี25
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

65 7.41 1.36 ลติร



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

18/08/2020 00:00:53 18/08/2020 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี28
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

108 228.71 43.49 ลติร

19/08/2020 00:00:21 19/08/2020 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี27
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

99 214.46 42.23 ลติร

20/08/2020 00:00:49 20/08/2020 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี24
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

4 0.19 0.01 ลติร

21/08/2020 00:00:14 21/08/2020 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี27
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

113 108.41 21.23 ลติร

22/08/2020 00:00:42 22/08/2020 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี26
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

23/08/2020 00:00:08 23/08/2020 23:59:35 23 ชั�วโมง 59 นาท ี27
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

24/08/2020 00:00:36 24/08/2020 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี27
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

103 150.72 29.62 ลติร

25/08/2020 00:00:03 25/08/2020 23:59:30 23 ชั�วโมง 59 นาท ี27
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

101 119.20 23.56 ลติร

26/08/2020 00:00:30 26/08/2020 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี24
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

5 0.38 0.01 ลติร

27/08/2020 00:00:54 27/08/2020 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี25
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

84 57.85 11.51 ลติร

28/08/2020 00:00:19 28/08/2020 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี28
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

95 78.56 15.60 ลติร

29/08/2020 00:00:47 29/08/2020 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี25
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

30/08/2020 00:00:13 30/08/2020 23:59:37 23 ชั�วโมง 59 นาท ี24
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

31/08/2020 00:00:37 31/08/2020 08:53:52 8 ชั�วโมง 53 นาท ี15 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 23 ชั�วโมง 23 นาท ี16 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 51.24 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1697.62 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 331.81 ลติร



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.12 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [59 โดยสาร] 40-0191 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2020 00:00:31 01/08/2020 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี30
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

02/08/2020 00:00:02 02/08/2020 23:59:35 23 ชั�วโมง 59 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

03/08/2020 00:00:36 03/08/2020 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี35
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

76 60.09 11.48 ลติร

04/08/2020 00:00:11 04/08/2020 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

76 56.09 10.75 ลติร

05/08/2020 00:00:49 05/08/2020 23:59:25 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

82 54.20 10.40 ลติร

06/08/2020 00:00:26 06/08/2020 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

72 55.11 10.50 ลติร

07/08/2020 00:00:01 07/08/2020 23:59:38 23 ชั�วโมง 59 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

81 92.47 17.81 ลติร

08/08/2020 00:00:39 08/08/2020 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/08/2020 00:00:12 09/08/2020 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี30
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

10/08/2020 00:00:44 10/08/2020 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.13 0.00 ลติร

11/08/2020 00:00:16 11/08/2020 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

70 90.09 17.45 ลติร

12/08/2020 00:00:52 12/08/2020 23:59:25 23 ชั�วโมง 58 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/08/2020 00:00:26 13/08/2020 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

74 86.74 16.66 ลติร

14/08/2020 00:00:02 14/08/2020 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

79 111.99 21.23 ลติร

15/08/2020 00:00:41 15/08/2020 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

16/08/2020 00:00:18 16/08/2020 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/08/2020 00:00:52 17/08/2020 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

83 79.72 15.53 ลติร

18/08/2020 00:00:27 18/08/2020 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

83 79.07 15.21 ลติร

19/08/2020 00:00:01 19/08/2020 23:59:36 23 ชั�วโมง 59 นาท ี35
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

81 87.20 16.56 ลติร

20/08/2020 00:00:37 20/08/2020 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

83 88.46 17.26 ลติร

21/08/2020 00:00:11 21/08/2020 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี35
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

85 93.28 17.16 ลติร

22/08/2020 00:00:46 22/08/2020 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

23/08/2020 00:00:19 23/08/2020 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

70 5.82 0.94 ลติร

24/08/2020 00:00:52 24/08/2020 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี29
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/08/2020 00:00:22 25/08/2020 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

80 85.14 16.26 ลติร

26/08/2020 00:00:55 26/08/2020 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

79 91.47 17.58 ลติร

27/08/2020 00:00:27 27/08/2020 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

81 109.39 20.89 ลติร

28/08/2020 00:00:00 28/08/2020 23:59:36 23 ชั�วโมง 59 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

89 117.04 22.73 ลติร

29/08/2020 00:00:36 29/08/2020 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

30/08/2020 00:00:09 30/08/2020 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

31/08/2020 00:00:40 31/08/2020 08:55:21 8 ชั�วโมง 54 นาท ี41 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลยุทุง่นา
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

77 42.30 8.15 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 19 ชั�วโมง 23 นาท ี33 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 40.89 กม./ชม.



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 1485.90 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 284.55 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.22 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [60 โดยสาร] 40-0196 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2020 00:00:00 01/08/2020 23:59:38 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

02/08/2020 00:00:38 02/08/2020 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/08/2020 00:00:20 03/08/2020 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/08/2020 00:00:03 04/08/2020 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

67 37.30 7.43 ลติร

05/08/2020 00:00:47 05/08/2020 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

75 55.39 10.42 ลติร

06/08/2020 00:00:31 06/08/2020 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

77 54.57 10.44 ลติร

07/08/2020 00:00:13 07/08/2020 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

70 48.42 9.25 ลติร

08/08/2020 00:00:57 08/08/2020 23:59:38 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

60 15.88 2.83 ลติร

09/08/2020 00:00:38 09/08/2020 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/08/2020 00:00:17 10/08/2020 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

78 48.96 9.33 ลติร

11/08/2020 00:00:59 11/08/2020 23:59:39 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

77 47.44 8.99 ลติร

12/08/2020 00:00:39 12/08/2020 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

6 0.14 0.00 ลติร

13/08/2020 00:00:19 13/08/2020 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

72 46.90 8.98 ลติร

14/08/2020 00:00:02 14/08/2020 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.05 0.00 ลติร

15/08/2020 00:00:47 15/08/2020 23:59:32 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

16/08/2020 00:00:32 16/08/2020 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/08/2020 00:00:15 17/08/2020 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

82 129.03 25.19 ลติร

18/08/2020 00:00:56 18/08/2020 23:59:38 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

85 128.42 25.44 ลติร

19/08/2020 00:00:39 19/08/2020 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

79 127.39 24.98 ลติร

20/08/2020 00:00:20 20/08/2020 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

80 134.10 25.90 ลติร

21/08/2020 00:00:03 21/08/2020 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

79 136.40 26.98 ลติร

22/08/2020 00:00:46 22/08/2020 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

23/08/2020 00:00:27 23/08/2020 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

24/08/2020 00:00:07 24/08/2020 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

79 26.72 4.99 ลติร

25/08/2020 00:00:45 25/08/2020 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

81 127.02 24.96 ลติร

26/08/2020 00:00:23 26/08/2020 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

80 127.56 25.18 ลติร

27/08/2020 00:00:00 27/08/2020 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

79 127.99 24.58 ลติร

28/08/2020 00:00:40 28/08/2020 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

80 134.23 26.40 ลติร

29/08/2020 00:00:22 29/08/2020 23:58:59 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

30/08/2020 00:00:00 30/08/2020 23:59:38 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

31/08/2020 00:00:38 31/08/2020 08:55:30 8 ชั�วโมง 54 นาท ี52 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

2 0.04 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 17 นาท ี2 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 45.69 กม./ชม.



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 1553.99 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 302.27 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.14 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [01 ทวัร]์ 40-0225 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2020 00:02:00 01/08/2020 20:12:53 20 ชั�วโมง 10 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/08/2020 08:29:06 03/08/2020 23:59:53 15 ชั�วโมง 30 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.21 0.00 ลติร

04/08/2020 00:00:53 04/08/2020 23:59:43 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/08/2020 00:00:42 05/08/2020 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.04 0.00 ลติร

06/08/2020 00:00:21 06/08/2020 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี35
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

67 67.18 19.35 ลติร

07/08/2020 00:00:55 07/08/2020 23:59:32 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

08/08/2020 00:00:32 08/08/2020 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

09/08/2020 00:00:04 09/08/2020 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

90 280.07 100.51 ลติร

10/08/2020 00:00:57 10/08/2020 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.06 0.00 ลติร

11/08/2020 00:00:30 11/08/2020 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

12/08/2020 00:00:01 12/08/2020 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/08/2020 00:00:53 13/08/2020 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

14/08/2020 00:00:16 14/08/2020 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

15/08/2020 00:00:53 15/08/2020 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

16/08/2020 00:00:31 16/08/2020 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี35
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

17/08/2020 00:00:06 17/08/2020 23:59:39 23 ชั�วโมง 59 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.26 0.00 ลติร



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

18/08/2020 00:00:39 18/08/2020 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

19/08/2020 00:00:57 19/08/2020 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

20/08/2020 00:00:29 20/08/2020 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.07 0.00 ลติร

21/08/2020 00:00:02 21/08/2020 23:59:37 23 ชั�วโมง 59 นาท ี35
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เกาะกอหญา้ (แพบา้นเหนอื)
ต.เกาะสําโรง อ.เมอืงกาญจนบรุี

จ.กาญจนบรุี

91 130.46 42.86 ลติร

22/08/2020 00:00:37 22/08/2020 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� เกาะกอหญา้ (แพบา้นเหนอื)
ต.เกาะสําโรง อ.เมอืงกาญจนบรุี

จ.กาญจนบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

89 124.45 40.82 ลติร

23/08/2020 00:00:41 23/08/2020 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/08/2020 00:00:14 24/08/2020 11:14:29 11 ชั�วโมง 14 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 1.11 0.00 ลติร

25/08/2020 15:19:45 25/08/2020 23:59:50 8 ชั�วโมง 40 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

7 0.25 0.01 ลติร

26/08/2020 00:00:50 26/08/2020 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

82 44.60 16.01 ลติร

27/08/2020 00:00:01 27/08/2020 23:59:34 23 ชั�วโมง 59 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

83 61.80 19.76 ลติร

28/08/2020 00:00:34 28/08/2020 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

29/08/2020 00:00:08 29/08/2020 23:59:38 23 ชั�วโมง 59 นาท ี30
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

30/08/2020 00:00:38 30/08/2020 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

31/08/2020 00:00:22 31/08/2020 08:56:28 8 ชั�วโมง 56 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 5 ชั�วโมง 30 นาท ี56 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 44.17 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 710.60 กม.



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 239.32 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.97 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [14 โดยสาร] 40-0255 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2020 00:00:46 01/08/2020 23:59:41 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

02/08/2020 00:00:42 02/08/2020 23:59:41 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/08/2020 00:00:41 03/08/2020 23:59:40 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

04/08/2020 00:00:41 04/08/2020 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/08/2020 00:00:42 05/08/2020 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

06/08/2020 00:00:42 06/08/2020 23:59:39 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

07/08/2020 00:00:40 07/08/2020 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

08/08/2020 00:00:41 08/08/2020 23:59:38 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/08/2020 00:00:39 09/08/2020 23:59:34 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/08/2020 00:00:35 10/08/2020 23:59:32 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

11/08/2020 00:00:32 11/08/2020 23:59:28 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.07 0.00 ลติร

12/08/2020 00:00:29 12/08/2020 23:59:25 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/08/2020 00:00:26 13/08/2020 23:59:25 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.10 0.00 ลติร

14/08/2020 00:00:26 14/08/2020 23:59:27 23 ชั�วโมง 59 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

15/08/2020 00:00:27 15/08/2020 23:59:29 23 ชั�วโมง 59 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

16/08/2020 00:00:30 16/08/2020 23:59:27 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/08/2020 00:00:28 17/08/2020 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

6 0.25 0.00 ลติร

18/08/2020 00:00:26 18/08/2020 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

19/08/2020 00:00:24 19/08/2020 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

20/08/2020 00:00:23 20/08/2020 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/08/2020 00:00:21 21/08/2020 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

22/08/2020 00:00:19 22/08/2020 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

23/08/2020 00:00:18 23/08/2020 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/08/2020 00:00:16 24/08/2020 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/08/2020 00:00:12 25/08/2020 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

26/08/2020 00:00:07 26/08/2020 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

27/08/2020 00:00:01 27/08/2020 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

28/08/2020 00:00:57 28/08/2020 23:59:38 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

29/08/2020 00:00:39 29/08/2020 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

30/08/2020 00:01:01 30/08/2020 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

31/08/2020 00:00:07 31/08/2020 08:57:32 8 ชั�วโมง 57 นาท ี25 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 3 วนั 4 ชั�วโมง 8 นาท ี39 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 2.25 กม./ชม.



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 0.47 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 239.32 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.97 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [15 โดยสาร] 40-0256 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2020 00:00:25 01/08/2020 23:58:47 23 ชั�วโมง 58 นาท ี22
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

02/08/2020 00:01:08 02/08/2020 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี14
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

03/08/2020 00:00:22 03/08/2020 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/08/2020 00:00:03 04/08/2020 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/08/2020 00:00:44 05/08/2020 23:59:25 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

4 0.09 0.00 ลติร

06/08/2020 00:00:26 06/08/2020 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

07/08/2020 00:00:04 07/08/2020 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.13 0.00 ลติร

08/08/2020 00:00:46 08/08/2020 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/08/2020 00:00:25 09/08/2020 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/08/2020 00:00:02 10/08/2020 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

11/08/2020 00:00:40 11/08/2020 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

12/08/2020 00:00:18 12/08/2020 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/08/2020 00:00:56 13/08/2020 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

14/08/2020 00:00:34 14/08/2020 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี24
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

15/08/2020 00:00:58 15/08/2020 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี25
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

16/08/2020 00:00:23 16/08/2020 23:59:24 23 ชั�วโมง 59 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/08/2020 00:00:25 17/08/2020 23:59:36 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

111 109.48 19.25 ลติร

18/08/2020 00:00:37 18/08/2020 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.07 0.00 ลติร

19/08/2020 00:00:15 19/08/2020 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

20/08/2020 00:00:54 20/08/2020 23:59:32 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/08/2020 00:00:32 21/08/2020 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

22/08/2020 00:00:10 22/08/2020 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

23/08/2020 00:00:49 23/08/2020 23:59:28 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 0.08 0.00 ลติร

24/08/2020 00:00:28 24/08/2020 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/08/2020 00:00:06 25/08/2020 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

26/08/2020 00:00:42 26/08/2020 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

27/08/2020 00:00:17 27/08/2020 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

28/08/2020 00:00:53 28/08/2020 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.03 0.00 ลติร

29/08/2020 00:00:31 29/08/2020 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

30/08/2020 00:00:08 30/08/2020 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

31/08/2020 00:00:44 31/08/2020 09:01:22 9 ชั�วโมง 38 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 4 ชั�วโมง 34 นาท ี27 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 48.98 กม./ชม.



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 109.96 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 19.25 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.71 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [17 โดยสาร] 40-0265 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2020 00:00:57 01/08/2020 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

02/08/2020 00:00:10 02/08/2020 23:59:26 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

03/08/2020 00:00:27 03/08/2020 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.04 0.00 ลติร

04/08/2020 00:00:44 04/08/2020 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

91 169.31 27.66 ลติร

05/08/2020 00:00:03 05/08/2020 23:59:20 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

2 0.10 0.00 ลติร

06/08/2020 00:00:20 06/08/2020 23:59:37 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองมะคา่โมง

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

89 116.53 19.32 ลติร

07/08/2020 00:00:37 07/08/2020 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองมะคา่โมง

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

108 131.89 21.46 ลติร

08/08/2020 00:00:55 08/08/2020 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/08/2020 00:00:11 09/08/2020 23:59:25 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/08/2020 00:00:26 10/08/2020 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองมะคา่โมง

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

99 114.95 18.81 ลติร

11/08/2020 00:00:43 11/08/2020 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองมะคา่โมง

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

99 119.41 19.76 ลติร

12/08/2020 00:00:59 12/08/2020 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี14
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

2 0.13 0.00 ลติร

13/08/2020 00:00:14 13/08/2020 23:59:31 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองมะคา่โมง

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

96 135.81 21.87 ลติร



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

14/08/2020 00:00:32 14/08/2020 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองมะคา่โมง

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

98 179.26 29.39 ลติร

15/08/2020 00:00:51 15/08/2020 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

27 0.84 0.07 ลติร

16/08/2020 00:00:09 16/08/2020 23:59:24 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

17/08/2020 00:00:25 17/08/2020 23:59:39 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 0.09 0.00 ลติร

18/08/2020 00:00:39 18/08/2020 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

4 0.11 0.00 ลติร

19/08/2020 00:00:53 19/08/2020 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองมะคา่โมง

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

101 129.38 21.08 ลติร

20/08/2020 00:00:09 20/08/2020 23:59:25 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองมะคา่โมง

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองมะคา่โมง

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

77 97.19 15.62 ลติร

21/08/2020 00:00:26 21/08/2020 23:59:43 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองมะคา่โมง

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

93 202.69 33.09 ลติร

22/08/2020 00:00:43 22/08/2020 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

23/08/2020 00:00:58 23/08/2020 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

5 0.23 0.00 ลติร

24/08/2020 00:00:14 24/08/2020 23:59:27 23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

25/08/2020 00:00:28 25/08/2020 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองมะคา่โมง

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

97 146.71 24.05 ลติร

26/08/2020 00:00:42 26/08/2020 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองมะคา่โมง

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองมะคา่โมง

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

83 80.71 13.22 ลติร

27/08/2020 00:00:54 27/08/2020 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองมะคา่โมง

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองมะคา่โมง

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

83 95.81 15.52 ลติร



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

28/08/2020 00:00:06 28/08/2020 23:59:22 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองมะคา่โมง

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

96 128.27 21.13 ลติร

29/08/2020 00:00:22 29/08/2020 23:59:35 23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

2 0.06 0.00 ลติร

30/08/2020 00:00:35 30/08/2020 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

31/08/2020 00:00:49 31/08/2020 09:05:04 9 ชั�วโมง 4 นาท ี15 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 22 ชั�วโมง 12 นาท ี16 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 49.61 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1849.57 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 302.05 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 6.12 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [18 โดยสาร] 40-0266 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2020 00:00:34 01/08/2020 23:59:39 23 ชั�วโมง 59 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

02/08/2020 00:00:40 02/08/2020 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

03/08/2020 00:00:49 03/08/2020 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/08/2020 00:01:00 04/08/2020 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

05/08/2020 00:00:10 05/08/2020 23:59:22 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.06 0.00 ลติร

06/08/2020 00:00:23 06/08/2020 23:59:32 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

78 41.14 6.57 ลติร

07/08/2020 00:00:32 07/08/2020 23:59:43 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

83 56.66 9.64 ลติร

08/08/2020 00:00:44 08/08/2020 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/08/2020 00:00:54 09/08/2020 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/08/2020 00:00:03 10/08/2020 23:59:12 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

71 42.52 7.22 ลติร

11/08/2020 00:00:13 11/08/2020 23:59:22 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

105 100.39 17.86 ลติร

12/08/2020 00:00:22 12/08/2020 23:59:30 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

70 20.33 3.63 ลติร

13/08/2020 00:00:31 13/08/2020 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

72 15.02 2.54 ลติร

14/08/2020 00:00:41 14/08/2020 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

47 3.29 0.36 ลติร

15/08/2020 00:00:53 15/08/2020 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

16/08/2020 00:00:05 16/08/2020 23:59:14 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/08/2020 00:00:15 17/08/2020 23:59:24 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

49 7.07 0.88 ลติร

18/08/2020 00:00:25 18/08/2020 23:59:33 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

35 6.73 0.73 ลติร

19/08/2020 00:00:34 19/08/2020 23:59:43 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

55 5.06 0.73 ลติร

20/08/2020 00:00:43 20/08/2020 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

40 3.67 0.43 ลติร

21/08/2020 00:00:51 21/08/2020 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.04 0.00 ลติร

22/08/2020 00:01:00 22/08/2020 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

23/08/2020 00:00:09 23/08/2020 23:59:18 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/08/2020 00:00:18 24/08/2020 23:59:26 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

45 5.61 0.92 ลติร

25/08/2020 00:00:27 25/08/2020 23:59:33 23 ชั�วโมง 59 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

73 13.09 2.15 ลติร

26/08/2020 00:00:33 26/08/2020 23:59:38 23 ชั�วโมง 59 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

66 18.40 2.93 ลติร

27/08/2020 00:00:39 27/08/2020 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.07 0.00 ลติร

28/08/2020 00:00:45 28/08/2020 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

57 8.12 1.27 ลติร

29/08/2020 00:00:54 29/08/2020 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

30/08/2020 00:00:03 30/08/2020 23:59:10 23 ชั�วโมง 59 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

31/08/2020 00:00:10 31/08/2020 09:05:46 9 ชั�วโมง 5 นาท ี36 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 0.03 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 13 ชั�วโมง 47 นาท ี23 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 37.37 กม./ชม.



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 347.34 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 57.86 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 6.00 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [41 เททา้ย] 83-4802 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2020 00:00:38 01/08/2020 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี26
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

2 0.06 0.01 ลติร

02/08/2020 00:00:05 02/08/2020 23:59:34 23 ชั�วโมง 59 นาท ี29
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/08/2020 00:00:35 03/08/2020 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

75 127.12 25.08 ลติร

04/08/2020 00:00:06 04/08/2020 23:59:38 23 ชั�วโมง 59 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

73 89.80 17.91 ลติร

05/08/2020 00:00:39 05/08/2020 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

75 91.93 18.29 ลติร

06/08/2020 00:00:11 06/08/2020 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี30
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

69 89.83 17.94 ลติร

07/08/2020 00:00:41 07/08/2020 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

68 91.94 18.18 ลติร

08/08/2020 00:00:12 08/08/2020 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี30
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/08/2020 00:00:43 09/08/2020 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี28
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

10/08/2020 00:00:12 10/08/2020 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี29
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

76 84.38 16.74 ลติร

11/08/2020 00:00:42 11/08/2020 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี28
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

70 93.47 18.46 ลติร

12/08/2020 00:00:11 12/08/2020 23:59:39 23 ชั�วโมง 59 นาท ี28
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/08/2020 00:00:40 13/08/2020 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

75 101.93 19.98 ลติร

14/08/2020 00:00:11 14/08/2020 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

67 93.00 18.51 ลติร

15/08/2020 00:00:45 15/08/2020 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

16/08/2020 00:00:18 16/08/2020 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/08/2020 00:00:49 17/08/2020 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี29
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

76 85.08 16.98 ลติร

18/08/2020 00:00:18 18/08/2020 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี29
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

19/08/2020 00:00:48 19/08/2020 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี29
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

85 99.25 19.46 ลติร

20/08/2020 00:00:18 20/08/2020 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี29
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

78 104.69 20.77 ลติร

21/08/2020 00:00:47 21/08/2020 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี30
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

72 123.64 24.32 ลติร

22/08/2020 00:00:18 22/08/2020 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

23/08/2020 00:00:49 23/08/2020 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี30
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/08/2020 00:00:19 24/08/2020 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี30
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

88 19.51 3.80 ลติร

25/08/2020 00:00:49 25/08/2020 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี29
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

75 136.20 27.02 ลติร

26/08/2020 00:00:18 26/08/2020 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี28
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

79 121.39 23.73 ลติร

27/08/2020 00:00:46 27/08/2020 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี29
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

72 87.52 17.16 ลติร

28/08/2020 00:00:16 28/08/2020 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี30
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

73 86.91 17.28 ลติร

29/08/2020 00:00:46 29/08/2020 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี28
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

30/08/2020 00:00:15 30/08/2020 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี27
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

31/08/2020 00:00:43 31/08/2020 09:06:04 9 ชั�วโมง 5 นาท ี21 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

74 43.39 8.45 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 11 ชั�วโมง 39 นาท ี22 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 45.93 กม./ชม.



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 1771.07 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 350.07 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.06 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [07 เททา้ย] 83-4803 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2020 00:00:34 01/08/2020 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

02/08/2020 00:00:16 02/08/2020 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/08/2020 00:00:01 03/08/2020 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

63 12.19 2.16 ลติร

04/08/2020 00:00:48 04/08/2020 23:59:35 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

05/08/2020 00:00:34 05/08/2020 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.04 0.00 ลติร

06/08/2020 00:00:20 06/08/2020 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

07/08/2020 00:00:02 07/08/2020 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

08/08/2020 00:00:49 08/08/2020 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/08/2020 00:00:31 09/08/2020 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/08/2020 00:00:12 10/08/2020 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

11/08/2020 00:00:55 11/08/2020 23:59:38 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

12/08/2020 00:00:38 12/08/2020 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

82 12.33 2.23 ลติร

13/08/2020 00:00:21 13/08/2020 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

14/08/2020 00:00:05 14/08/2020 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

15/08/2020 00:00:52 15/08/2020 23:59:40 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

16/08/2020 00:00:40 16/08/2020 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/08/2020 00:00:23 17/08/2020 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

18/08/2020 00:00:06 18/08/2020 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

19/08/2020 00:00:48 19/08/2020 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

20/08/2020 00:00:31 20/08/2020 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/08/2020 00:00:14 21/08/2020 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

22/08/2020 00:00:56 22/08/2020 23:59:40 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

23/08/2020 00:00:40 23/08/2020 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/08/2020 00:00:23 24/08/2020 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/08/2020 00:01:04 25/08/2020 23:59:47 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

91 112.22 17.82 ลติร

26/08/2020 00:00:47 26/08/2020 23:59:25 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

27/08/2020 00:00:25 27/08/2020 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

28/08/2020 00:00:06 28/08/2020 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

29/08/2020 00:00:49 29/08/2020 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

30/08/2020 00:00:30 30/08/2020 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

31/08/2020 00:00:10 31/08/2020 09:07:11 9 ชั�วโมง 7 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 8 ชั�วโมง 19 นาท ี32 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 31.17 กม./ชม.



/

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 136.91 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 22.21 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 6.16 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --


