
 

 

 

 

 

รายงานการท างานยานพาหนะ 63 คนั 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ตุลาคม 2563 

 

กรมการขนส่งทางบก 48 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/
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ตค-400 [33 เกลี่ยดิน]  
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ตค-401 [11 รถเกลี่ยดิน] 
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ตค-1345 [27 แม็คโคร] 
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ตค-1346 [30 แม็คโคร] 
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ตค-3692 [32 รถเกลี่ยดิน] 
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ตค-3693 [09 รถเกลี่ยดิน] 
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อบจ-72 [12 รถเกลี่ยดิน] 
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รายงานการท างานเคร่ืองจักรหนัก 

จ านวน 15 คนั 
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รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [23 แม็คโคร] 0ต-1227 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/10/2020 วนัสิ�นสดุ: 26/10/2020

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 02/10/2020 อยูท่ี� วดัปากนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัปากนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

02/10/2020
07:58:18

02/10/2020
16:13:57

8 ชั�วโมง 15 นาที
39 วนิาที

- 12.03 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 05/10/2020 อยูท่ี� วดัปากนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัปากนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

05/10/2020
08:40:40

05/10/2020
15:23:58

6 ชั�วโมง 43 นาที
18 วนิาที

- 1.56 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 06/10/2020 อยูท่ี� วดัปากนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัปากนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

06/10/2020
09:44:38

06/10/2020
10:41:23

56 นาท ี45 วนิาที - 1.20 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 08/10/2020 อยูท่ี� วดัปากนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัปากนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

08/10/2020
08:40:41

08/10/2020
16:00:21

7 ชั�วโมง 19 นาที
40 วนิาที

- 17.71 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 12/10/2020 อยูท่ี� วดัปากนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นทา่ทอง
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

12/10/2020
08:20:41

12/10/2020
16:00:17

7 ชั�วโมง 39 นาที
36 วนิาที

- 16.05 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 14/10/2020 อยูท่ี� ฝ่ายสง่นํ�าและบํารงุรักษา
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นทา่ทอง
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

14/10/2020
08:09:00

14/10/2020
16:00:16

7 ชั�วโมง 51 นาที
16 วนิาที

- 9.93 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 15/10/2020 อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นทา่ทอง
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฝ่ายสง่นํ�าและบํารงุรักษา
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

15/10/2020
08:15:20

15/10/2020
16:00:03

7 ชั�วโมง 44 นาที
43 วนิาที

- 12.61 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 16/10/2020 อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นทา่ทอง
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัปากนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

16/10/2020
08:20:30

16/10/2020
16:00:10

7 ชั�วโมง 39 นาที
40 วนิาที

- 16.27 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 19/10/2020 อยูท่ี� วดัปากนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เรอืนไมช้ายนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

19/10/2020
08:31:40

19/10/2020
16:01:14

7 ชั�วโมง 29 นาที
34 วนิาที

- 12.66 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 20/10/2020 อยูท่ี� เรอืนไมช้ายนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เรอืนไมช้ายนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

20/10/2020
07:45:06

20/10/2020
16:01:01

8 ชั�วโมง 15 นาที
55 วนิาที

- 11.96 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 21/10/2020 อยูท่ี� เรอืนไมช้ายนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เรอืนไมช้ายนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

21/10/2020
07:28:21

21/10/2020
10:12:26

2 ชั�วโมง 44 นาที
5 วนิาที

- 2.60 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 22/10/2020 อยูท่ี� เรอืนไมช้ายนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

22/10/2020
08:09:43

22/10/2020
16:01:21

7 ชั�วโมง 51 นาที
38 วนิาที

- 15.94 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 26/10/2020 อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 2
ต.เดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัประชมุสงฆ์
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

26/10/2020
08:16:05

26/10/2020
16:00:02

7 ชั�วโมง 43 นาที
57 วนิาที

- 13.00 กม.



/

รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [22 แม็คโคร] 0ต-2400 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/10/2020 วนัสิ�นสดุ: 26/10/2020

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 01/10/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

01/10/2020
09:07:09

01/10/2020
10:09:32

1 ชั�วโมง 2 นาที
23 วนิาที

- 1.35 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 02/10/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

02/10/2020
07:42:15

02/10/2020
09:00:05

1 ชั�วโมง 17 นาที
50 วนิาที

- 1.63 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 04/10/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

04/10/2020
08:36:17

04/10/2020
08:53:22

17 นาท ี5 วนิาที - 0.27 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 05/10/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

05/10/2020
07:33:26

05/10/2020
09:19:04

1 ชั�วโมง 45 นาที
38 วนิาที

- 1.22 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 06/10/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

06/10/2020
07:11:51

06/10/2020
08:58:46

1 ชั�วโมง 46 นาที
55 วนิาที

- 1.29 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 07/10/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

07/10/2020
07:19:11

07/10/2020
09:16:00

1 ชั�วโมง 56 นาที
49 วนิาที

- 2.34 กม.

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

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

08/10/2020
08:21:19

08/10/2020
11:52:30

3 ชั�วโมง 31 นาที
11 วนิาที

- 1.74 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 09/10/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

09/10/2020
07:59:05

09/10/2020
13:49:25

5 ชั�วโมง 50 นาที
20 วนิาที

- 2.13 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 10/10/2020 - - - - - - -

22 แม็คโคร 0ต-2400 11/10/2020 - - - - - - -

22 แม็คโคร 0ต-2400 12/10/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

12/10/2020
07:56:46

12/10/2020
13:45:36

5 ชั�วโมง 48 นาที
50 วนิาที

- 2.21 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 14/10/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

14/10/2020
07:52:09

14/10/2020
09:06:59

1 ชั�วโมง 14 นาที
50 วนิาที

- 1.86 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 15/10/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

15/10/2020
07:56:35

15/10/2020
13:29:32

5 ชั�วโมง 32 นาที
57 วนิาที

- 1.66 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 16/10/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

16/10/2020
07:51:42

16/10/2020
08:48:15

56 นาท ี33 วนิาที - 1.05 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 17/10/2020 - - - - - - -

22 แม็คโคร 0ต-2400 18/10/2020 - - - - - - -

22 แม็คโคร 0ต-2400 19/10/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

19/10/2020
08:06:28

19/10/2020
13:55:45

5 ชั�วโมง 49 นาที
17 วนิาที

- 1.77 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 20/10/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

20/10/2020
07:40:42

20/10/2020
14:58:00

7 ชั�วโมง 17 นาที
18 วนิาที

- 2.26 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 21/10/2020 - - - - - - -

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

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

22/10/2020
07:43:23

22/10/2020
09:21:25

1 ชั�วโมง 38 นาที
2 วนิาที

- 1.05 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 23/10/2020 - - - - - - -

22 แม็คโคร 0ต-2400 24/10/2020 - - - - - - -

22 แม็คโคร 0ต-2400 25/10/2020 - - - - - - -

22 แม็คโคร 0ต-2400 26/10/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

26/10/2020
07:18:03

26/10/2020
13:01:41

5 ชั�วโมง 43 นาที
38 วนิาที

- 29.94 กม.



/

รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [33 เกลี�ยดนิ] ตค-400 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/10/2020 วนัสิ�นสดุ: 26/10/2020

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 01/10/2020 อยูท่ี� วดัสงูสมุารมหนัตาราม
ต.จรเขใ้หญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัสวา่งอารมณ์
ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง

จ.สพุรรณบรุี

01/10/2020
11:18:37

01/10/2020
14:31:12

3 ชั�วโมง 12 นาที
35 วนิาที

- 35.61 กม.

33 เกลี�ยดนิ ตค-400 02/10/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัสวา่งอารมณ์
ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบา้นกุม่
ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง

จ.สพุรรณบรุี

02/10/2020
09:42:35

02/10/2020
12:43:26

3 ชั�วโมง 51 วนิาที - 7.19 กม.

33 เกลี�ยดนิ ตค-400 05/10/2020 อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบา้นกุม่
ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัโคกงเูหา่
ต.บางพลบั อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

05/10/2020
10:27:52

05/10/2020
14:09:04

3 ชั�วโมง 41 นาที
12 วนิาที

- 5.33 กม.

33 เกลี�ยดนิ ตค-400 06/10/2020 อยูท่ี� วดัโคกงเูหา่
ต.บางพลบั อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัโคกงเูหา่
ต.บางพลบั อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

06/10/2020
09:48:26

06/10/2020
14:56:00

5 ชั�วโมง 7 นาที
34 วนิาที

- 10.47 กม.

33 เกลี�ยดนิ ตค-400 07/10/2020 อยูท่ี� วดัโคกงเูหา่
ต.บางพลบั อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� รา้นบางสะแกคอนกรตี
ต.บา้นกุม่ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

07/10/2020
10:34:27

07/10/2020
11:59:19

1 ชั�วโมง 24 นาที
52 วนิาที

- 7.33 กม.

33 เกลี�ยดนิ ตค-400 08/10/2020 อยูท่ี� รา้นบางสะแกคอนกรตี
ต.บา้นกุม่ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัสวา่งอารมณร์าษฎร์
ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง

จ.สพุรรณบรุี

08/10/2020
09:58:12

08/10/2020
13:26:54

3 ชั�วโมง 28 นาที
42 วนิาที

- 5.96 กม.

33 เกลี�ยดนิ ตค-400 09/10/2020 อยูท่ี� วดัสวา่งอารมณร์าษฎร์
ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัสวา่งอารมณร์าษฎร์
ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง

จ.สพุรรณบรุี

09/10/2020
10:21:58

09/10/2020
12:24:36

2 ชั�วโมง 2 นาที
38 วนิาที

- 1.49 กม.

33 เกลี�ยดนิ ตค-400 12/10/2020 อยูท่ี� วดัสวา่งอารมณร์าษฎร์
ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัสวา่งอารมณร์าษฎร์
ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง

จ.สพุรรณบรุี

12/10/2020
10:05:24

12/10/2020
15:25:48

5 ชั�วโมง 20 นาที
24 วนิาที

- 14.30 กม.

33 เกลี�ยดนิ ตค-400 14/10/2020 อยูท่ี� วดัสวา่งอารมณร์าษฎร์
ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัโคกงเูหา่
ต.บางพลบั อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

14/10/2020
10:07:08

14/10/2020
11:21:41

1 ชั�วโมง 14 นาที
33 วนิาที

- 9.14 กม.

33 เกลี�ยดนิ ตค-400 15/10/2020 อยูท่ี� วดัโคกงเูหา่
ต.บางพลบั อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัโคกงเูหา่
ต.บางพลบั อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

15/10/2020
12:19:56

15/10/2020
14:55:00

2 ชั�วโมง 35 นาที
4 วนิาที

- 4.73 กม.

33 เกลี�ยดนิ ตค-400 16/10/2020 อยูท่ี� วดัโคกงเูหา่
ต.บางพลบั อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัโคกงเูหา่
ต.บางพลบั อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

16/10/2020
09:32:01

16/10/2020
11:26:27

1 ชั�วโมง 54 นาที
26 วนิาที

- 3.59 กม.

33 เกลี�ยดนิ ตค-400 19/10/2020 อยูท่ี� วดัโคกงเูหา่
ต.บางพลบั อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

19/10/2020
09:59:11

19/10/2020
14:33:09

4 ชั�วโมง 33 นาที
58 วนิาที

- 43.66 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 20/10/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

20/10/2020
08:25:43

20/10/2020
13:08:41

4 ชั�วโมง 42 นาที
58 วนิาที

- 41.42 กม.



/

รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [11 รถเกลี�ยดนิ] ตค-401 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/10/2020 วนัสิ�นสดุ: 26/10/2020

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

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

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

11 รถเกลี�ยดนิ ตค-401 21/10/2020 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วสิาหกจิชมุชนขนมเปี� ยะมงคล
เมอืงอูท่อง

ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

21/10/2020
11:26:41

21/10/2020
12:28:15

1 ชั�วโมง 1 นาที
34 วนิาที

- 32.54 กม.



/

รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [24 แม็คโคร] ตค-780 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/10/2020 วนัสิ�นสดุ: 26/10/2020

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 02/10/2020 อยูท่ี� Khao Son Mo
ต.บอ่สพุรรณ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� Khao Son Mo
ต.บอ่สพุรรณ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

02/10/2020
09:07:05

02/10/2020
17:24:29

8 ชั�วโมง 17 นาที
24 วนิาที

- 12.02 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 03/10/2020 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 04/10/2020 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 05/10/2020 อยูท่ี� บา้นเขาซอ่นหมอ้
ต.บอ่สพุรรณ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� Khao Son Mo
ต.บอ่สพุรรณ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

05/10/2020
09:20:11

05/10/2020
16:15:08

6 ชั�วโมง 54 นาที
57 วนิาที

- 8.74 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 06/10/2020 อยูท่ี� Khao Son Mo
ต.บอ่สพุรรณ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� Khao Son Mo
ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี

06/10/2020
09:25:50

06/10/2020
15:52:02

6 ชั�วโมง 26 นาที
12 วนิาที

- 9.72 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 07/10/2020 อยูท่ี� Khao Son Mo
ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี

อยูท่ี� Khao Son Mo
ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี

07/10/2020
09:00:12

07/10/2020
16:08:05

7 ชั�วโมง 7 นาที
53 วนิาที

- 8.73 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 08/10/2020 อยูท่ี� Khao Son Mo
ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี

อยูท่ี� Khao Son Mo
ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี

08/10/2020
09:24:33

08/10/2020
16:16:11

6 ชั�วโมง 51 นาที
38 วนิาที

- 9.23 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 09/10/2020 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 10/10/2020 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 11/10/2020 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 12/10/2020 อยูท่ี� Khao Son Mo
ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี

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

12/10/2020
12:29:11

12/10/2020
13:42:17

1 ชั�วโมง 13 นาที
6 วนิาที

- 20.24 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 13/10/2020 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

13/10/2020
13:05:06

13/10/2020
13:09:19

4 นาท ี13 วนิาที - 7.54 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 14/10/2020 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

14/10/2020
08:22:09

14/10/2020
09:01:37

39 นาท ี28 วนิาที - 2.52 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 15/10/2020 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัคบูวั
ต.วดัดาว อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

15/10/2020
10:27:44

15/10/2020
12:14:22

1 ชั�วโมง 46 นาที
38 วนิาที

- 45.85 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 16/10/2020 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 17/10/2020 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 18/10/2020 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 19/10/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัคบูวั
ต.วดัดาว อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ยาใจคนจน
ต.สองพี�นอ้ง อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

19/10/2020
09:25:39

19/10/2020
16:12:47

6 ชั�วโมง 47 นาที
8 วนิาที

- 23.91 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 20/10/2020 อยูท่ี� ยาใจคนจน
ต.สองพี�นอ้ง อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วงษ์พาณชิย์
ต.สองพี�นอ้ง อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

20/10/2020
08:41:09

20/10/2020
16:04:45

7 ชั�วโมง 23 นาที
36 วนิาที

- 9.96 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 21/10/2020 อยูท่ี� วงษ์พาณชิย์
ต.สองพี�นอ้ง อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วงษ์พาณชิย์
ต.สองพี�นอ้ง อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

21/10/2020
08:48:49

21/10/2020
16:30:10

7 ชั�วโมง 41 นาที
21 วนิาที

- 12.29 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 22/10/2020 อยูท่ี� วงษ์พาณชิย์
ต.สองพี�นอ้ง อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วงษ์พาณชิย์
ต.สองพี�นอ้ง อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

22/10/2020
08:48:57

22/10/2020
16:11:03

7 ชั�วโมง 22 นาที
6 วนิาที

- 10.03 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 23/10/2020 อยูท่ี� วงษ์พาณชิย์
ต.สองพี�นอ้ง อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัอมัพวนั
ต.สองพี�นอ้ง อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

23/10/2020
08:54:24

23/10/2020
16:06:59

7 ชั�วโมง 12 นาที
35 วนิาที

- 9.70 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 24/10/2020 อยูท่ี� วดัอมัพวนั
ต.สองพี�นอ้ง อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัอมัพวนั
ต.สองพี�นอ้ง อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

24/10/2020
09:01:48

24/10/2020
15:58:29

6 ชั�วโมง 56 นาที
41 วนิาที

- 11.11 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 25/10/2020 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 26/10/2020 อยูท่ี� วดัอมัพวนั
ต.สองพี�นอ้ง อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัคบูวั
ต.วดัดาว อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

26/10/2020
14:19:27

26/10/2020
15:07:33

48 นาท ี6 วนิาที - 16.44 กม.



/

รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [27 แม็คโคร] ตค-1345 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/10/2020 วนัสิ�นสดุ: 26/10/2020

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 01/10/2020 อยูท่ี� เหมี�ยวพันธุป์ลา
ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เหมี�ยวพันธุป์ลา
ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

01/10/2020
08:47:11

01/10/2020
16:58:36

8 ชั�วโมง 11 นาที
25 วนิาที

- 5.91 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 02/10/2020 อยูท่ี� เหมี�ยวพันธุป์ลา
ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เหมี�ยวพันธุป์ลา
ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

02/10/2020
08:35:19

02/10/2020
14:28:21

5 ชั�วโมง 53 นาที
2 วนิาที

- 3.85 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 05/10/2020 อยูท่ี� เหมี�ยวพันธุป์ลา
ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

05/10/2020
09:46:31

05/10/2020
10:49:11

1 ชั�วโมง 2 นาที
40 วนิาที

- 24.38 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 06/10/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

06/10/2020
09:23:19

06/10/2020
15:15:43

5 ชั�วโมง 52 นาที
24 วนิาที

- 2.77 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 07/10/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

07/10/2020
09:25:53

07/10/2020
14:03:48

4 ชั�วโมง 37 นาที
55 วนิาที

- 2.74 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 08/10/2020 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 09/10/2020 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 10/10/2020 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 11/10/2020 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 12/10/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัดอนเจดยีร์าษฎรบ์รูณะ
ต.ดอนมะสงัข ์อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

12/10/2020
09:34:08

12/10/2020
10:37:05

1 ชั�วโมง 2 นาที
57 วนิาที

- 18.48 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 13/10/2020 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 14/10/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัดอนเจดยีร์าษฎรบ์รูณะ
ต.ดอนมะสงัข ์อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

14/10/2020
07:57:49

14/10/2020
15:04:44

7 ชั�วโมง 6 นาที
55 วนิาที

- 56.26 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 15/10/2020 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

15/10/2020
10:38:38

15/10/2020
14:46:07

4 ชั�วโมง 7 นาที
29 วนิาที

- 1.59 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 16/10/2020 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

16/10/2020
08:59:25

16/10/2020
09:01:35

2 นาท ี10 วนิาที - 1.35 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 22/10/2020 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

22/10/2020
13:31:10

22/10/2020
14:44:34

1 ชั�วโมง 13 นาที
24 วนิาที

- 1.56 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 23/10/2020 - - - - - - -



/

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 24/10/2020 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 25/10/2020 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 26/10/2020 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัดอนเจดยีร์าษฎรบ์รูณะ
ต.ดอนมะสงัข ์อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

26/10/2020
09:16:47

26/10/2020
16:38:45

7 ชั�วโมง 21 นาที
58 วนิาที

- 45.23 กม.



/

รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [30 แม็คโคร] ตค-1346 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/10/2020 วนัสิ�นสดุ: 26/10/2020

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 01/10/2020 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 02/10/2020 อยูท่ี� เถา้แกน่อ้ยกาแฟโบราณ
ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ก. วฒันา (โพธิ�พระยา)
ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

02/10/2020
09:15:44

02/10/2020
09:29:25

13 นาท ี41 วนิาที - 0.80 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 03/10/2020 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 04/10/2020 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 05/10/2020 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 06/10/2020 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 07/10/2020 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 08/10/2020 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 09/10/2020 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 10/10/2020 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 11/10/2020 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 12/10/2020 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 13/10/2020 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 14/10/2020 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 15/10/2020 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 16/10/2020 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 17/10/2020 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 18/10/2020 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 19/10/2020 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 20/10/2020 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 21/10/2020 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 22/10/2020 - - - - - - 0.62 กม.



/

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 26/10/2020 อยูท่ี� ก. วฒันา (โพธิ�พระยา)
ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ก. วฒันา (โพธิ�พระยา)
ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

26/10/2020
10:05:04

26/10/2020
10:39:38

34 นาท ี34 วนิาที - 0.66 กม.



/

รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [25 แม็คโคร] ตค-1507 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/10/2020 วนัสิ�นสดุ: 26/10/2020

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 01/10/2020 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 02/10/2020 อยูท่ี� รา้นสมานการเกษตร
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� รา้นสมานการเกษตร
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

02/10/2020
08:07:49

02/10/2020
16:01:36

7 ชั�วโมง 53 นาที
47 วนิาที

- 7.00 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 03/10/2020 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 04/10/2020 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 05/10/2020 อยูท่ี� รา้นสมานการเกษตร
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� รา้นสมานการเกษตร
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

05/10/2020
08:22:42

05/10/2020
16:01:56

7 ชั�วโมง 39 นาที
14 วนิาที

- 6.50 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 06/10/2020 อยูท่ี� รา้นสมานการเกษตร
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัทา่ทอง
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

06/10/2020
08:24:31

06/10/2020
16:00:33

7 ชั�วโมง 36 นาที
2 วนิาที

- 7.79 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 07/10/2020 อยูท่ี� วดัทา่ทอง
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัทา่ทอง
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

07/10/2020
08:25:54

07/10/2020
15:56:18

7 ชั�วโมง 30 นาที
24 วนิาที

- 6.75 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 08/10/2020 อยูท่ี� วดัทา่ทอง
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัทา่ทอง
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

08/10/2020
08:46:25

08/10/2020
15:53:17

7 ชั�วโมง 6 นาที
52 วนิาที

- 6.05 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 09/10/2020 อยูท่ี� วดัทา่ทอง
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัทา่ทอง
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

09/10/2020
08:25:04

09/10/2020
16:01:21

7 ชั�วโมง 36 นาที
17 วนิาที

- 7.86 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 10/10/2020 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 11/10/2020 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 12/10/2020 อยูท่ี� วดัทา่ทอง
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นทา่ทอง
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

12/10/2020
08:27:57

12/10/2020
16:03:06

7 ชั�วโมง 35 นาที
9 วนิาที

- 6.76 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 13/10/2020 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 14/10/2020 อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นทา่ทอง
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นทา่ทอง
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

14/10/2020
08:10:07

14/10/2020
16:01:47

7 ชั�วโมง 51 นาที
40 วนิาที

- 5.12 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 15/10/2020 อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นทา่ทอง
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นทา่ทอง
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

15/10/2020
08:14:23

15/10/2020
16:00:37

7 ชั�วโมง 46 นาที
14 วนิาที

- 5.75 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 16/10/2020 อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นทา่ทอง
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัปากนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

16/10/2020
08:21:42

16/10/2020
16:00:45

7 ชั�วโมง 39 นาที
3 วนิาที

- 8.51 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 17/10/2020 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 18/10/2020 - - - - - - -



/

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 19/10/2020 อยูท่ี� วดัปากนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัปากนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

19/10/2020
08:31:37

19/10/2020
16:01:05

7 ชั�วโมง 29 นาที
28 วนิาที

- 8.90 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 20/10/2020 อยูท่ี� วดัปากนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เรอืนไมช้ายนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

20/10/2020
07:51:05

20/10/2020
16:08:22

8 ชั�วโมง 17 นาที
17 วนิาที

- 7.65 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 21/10/2020 อยูท่ี� เรอืนไมช้ายนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เรอืนไมช้ายนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

21/10/2020
08:17:16

21/10/2020
16:02:46

7 ชั�วโมง 45 นาที
30 วนิาที

- 6.45 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 22/10/2020 อยูท่ี� เรอืนไมช้ายนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

22/10/2020
08:08:50

22/10/2020
16:02:09

7 ชั�วโมง 53 นาที
19 วนิาที

- 6.52 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 26/10/2020 อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 2
ต.เดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัประชมุสงฆ์
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

26/10/2020
08:07:57

26/10/2020
16:00:52

7 ชั�วโมง 52 นาที
55 วนิาที

- 5.78 กม.



/

รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [10 รถเกลี�ยดนิ] ตค-1707 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/10/2020 วนัสิ�นสดุ: 26/10/2020

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 02/10/2020 อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

02/10/2020
08:49:44

02/10/2020
13:13:38

4 ชั�วโมง 23 นาที
54 วนิาที

- 0.73 กม.

10 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-1707 05/10/2020 อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

05/10/2020
13:28:40

05/10/2020
13:50:18

21 นาท ี38 วนิาที - 0.18 กม.

10 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-1707 06/10/2020 อยูท่ี� Wat Khok Wua
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วทิยาลยัการอาชพีอูท่อง
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

06/10/2020
09:31:10

06/10/2020
09:35:27

4 นาท ี17 วนิาที - 0.09 กม.

10 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-1707 07/10/2020 อยูท่ี� วทิยาลยัการอาชพีอูท่อง
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วทิยาลยัการอาชพีอูท่อง
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

07/10/2020
08:38:47

07/10/2020
14:39:20

6 ชั�วโมง 33 วนิาที - 22.09 กม.

10 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-1707 08/10/2020 อยูท่ี� วทิยาลยัการอาชพีอูท่อง
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วทิยาลยัการอาชพีอูท่อง
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

08/10/2020
08:44:39

08/10/2020
12:08:28

3 ชั�วโมง 23 นาที
49 วนิาที

- 17.24 กม.

10 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-1707 12/10/2020 อยูท่ี� วทิยาลยัการอาชพีอูท่อง
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วทิยาลยัการอาชพีอูท่อง
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

12/10/2020
08:37:11

12/10/2020
16:18:58

7 ชั�วโมง 41 นาที
47 วนิาที

- 32.52 กม.

10 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-1707 14/10/2020 อยูท่ี� วทิยาลยัการอาชพีอูท่อง
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วทิยาลยัการอาชพีอูท่อง
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

14/10/2020
08:29:29

14/10/2020
15:41:16

7 ชั�วโมง 11 นาที
47 วนิาที

- 28.15 กม.

10 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-1707 15/10/2020 อยูท่ี� วทิยาลยัการอาชพีอูท่อง
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วทิยาลยัการอาชพีอูท่อง
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

15/10/2020
08:37:15

15/10/2020
16:31:30

7 ชั�วโมง 54 นาที
15 วนิาที

- 26.72 กม.

10 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-1707 16/10/2020 อยูท่ี� วทิยาลยัการอาชพีอูท่อง
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

16/10/2020
09:26:13

16/10/2020
11:25:46

1 ชั�วโมง 59 นาที
33 วนิาที

- 11.99 กม.

10 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-1707 17/10/2020 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

17/10/2020
09:33:37

17/10/2020
13:27:47

3 ชั�วโมง 54 นาที
10 วนิาที

- 1.36 กม.

10 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-1707 19/10/2020 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วทิยาลยัการอาชพีอูท่อง
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

19/10/2020
08:23:30

19/10/2020
09:17:38

54 นาท ี8 วนิาที - 9.71 กม.

10 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-1707 26/10/2020 อยูท่ี� Wat Khok Wua
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วทิยาลยัการอาชพีอูท่อง
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

26/10/2020
08:24:16

26/10/2020
16:25:06

8 ชั�วโมง 50 วนิาที - 24.26 กม.



/

รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [28 แม็คโคร] ตค-3446 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/10/2020 วนัสิ�นสดุ: 26/10/2020

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 01/10/2020 - - - - - - 0.48 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 02/10/2020 - - - - - - 0.75 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 03/10/2020 - - - - - - 4.67 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 04/10/2020 - - - - - - 3.38 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 05/10/2020 - - - - - - 0.88 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 06/10/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองปลอ้ง
ต.ดอนเจดยี ์อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

06/10/2020
11:49:13

06/10/2020
13:16:49

1 ชั�วโมง 27 นาที
36 วนิาที

- 28.84 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 07/10/2020 อยูท่ี� บา้นหนองปลอ้ง
ต.ดอนเจดยี ์อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองปลอ้ง
ต.ดอนเจดยี ์อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

07/10/2020
08:46:05

07/10/2020
16:07:23

7 ชั�วโมง 21 นาที
18 วนิาที

- 19.30 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 08/10/2020 อยูท่ี� บา้นหนองปลอ้ง
ต.ดอนเจดยี ์อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บรษัิท ศศกิาญจนร์ซีอรส์เซน็เตอร์
จํากดั

ต.ดอนเจดยี ์อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

08/10/2020
08:57:41

08/10/2020
15:42:00

6 ชั�วโมง 44 นาที
19 วนิาที

- 15.11 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 09/10/2020 อยูท่ี� บรษัิท ศศกิาญจนร์ซีอรส์เซน็เตอร์
จํากดั

ต.ดอนเจดยี ์อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บรษัิท ศศกิาญจนร์ซีอรส์เซน็เตอร์
จํากดั

ต.ดอนเจดยี ์อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

09/10/2020
08:49:17

09/10/2020
14:04:18

5 ชั�วโมง 15 นาที
1 วนิาที

- 12.94 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 10/10/2020 - - - - - - -

28 แม็คโคร ตค-3446 11/10/2020 - - - - - - 0.28 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 12/10/2020 อยูท่ี� บรษัิท ศศกิาญจนร์ซีอรส์เซน็เตอร์
จํากดั

ต.ดอนเจดยี ์อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บรษัิท ศศกิาญจนร์ซีอรส์เซน็เตอร์
จํากดั

ต.ดอนเจดยี ์อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

12/10/2020
08:43:39

12/10/2020
15:58:35

7 ชั�วโมง 14 นาที
56 วนิาที

- 24.73 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 13/10/2020 - - - - - - -

28 แม็คโคร ตค-3446 14/10/2020 อยูท่ี� บรษัิท ศศกิาญจนร์ซีอรส์เซน็เตอร์
จํากดั

ต.ดอนเจดยี ์อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัสระศรเีจรญิ
ต.ดอนเจดยี ์อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

14/10/2020
08:40:15

14/10/2020
16:33:18

7 ชั�วโมง 53 นาที
3 วนิาที

- 23.76 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 15/10/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัสระศรเีจรญิ
ต.ดอนเจดยี ์อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัสระศรเีจรญิ
ต.ดอนเจดยี ์อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

15/10/2020
08:34:57

15/10/2020
16:17:09

7 ชั�วโมง 42 นาที
12 วนิาที

- 21.65 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 16/10/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัสระศรเีจรญิ
ต.ดอนเจดยี ์อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัสระศรเีจรญิ
ต.ดอนเจดยี ์อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

16/10/2020
08:37:08

16/10/2020
15:45:53

7 ชั�วโมง 8 นาที
45 วนิาที

- 17.78 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 17/10/2020 - - - - - - 0.57 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 18/10/2020 - - - - - - 0.40 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 19/10/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัสระศรเีจรญิ
ต.ดอนเจดยี ์อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� แอบอรอ่ย
ต.ดอนเจดยี ์อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

19/10/2020
08:23:05

19/10/2020
16:09:56

7 ชั�วโมง 46 นาที
51 วนิาที

- 17.25 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 20/10/2020 อยูท่ี� แอบอรอ่ย
ต.ดอนเจดยี ์อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� แอบอรอ่ย
ต.ดอนเจดยี ์อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

20/10/2020
09:33:50

20/10/2020
15:50:58

6 ชั�วโมง 17 นาที
8 วนิาที

- 15.78 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 21/10/2020 อยูท่ี� แอบอรอ่ย
ต.ดอนเจดยี ์อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัสรุยิดารา
ต.ดอนเจดยี ์อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

21/10/2020
09:32:12

21/10/2020
09:53:57

21 นาท ี45 วนิาที - 16.80 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 22/10/2020 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัสรุยิดารา
ต.ดอนเจดยี ์อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บรษัิท เมอืงทองฟารม์ดอนเจดยี์
จํากดั

ต.ดอนเจดยี ์อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

22/10/2020
08:43:03

22/10/2020
15:49:34

7 ชั�วโมง 6 นาที
31 วนิาที

- 14.35 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 23/10/2020 - - - - - - 2.72 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 24/10/2020 - - - - - - 2.23 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 25/10/2020 - - - - - - 4.29 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 26/10/2020 อยูท่ี� บรษัิท เมอืงทองฟารม์ดอนเจดยี์
จํากดั

ต.ดอนเจดยี ์อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� คาลเท็กซ ์หจก. เฉลมิ บวัเอี�ยม
ต.ดอนเจดยี ์อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

26/10/2020
08:25:20

26/10/2020
16:32:41

8 ชั�วโมง 7 นาที
21 วนิาที

- 21.52 กม.



/

รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [29 แม็คโคร] ตค-3447 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/10/2020 วนัสิ�นสดุ: 26/10/2020

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 01/10/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

01/10/2020
12:22:49

01/10/2020
12:55:25

32 นาท ี36 วนิาที - 0.34 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 02/10/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

02/10/2020
07:58:55

02/10/2020
17:55:14

9 ชั�วโมง 56 นาที
19 วนิาที

- 15.07 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 03/10/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

03/10/2020
08:09:34

03/10/2020
09:35:49

1 ชั�วโมง 26 นาที
15 วนิาที

- 0.90 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 05/10/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

05/10/2020
08:51:15

05/10/2020
16:25:06

7 ชั�วโมง 33 นาที
51 วนิาที

- 5.93 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 06/10/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

06/10/2020
08:11:26

06/10/2020
17:58:25

9 ชั�วโมง 46 นาที
59 วนิาที

- 7.33 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 07/10/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

07/10/2020
08:52:32

07/10/2020
17:09:44

8 ชั�วโมง 17 นาที
12 วนิาที

- 6.51 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 13/10/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

13/10/2020
08:16:43

13/10/2020
09:11:31

54 นาท ี48 วนิาที - 0.72 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 14/10/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

14/10/2020
07:56:15

14/10/2020
17:30:33

9 ชั�วโมง 34 นาที
18 วนิาที

- 7.09 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 15/10/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

15/10/2020
08:15:46

15/10/2020
17:07:31

8 ชั�วโมง 51 นาที
45 วนิาที

- 6.24 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 16/10/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

16/10/2020
08:06:56

16/10/2020
16:38:12

8 ชั�วโมง 31 นาที
16 วนิาที

- 6.53 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 17/10/2020 - - - - - - -

29 แม็คโคร ตค-3447 18/10/2020 - - - - - - -

29 แม็คโคร ตค-3447 19/10/2020 - - - - - - -

29 แม็คโคร ตค-3447 20/10/2020 - - - - - - -

29 แม็คโคร ตค-3447 21/10/2020 - - - - - - -

29 แม็คโคร ตค-3447 22/10/2020 - - - - - - -

29 แม็คโคร ตค-3447 23/10/2020 - - - - - - -

29 แม็คโคร ตค-3447 24/10/2020 - - - - - - -

29 แม็คโคร ตค-3447 25/10/2020 - - - - - - -



/

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 26/10/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

26/10/2020
09:59:39

26/10/2020
18:15:12

8 ชั�วโมง 15 นาที
33 วนิาที

- 5.63 กม.



/

รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [32 เกลี�ยดนิ] ตค-3692 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/10/2020 วนัสิ�นสดุ: 26/10/2020

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 01/10/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

01/10/2020
09:14:11

01/10/2020
13:59:56

4 ชั�วโมง 45 นาที
45 วนิาที

- 36.83 กม.

32 เกลี�ยดนิ ตค-3692 19/10/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
สระพังลาน

ต.สระพังลาน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

19/10/2020
08:57:00

19/10/2020
17:04:54

8 ชั�วโมง 7 นาที
54 วนิาที

- 83.16 กม.

32 เกลี�ยดนิ ตค-3692 26/10/2020 อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
สระพังลาน

ต.สระพังลาน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดันันทวนั
ต.สระพังลาน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

26/10/2020
09:49:15

26/10/2020
14:57:27

5 ชั�วโมง 8 นาที
12 วนิาที

- 18.45 กม.



/

รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [09 รถเกลี�ยดนิ] ตค-3693 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/10/2020 วนัสิ�นสดุ: 26/10/2020

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 01/10/2020 อยูท่ี� บา้นทุง่ใหญ่
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นทุง่ใหญ่
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

01/10/2020
08:48:12

01/10/2020
16:34:54

7 ชั�วโมง 46 นาที
42 วนิาที

- 16.75 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 02/10/2020 อยูท่ี� บา้นทุง่ใหญ่
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นทุง่ใหญ่
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

02/10/2020
08:33:06

02/10/2020
15:22:14

6 ชั�วโมง 49 นาที
8 วนิาที

- 16.69 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 03/10/2020 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 04/10/2020 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 05/10/2020 อยูท่ี� บา้นทุง่ใหญ่
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นทุง่ใหญ่
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

05/10/2020
08:31:25

05/10/2020
16:00:39

7 ชั�วโมง 29 นาที
14 วนิาที

- 16.08 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 06/10/2020 อยูท่ี� บา้นทุง่ใหญ่
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

06/10/2020
08:27:09

06/10/2020
15:45:09

7 ชั�วโมง 18 นาที - 15.62 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 07/10/2020 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 08/10/2020 อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

08/10/2020
08:31:42

08/10/2020
13:21:52

4 ชั�วโมง 50 นาที
10 วนิาที

- 9.33 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 09/10/2020 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 10/10/2020 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 11/10/2020 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 12/10/2020 อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

12/10/2020
08:34:26

12/10/2020
15:50:24

7 ชั�วโมง 15 นาที
58 วนิาที

- 16.70 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 14/10/2020 อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

14/10/2020
08:31:57

14/10/2020
15:53:08

7 ชั�วโมง 21 นาที
11 วนิาที

- 14.56 กม.



/

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 15/10/2020 อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัทา่ประชาสรรค์
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

15/10/2020
08:26:00

15/10/2020
16:01:39

7 ชั�วโมง 35 นาที
39 วนิาที

- 14.75 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 16/10/2020 อยูท่ี� วดัทา่ประชาสรรค์
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัทา่ประชาสรรค์
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

16/10/2020
08:59:54

16/10/2020
14:38:04

5 ชั�วโมง 38 นาที
10 วนิาที

- 9.68 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 17/10/2020 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 18/10/2020 - - - - - - 0.36 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 19/10/2020 - - - - - - 0.27 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 20/10/2020 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 21/10/2020 - - - - - - 0.45 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 22/10/2020 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 23/10/2020 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 24/10/2020 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 25/10/2020 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 26/10/2020 อยูท่ี� วดัทา่ประชาสรรค์
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัวงัจกิ
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

26/10/2020
08:34:58

26/10/2020
16:30:27

7 ชั�วโมง 55 นาที
29 วนิาที

- 22.80 กม.



/

รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [26 แม็คโคร] ตค-3721 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/10/2020 วนัสิ�นสดุ: 26/10/2020

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 08/10/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัคณฑี
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

08/10/2020
08:19:33

08/10/2020
16:08:02

7 ชั�วโมง 48 นาที
29 วนิาที

- 37.47 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 09/10/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัคณฑี
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัคณฑี
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

09/10/2020
08:33:59

09/10/2020
16:16:09

7 ชั�วโมง 42 นาที
10 วนิาที

- 11.96 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 12/10/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัคณฑี
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หว้ยคณฑี
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

12/10/2020
08:29:55

12/10/2020
15:55:39

7 ชั�วโมง 25 นาที
44 วนิาที

- 8.81 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 14/10/2020 อยูท่ี� หว้ยคณฑี
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หว้ยคณฑี
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

14/10/2020
09:03:16

14/10/2020
17:09:28

8 ชั�วโมง 6 นาที
12 วนิาที

- 5.42 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 15/10/2020 อยูท่ี� หว้ยคณฑี
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัทุง่ตลิ�งชนั
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

15/10/2020
09:19:16

15/10/2020
16:15:38

6 ชั�วโมง 56 นาที
22 วนิาที

- 11.44 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 16/10/2020 อยูท่ี� วดัทุง่ตลิ�งชนั
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นตลิ�งชนั
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

16/10/2020
08:41:34

16/10/2020
16:15:57

7 ชั�วโมง 34 นาที
23 วนิาที

- 8.88 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 19/10/2020 อยูท่ี� บา้นตลิ�งชนั
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานเกษตรอําเภอสองพี�นอ้ง
ต.บางพลบั อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

19/10/2020
08:49:59

19/10/2020
15:00:15

6 ชั�วโมง 10 นาที
16 วนิาที

- 51.21 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 20/10/2020 อยูท่ี� สํานักงานเกษตรอําเภอสองพี�นอ้ง
ต.บางพลบั อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เต็นทส์วุทิย ์เจรญิยนต์
ต.สองพี�นอ้ง อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

20/10/2020
08:24:40

20/10/2020
13:48:12

5 ชั�วโมง 23 นาที
32 วนิาที

- 13.01 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 21/10/2020 อยูท่ี� เต็นทส์วุทิย ์เจรญิยนต์
ต.สองพี�นอ้ง อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นตลิ�งชนั
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

21/10/2020
08:25:10

21/10/2020
16:07:28

7 ชั�วโมง 42 นาที
18 วนิาที

- 63.91 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 22/10/2020 อยูท่ี� บา้นตลิ�งชนั
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นตลิ�งชนั
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

22/10/2020
08:57:11

22/10/2020
16:06:05

7 ชั�วโมง 8 นาที
54 วนิาที

- 8.56 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 23/10/2020 อยูท่ี� บา้นตลิ�งชนั
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อดเิรก
ต.ดอนคา อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

23/10/2020
08:43:47

23/10/2020
16:03:33

7 ชั�วโมง 19 นาที
46 วนิาที

- 9.17 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 26/10/2020 อยูท่ี� อดเิรก
ต.ดอนคา อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บางจาก
ต.ดอนคา อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

26/10/2020
08:52:05

26/10/2020
16:00:25

7 ชั�วโมง 8 นาที
20 วนิาที

- 9.60 กม.



/

รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [12 รถเกลี�ยดนิ] อบจ-72 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/10/2020 วนัสิ�นสดุ: 26/10/2020

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

ช.ม.
ระยะทางรวม

(กม.)

ไมม่ขีอ้มลู



 

 

 

 

 

รายงานการเดินทางและอตัราการส้ินเปลืองน า้มนั 

จ านวน 48 คนั 



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [06 รถนํ�า] 83-5056 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 10/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/10/2020 00:00:26 01/10/2020 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� บา้นทุง่ใหญ่
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นทุง่ใหญ่
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

53 26.25 6.73 ลติร

02/10/2020 00:00:07 02/10/2020 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� บา้นทุง่ใหญ่
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นทุง่ใหญ่
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

42 10.01 1.63 ลติร

03/10/2020 00:00:49 03/10/2020 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� บา้นทุง่ใหญ่
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นทุง่ใหญ่
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/10/2020 00:00:31 04/10/2020 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� บา้นทุง่ใหญ่
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นทุง่ใหญ่
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/10/2020 00:00:14 05/10/2020 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� บา้นทุง่ใหญ่
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นทุง่ใหญ่
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

32 15.19 3.86 ลติร

06/10/2020 00:00:55 06/10/2020 23:59:37 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� บา้นทุง่ใหญ่
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

53 33.49 8.69 ลติร

07/10/2020 00:00:37 07/10/2020 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

08/10/2020 00:00:19 08/10/2020 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

34 10.60 2.72 ลติร

09/10/2020 00:00:02 09/10/2020 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/10/2020 00:00:46 10/10/2020 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

11/10/2020 00:00:31 11/10/2020 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

12/10/2020 00:00:14 12/10/2020 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

47 16.44 4.38 ลติร

13/10/2020 00:00:57 13/10/2020 23:59:40 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ 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

14/10/2020 00:00:40 14/10/2020 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

30 12.20 2.53 ลติร

15/10/2020 00:00:23 15/10/2020 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

11 11.00 2.71 ลติร

16/10/2020 00:00:06 16/10/2020 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัทา่ประชาสรรค์
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

39 11.63 2.28 ลติร

17/10/2020 00:00:48 17/10/2020 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� วดัทา่ประชาสรรค์
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัทา่ประชาสรรค์
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/10/2020 00:00:31 18/10/2020 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� วดัทา่ประชาสรรค์
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัทา่ประชาสรรค์
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

19/10/2020 00:00:16 19/10/2020 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� วดัทา่ประชาสรรค์
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัทา่ประชาสรรค์
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.05 0.00 ลติร

20/10/2020 00:00:00 20/10/2020 23:59:43 23 ชั�วโมง 59 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� วดัทา่ประชาสรรค์
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัทา่ประชาสรรค์
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/10/2020 00:00:43 21/10/2020 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� วดัทา่ประชาสรรค์
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัทา่ประชาสรรค์
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

22/10/2020 00:00:26 22/10/2020 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� วดัทา่ประชาสรรค์
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัทา่ประชาสรรค์
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

23/10/2020 00:00:08 23/10/2020 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� วดัทา่ประชาสรรค์
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัทา่ประชาสรรค์
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/10/2020 00:00:50 24/10/2020 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� วดัทา่ประชาสรรค์
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัทา่ประชาสรรค์
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/10/2020 00:00:31 25/10/2020 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� วดัทา่ประชาสรรค์
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัทา่ประชาสรรค์
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

26/10/2020 00:00:11 26/10/2020 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� วดัทา่ประชาสรรค์
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัวงัจกิ
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

47 24.49 5.77 ลติร

27/10/2020 00:00:52 27/10/2020 15:06:31 15 ชั�วโมง 5 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� โรงเรยีนวดัวงัจกิ
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัวงัจกิ
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 7 ชั�วโมง 4 นาท ี14 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 10.69 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 : 171.35 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 41.30 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 4.15 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : 780.16 บาท



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [57 รถสขุา] 83-5520 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 10/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

ไมม่ขีอ้มลู

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 7 ชั�วโมง 4 นาท ี14 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 10.69 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 171.35 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 41.30 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 4.15 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : 780.16 บาท



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [31 รถนํ�า] 83-5639 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 10/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

13/10/2020 06:37:04 13/10/2020 06:41:32 4 นาท ี28 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

26/10/2020 07:50:04 26/10/2020 15:11:51 7 ชั�วโมง 21 นาท ี47 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดันันทวนั
ต.สระพังลาน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

66 56.35 15.28 ลติร

27/10/2020 09:27:06 27/10/2020 15:08:30 5 ชั�วโมง 41 นาท ี24 วนิาที อยูท่ี� วดันันทวนั
ต.สระพังลาน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองยายทรัพย์
ต.สระพังลาน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

18 8.03 1.50 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 11 ชั�วโมง 51 นาท ี18 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 15.22 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 64.38 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 16.78 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.84 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : 316.97 บาท



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [54 พน่ยาง] 83-5648 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 10/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/10/2020 00:00:43 01/10/2020 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.11 0.00 ลติร

02/10/2020 00:00:03 02/10/2020 23:59:23 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.10 0.00 ลติร

03/10/2020 00:00:23 03/10/2020 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี22
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.08 0.00 ลติร

04/10/2020 00:00:14 04/10/2020 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.05 0.00 ลติร

05/10/2020 00:00:04 05/10/2020 23:59:25 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

06/10/2020 00:00:26 06/10/2020 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี21
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

07/10/2020 00:00:48 07/10/2020 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี22
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

08/10/2020 00:00:10 08/10/2020 23:59:38 23 ชั�วโมง 59 นาท ี28
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/10/2020 00:00:38 09/10/2020 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี28
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/10/2020 00:00:06 10/10/2020 23:59:34 23 ชั�วโมง 59 นาท ี28
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

11/10/2020 00:00:35 11/10/2020 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี26
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

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

12/10/2020 00:00:01 12/10/2020 23:59:24 23 ชั�วโมง 59 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/10/2020 00:00:25 13/10/2020 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี26
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

14/10/2020 00:00:51 14/10/2020 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี22
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.07 0.00 ลติร

15/10/2020 00:00:13 15/10/2020 23:59:33 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.11 0.00 ลติร

16/10/2020 00:00:34 16/10/2020 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี24
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.06 0.00 ลติร

17/10/2020 00:00:59 17/10/2020 23:59:27 23 ชั�วโมง 58 นาท ี28
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.04 0.00 ลติร

18/10/2020 00:00:27 18/10/2020 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี30
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

19/10/2020 00:00:57 19/10/2020 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี27
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

20/10/2020 00:00:24 20/10/2020 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี27
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

21/10/2020 00:00:51 21/10/2020 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี24
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

22/10/2020 00:00:16 22/10/2020 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี24
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.05 0.00 ลติร

23/10/2020 00:00:40 23/10/2020 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี22
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.15 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

24/10/2020 00:00:02 24/10/2020 23:59:24 23 ชั�วโมง 59 นาท ี22
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.08 0.00 ลติร

25/10/2020 00:00:25 25/10/2020 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี21
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.18 0.00 ลติร

26/10/2020 00:00:46 26/10/2020 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.09 0.00 ลติร

27/10/2020 00:00:07 27/10/2020 15:10:25 15 ชั�วโมง 10 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 17 ชั�วโมง 41 นาท ี35 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 15.22 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1.32 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 16.78 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.84 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : 316.97 บาท



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [43 เททา้ย] 83-5766 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 10/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/10/2020 00:00:23 01/10/2020 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

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

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

11 0.20 0.07 ลติร

02/10/2020 00:00:41 02/10/2020 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี19
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

03/10/2020 00:00:00 03/10/2020 23:59:20 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
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

04/10/2020 00:00:20 04/10/2020 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
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

05/10/2020 00:00:40 05/10/2020 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี20
วนิาที

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

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

7 0.15 0.04 ลติร

06/10/2020 00:00:00 06/10/2020 23:59:20 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

07/10/2020 00:00:20 07/10/2020 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
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

08/10/2020 00:00:39 08/10/2020 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี21
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

09/10/2020 00:00:00 09/10/2020 23:59:22 23 ชั�วโมง 59 นาท ี22
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

10/10/2020 00:00:22 10/10/2020 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี22
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

11/10/2020 00:00:44 11/10/2020 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี22
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

12/10/2020 00:00:06 12/10/2020 23:59:25 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

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

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

57 2.42 0.35 ลติร

13/10/2020 00:00:25 13/10/2020 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

14/10/2020 00:00:45 14/10/2020 14:54:15 14 ชั�วโมง 53 นาท ี30
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

16/10/2020 10:11:58 16/10/2020 11:19:30 1 ชั�วโมง 7 นาท ี32 วนิาที อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

0 0.02 0.00 ลติร

25/10/2020 16:04:40 25/10/2020 16:58:18 53 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

1 0.07 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

27/10/2020 12:43:56 27/10/2020 14:27:10 1 ชั�วโมง 43 นาท ี14 วนิาที อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

0 0.03 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 8.46 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 2.90 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 0.46 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 6.30 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : 8.69 บาท



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [19 เทรลเลอร]์ 83-7697 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 10/2020

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

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

07/10/2020 10:26:09 07/10/2020 13:43:35 3 ชั�วโมง 17 นาท ี26
วนิาที

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

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

5 0.20 0.01 ลติร

08/10/2020 07:29:05 08/10/2020 10:57:03 3 ชั�วโมง 27 นาท ี58
วนิาที

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

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

68 32.22 13.14 ลติร

09/10/2020 09:02:51 09/10/2020 09:17:58 15 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

3 0.12 0.00 ลติร

12/10/2020 08:34:33 12/10/2020 08:45:09 10 นาท ี36 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

15/10/2020 21:34:04 15/10/2020 21:37:51 3 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

19/10/2020 08:23:03 19/10/2020 09:41:22 1 ชั�วโมง 18 นาท ี19
วนิาที

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

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

5 0.11 0.00 ลติร

21/10/2020 13:27:05 21/10/2020 13:30:54 3 นาท ี49 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานเกา่)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.02 0.00 ลติร

24/10/2020 18:56:28 24/10/2020 20:01:25 1 ชั�วโมง 4 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

26/10/2020 20:03:27 26/10/2020 20:08:02 4 นาท ี35 วนิาที อยูท่ี� จันทรท์พิยเ์ฟอรน์เิจอร์
ต.ทา่พี�เลี�ยง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานเกา่)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.44 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 5 ชั�วโมง 28 นาท ี28 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 17.62 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 33.22 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 13.15 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.53 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : 248.40 บาท



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [04 รถนํ�า] 83-7815 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 10/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

06/10/2020 09:27:03 06/10/2020 12:28:33 3 ชั�วโมง 1 นาท ี30 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

61 17.89 4.27 ลติร

07/10/2020 08:50:45 07/10/2020 13:36:29 4 ชั�วโมง 45 นาท ี44 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

8 0.74 0.01 ลติร

08/10/2020 08:19:14 08/10/2020 10:49:07 2 ชั�วโมง 29 นาท ี53 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

62 17.92 4.84 ลติร

09/10/2020 08:48:09 09/10/2020 08:48:19 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 ชั�วโมง 39 นาท ี11 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 19.73 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 36.56 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 9.12 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 4.01 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : 164.07 บาท



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [21 เทรลเลอร]์ 83-8577 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 10/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/10/2020 16:15:59 01/10/2020 23:59:27 7 ชั�วโมง 43 นาท ี28 วนิาที อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

13 0.54 0.09 ลติร

02/10/2020 00:00:26 02/10/2020 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

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

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

70 35.00 7.56 ลติร

03/10/2020 00:00:42 03/10/2020 23:59:58 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 0.00 0.00 ลติร

04/10/2020 00:00:58 04/10/2020 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

0 0.00 0.00 ลติร

05/10/2020 00:00:13 05/10/2020 23:59:28 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 63.88 15.30 ลติร

06/10/2020 00:00:28 06/10/2020 23:59:45 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

67 104.59 25.84 ลติร

07/10/2020 00:00:44 07/10/2020 23:59:59 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 0.01 0.00 ลติร

08/10/2020 00:00:59 08/10/2020 23:59:20 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

68 82.28 23.20 ลติร

09/10/2020 00:00:20 09/10/2020 23:59:40 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

10/10/2020 00:00:40 10/10/2020 23:59:01 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

0 0.00 0.00 ลติร

11/10/2020 00:00:00 11/10/2020 23:59:19 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

12/10/2020 00:00:19 12/10/2020 23:59:37 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

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

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

71 115.85 32.10 ลติร

13/10/2020 00:00:37 13/10/2020 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
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

14/10/2020 00:00:56 14/10/2020 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี18
วนิาที

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

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

81 108.18 28.53 ลติร

15/10/2020 00:00:14 15/10/2020 23:59:30 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

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

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

70 74.68 17.83 ลติร

16/10/2020 00:00:30 16/10/2020 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

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

17/10/2020 00:00:48 17/10/2020 23:59:10 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

18/10/2020 00:00:10 18/10/2020 23:59:32 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

19/10/2020 00:00:32 19/10/2020 23:59:53 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

69 86.13 20.23 ลติร

20/10/2020 00:00:53 20/10/2020 23:59:13 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

71 95.97 23.83 ลติร

21/10/2020 00:00:13 21/10/2020 23:59:32 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

70 80.99 21.58 ลติร

22/10/2020 00:00:31 22/10/2020 23:59:52 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

71 233.89 67.53 ลติร

23/10/2020 00:00:52 23/10/2020 23:59:07 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

24/10/2020 00:00:07 24/10/2020 23:59:21 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

25/10/2020 00:00:20 25/10/2020 23:59:33 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

26/10/2020 00:00:33 26/10/2020 23:59:51 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

77 244.19 68.04 ลติร

27/10/2020 00:00:51 27/10/2020 15:13:50 15 ชั�วโมง 12 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 : 1 วนั 18 ชั�วโมง 12 นาท ี17 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 34.12 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1326.20 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 351.66 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.77 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : 6642.86 บาท



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [34 รถบรรทกุ] 84-0960 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 10/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/10/2020 00:00:29 01/10/2020 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

69 93.10 18.18 ลติร

02/10/2020 00:00:30 02/10/2020 23:59:28 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

101 54.88 10.45 ลติร

03/10/2020 00:00:29 03/10/2020 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

0 0.00 0.00 ลติร

04/10/2020 00:00:30 04/10/2020 23:59:29 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

05/10/2020 00:00:30 05/10/2020 23:59:30 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

71 43.93 23.59 ลติร

06/10/2020 00:00:31 06/10/2020 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

0 0.00 0.00 ลติร

07/10/2020 00:00:30 07/10/2020 23:59:31 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

100 68.11 13.45 ลติร

08/10/2020 00:00:32 08/10/2020 23:59:37 23 ชั�วโมง 59 นาท ี5 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

09/10/2020 00:00:38 09/10/2020 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 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

10/10/2020 00:00:45 10/10/2020 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 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

11/10/2020 00:00:51 11/10/2020 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี5 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

12/10/2020 00:00:57 12/10/2020 23:59:59 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

84 151.14 29.37 ลติร

13/10/2020 00:01:00 13/10/2020 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี4 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

14/10/2020 00:00:05 14/10/2020 23:59:08 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

86 169.20 32.39 ลติร

15/10/2020 00:00:09 15/10/2020 23:59:11 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

88 187.67 35.72 ลติร

16/10/2020 00:00:11 16/10/2020 23:59:15 23 ชั�วโมง 59 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

90 238.77 45.72 ลติร



/

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/10/2020 00:00:15 17/10/2020 23:59:21 23 ชั�วโมง 59 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

18/10/2020 00:00:21 18/10/2020 23:59:29 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

2 0.01 0.00 ลติร

19/10/2020 00:00:30 19/10/2020 23:59:36 23 ชั�วโมง 59 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

98 164.22 31.49 ลติร

20/10/2020 00:00:37 20/10/2020 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

4 0.08 0.00 ลติร

21/10/2020 00:00:42 21/10/2020 23:59:45 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

70 38.59 7.24 ลติร

22/10/2020 00:00:46 22/10/2020 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

71 36.43 7.10 ลติร

23/10/2020 00:00:48 23/10/2020 23:59:48 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 0.00 0.00 ลติร

24/10/2020 00:00:49 24/10/2020 23:59:49 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 0.00 0.00 ลติร

25/10/2020 00:00:50 25/10/2020 23:59:50 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 0.00 0.00 ลติร

26/10/2020 00:00:51 26/10/2020 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 69.35 13.25 ลติร

27/10/2020 00:00:53 27/10/2020 15:14:48 15 ชั�วโมง 13 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

78 99.27 19.38 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 4 ชั�วโมง 3 นาท ี48 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 44.68 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1414.76 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 287.33 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 4.92 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : 5427.66 บาท



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [35 รถบรรทกุ] 84-0961 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 10/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/10/2020 00:00:03 01/10/2020 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

3 0.07 0.00 ลติร

02/10/2020 00:00:36 02/10/2020 23:59:09 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

03/10/2020 00:00:10 03/10/2020 23:59:46 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

0 0.00 0.00 ลติร

04/10/2020 00:00:47 04/10/2020 23:59:20 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

05/10/2020 00:00:21 05/10/2020 23:59:54 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

1 0.04 0.00 ลติร

06/10/2020 00:00:55 06/10/2020 23:59:30 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

100 160.42 31.37 ลติร

07/10/2020 00:00:31 07/10/2020 23:59:07 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 0.01 0.00 ลติร

08/10/2020 00:00:07 08/10/2020 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

60 65.84 12.98 ลติร

09/10/2020 00:00:49 09/10/2020 23:59:32 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

98 103.27 20.20 ลติร

10/10/2020 00:00:32 10/10/2020 23:59:14 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 0.01 0.00 ลติร

11/10/2020 00:00:14 11/10/2020 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 0.00 0.00 ลติร

12/10/2020 00:00:56 12/10/2020 23:59:35 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

96 114.61 22.07 ลติร

13/10/2020 00:00:35 13/10/2020 23:59:15 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 0.00 0.00 ลติร

14/10/2020 00:00:16 14/10/2020 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

101 166.30 32.80 ลติร

15/10/2020 00:00:56 15/10/2020 23:59:33 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

100 189.72 36.45 ลติร

16/10/2020 00:00:33 16/10/2020 23:59:13 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

92 186.62 36.31 ลติร



/

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/10/2020 00:00:13 17/10/2020 23:59:56 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

18/10/2020 00:00:56 18/10/2020 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

19/10/2020 00:00:40 19/10/2020 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

93 17.97 3.40 ลติร

20/10/2020 00:00:22 20/10/2020 23:59:02 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

91 53.35 10.41 ลติร

21/10/2020 00:00:02 21/10/2020 23:59:42 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

104 138.66 27.16 ลติร

22/10/2020 00:00:42 22/10/2020 23:59:20 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

92 53.32 10.14 ลติร

23/10/2020 00:00:20 23/10/2020 23:59:55 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

0 0.00 0.00 ลติร

24/10/2020 00:00:56 24/10/2020 23:59:30 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

25/10/2020 00:00:30 25/10/2020 23:59:05 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

0 0.00 0.00 ลติร

26/10/2020 00:00:05 26/10/2020 23:59:42 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

94 165.18 32.48 ลติร

27/10/2020 00:00:42 27/10/2020 15:14:44 15 ชั�วโมง 14 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ครัวแมส่จุติร
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

93 108.35 21.01 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 22 ชั�วโมง 28 นาท ี36 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 49.38 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1523.74 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 296.78 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.13 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : 5606.17 บาท



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [49 กูช้พี] 84-5375 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 10/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/10/2020 00:00:30 01/10/2020 23:59:29 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 0.83 0.00 ลติร

02/10/2020 00:00:29 02/10/2020 23:59:28 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 0.69 0.00 ลติร

03/10/2020 00:00:28 03/10/2020 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

0 0.69 0.00 ลติร

04/10/2020 00:00:27 04/10/2020 23:59:27 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 0.18 0.00 ลติร

05/10/2020 00:00:27 05/10/2020 23:59:26 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

90 19.11 2.75 ลติร

06/10/2020 00:00:26 06/10/2020 23:59:24 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

73 22.06 2.66 ลติร

07/10/2020 00:00:24 07/10/2020 23:59:23 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

5 0.73 0.00 ลติร

08/10/2020 00:00:23 08/10/2020 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 0.57 0.00 ลติร

09/10/2020 00:00:22 09/10/2020 23:59:22 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

96 8.83 1.04 ลติร

10/10/2020 00:00:22 10/10/2020 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

0 0.21 0.00 ลติร

11/10/2020 00:00:21 11/10/2020 23:59:21 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

68 12.39 1.50 ลติร

12/10/2020 00:00:21 12/10/2020 23:59:20 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

73 19.93 3.00 ลติร

13/10/2020 00:00:20 13/10/2020 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 0.24 0.00 ลติร

14/10/2020 00:00:19 14/10/2020 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

81 24.72 3.34 ลติร

15/10/2020 00:00:18 15/10/2020 23:59:17 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

86 20.04 2.91 ลติร

16/10/2020 00:00:16 16/10/2020 23:59:15 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

82 35.54 5.35 ลติร



/

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/10/2020 00:00:15 17/10/2020 23:59:15 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

68 8.84 1.13 ลติร

18/10/2020 00:00:14 18/10/2020 23:59:14 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

5 0.68 0.00 ลติร

19/10/2020 00:00:14 19/10/2020 23:59:14 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 0.70 0.00 ลติร

20/10/2020 00:00:14 20/10/2020 23:59:14 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 0.35 0.00 ลติร

21/10/2020 00:00:14 21/10/2020 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

0 0.42 0.00 ลติร

22/10/2020 00:00:13 22/10/2020 19:45:50 19 ชั�วโมง 45 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.75 0.00 ลติร

23/10/2020 06:51:42 23/10/2020 18:49:18 11 ชั�วโมง 57 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 2.25 0.00 ลติร

24/10/2020 07:13:41 24/10/2020 09:04:17 1 ชั�วโมง 50 นาท ี36 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.73 0.00 ลติร

25/10/2020 06:04:09 25/10/2020 23:59:32 17 ชั�วโมง 55 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

92 56.62 8.32 ลติร

26/10/2020 00:00:32 26/10/2020 23:59:30 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

82 39.87 5.41 ลติร

27/10/2020 00:00:30 27/10/2020 15:15:34 15 ชั�วโมง 15 นาท ี4 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 14 ชั�วโมง 3 นาท ี56 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 27.28 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 278.05 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 37.41 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 7.43 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : 706.67 บาท



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [52 นํ�าดบัเพลงิ] 85-0816 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 10/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/10/2020 00:00:36 01/10/2020 23:59:25 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

02/10/2020 00:00:26 02/10/2020 23:59:16 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 0.03 0.00 ลติร

03/10/2020 00:00:16 03/10/2020 23:59:07 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

1 0.19 0.00 ลติร

04/10/2020 00:00:08 04/10/2020 23:58:59 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

05/10/2020 00:00:00 05/10/2020 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.10 0.00 ลติร

06/10/2020 00:00:51 06/10/2020 23:59:41 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 0.07 0.00 ลติร

07/10/2020 00:00:42 07/10/2020 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

2 0.09 0.00 ลติร

08/10/2020 00:00:34 08/10/2020 23:59:28 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

1 0.07 0.00 ลติร

09/10/2020 00:00:29 09/10/2020 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

2 0.11 0.01 ลติร

10/10/2020 00:00:24 10/10/2020 23:59:20 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

11/10/2020 00:00:20 11/10/2020 23:59:14 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 0.02 0.00 ลติร

12/10/2020 00:00:15 12/10/2020 23:59:07 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 0.04 0.00 ลติร

13/10/2020 00:00:07 13/10/2020 23:59:00 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 0.02 0.00 ลติร

14/10/2020 00:00:01 14/10/2020 23:59:52 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 0.01 0.00 ลติร

15/10/2020 00:00:53 15/10/2020 23:59:42 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

5 0.11 0.01 ลติร

16/10/2020 00:00:42 16/10/2020 23:59:34 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



/

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/10/2020 00:00:35 17/10/2020 23:59:31 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

2 0.04 0.00 ลติร

18/10/2020 00:00:31 18/10/2020 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

2 0.05 0.00 ลติร

19/10/2020 00:00:29 19/10/2020 23:59:26 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

49 15.93 5.21 ลติร

20/10/2020 00:00:27 20/10/2020 23:59:21 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

21/10/2020 00:00:22 21/10/2020 23:59:15 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 0.03 0.00 ลติร

22/10/2020 00:00:15 22/10/2020 23:59:08 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

2 0.03 0.00 ลติร

23/10/2020 00:00:08 23/10/2020 23:58:59 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

24/10/2020 00:00:00 24/10/2020 23:59:51 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 0.00 0.00 ลติร

25/10/2020 00:00:52 25/10/2020 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

2 0.07 0.00 ลติร

26/10/2020 00:00:43 26/10/2020 23:59:33 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

77 35.47 11.27 ลติร

27/10/2020 00:00:34 27/10/2020 15:15:23 15 ชั�วโมง 14 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 14 ชั�วโมง 23 นาท ี6 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 26.93 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 52.52 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 16.50 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.18 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : 311.69 บาท



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [55 สิ�งปฏกิลู] 85-0817 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 10/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/10/2020 00:00:48 01/10/2020 23:59:11 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 0.66 0.00 ลติร

02/10/2020 00:00:12 02/10/2020 23:59:38 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 0.09 0.00 ลติร

03/10/2020 00:00:39 03/10/2020 23:59:06 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

0 1.38 0.00 ลติร

04/10/2020 00:00:07 04/10/2020 23:59:35 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

1 0.23 0.00 ลติร

05/10/2020 00:00:35 05/10/2020 23:59:46 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

0 0.87 0.00 ลติร

06/10/2020 00:00:47 06/10/2020 23:59:15 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

0 0.76 0.00 ลติร

07/10/2020 00:00:15 07/10/2020 19:57:29 19 ชั�วโมง 57 นาท ี14
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.78 0.00 ลติร

09/10/2020 09:30:07 09/10/2020 17:34:52 8 ชั�วโมง 4 นาท ี45 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.58 0.00 ลติร

15/10/2020 13:06:09 15/10/2020 23:59:07 10 ชั�วโมง 52 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 1.45 0.00 ลติร

16/10/2020 00:00:08 16/10/2020 23:59:38 23 ชั�วโมง 59 นาท ี30
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.29 0.00 ลติร

17/10/2020 00:00:39 17/10/2020 23:59:11 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 0.19 0.00 ลติร

18/10/2020 00:00:12 18/10/2020 23:59:45 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

59 15.80 2.57 ลติร

19/10/2020 00:00:46 19/10/2020 23:59:16 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

5 0.45 0.00 ลติร

20/10/2020 00:00:17 20/10/2020 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี30
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

72 29.77 5.76 ลติร

21/10/2020 00:00:48 21/10/2020 23:59:16 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

67 24.13 4.76 ลติร

22/10/2020 00:00:16 22/10/2020 23:59:41 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 0.05 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

23/10/2020 00:00:42 23/10/2020 23:59:03 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

24/10/2020 00:00:04 24/10/2020 23:59:26 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

25/10/2020 00:00:26 25/10/2020 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

0 0.00 0.00 ลติร

26/10/2020 00:00:48 26/10/2020 23:59:13 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

6 1.17 0.00 ลติร

27/10/2020 00:00:14 27/10/2020 15:15:49 15 ชั�วโมง 15 นาท ี35
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.26 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 7 ชั�วโมง 21 นาท ี5 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 30.30 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 78.89 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 13.09 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 6.03 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : 247.27 บาท



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [48 รถนํ�า] 85-1016 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 10/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/10/2020 07:52:03 01/10/2020 11:53:10 4 ชั�วโมง 1 นาท ี7 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

05/10/2020 15:47:37 05/10/2020 16:41:05 53 นาท ี28 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/10/2020 09:43:04 07/10/2020 09:48:52 5 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

14/10/2020 07:57:09 14/10/2020 23:59:17 16 ชั�วโมง 2 นาท ี8 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

15/10/2020 00:00:17 15/10/2020 02:35:40 2 ชั�วโมง 35 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

22/10/2020 16:12:39 22/10/2020 21:47:41 5 ชั�วโมง 35 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

98 18.58 5.67 ลติร

27/10/2020 07:51:35 27/10/2020 13:57:57 6 ชั�วโมง 6 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 10 ชั�วโมง 57 นาท ี27 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 68.63 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 18.61 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 5.67 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.28 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : 107.11 บาท



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [36 เททา้ย] 85-1416 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 10/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/10/2020 09:46:44 01/10/2020 23:59:56 14 ชั�วโมง 13 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

73 84.13 16.68 ลติร

02/10/2020 00:00:56 02/10/2020 23:59:16 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

70 75.19 14.64 ลติร

03/10/2020 00:00:16 03/10/2020 23:59:37 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

04/10/2020 00:00:37 04/10/2020 23:59:56 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

05/10/2020 00:00:56 05/10/2020 23:59:16 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

69 91.16 17.97 ลติร

06/10/2020 00:00:17 06/10/2020 23:59:39 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

66 81.39 15.85 ลติร

07/10/2020 00:00:40 07/10/2020 23:59:02 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

74 81.74 15.78 ลติร

08/10/2020 00:00:02 08/10/2020 23:59:28 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

57 68.01 13.37 ลติร

09/10/2020 00:00:29 09/10/2020 23:59:56 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

61 71.51 14.10 ลติร

10/10/2020 00:00:56 10/10/2020 23:59:22 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

11/10/2020 00:00:21 11/10/2020 23:59:46 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 0.00 0.00 ลติร

12/10/2020 00:00:46 12/10/2020 23:59:08 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

87 66.46 13.15 ลติร

13/10/2020 00:00:09 13/10/2020 23:59:34 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 0.00 0.00 ลติร

14/10/2020 00:00:34 14/10/2020 23:59:57 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 68.27 13.41 ลติร

15/10/2020 00:00:58 15/10/2020 23:59:19 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

63 68.43 13.62 ลติร

16/10/2020 00:00:19 16/10/2020 23:59:43 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

61 68.80 13.60 ลติร



/

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/10/2020 00:00:43 17/10/2020 23:59:11 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

0 0.00 0.00 ลติร

18/10/2020 00:00:11 18/10/2020 23:59:40 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

0 0.00 0.00 ลติร

19/10/2020 00:00:40 19/10/2020 23:59:06 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

64 60.05 11.72 ลติร

20/10/2020 00:00:07 20/10/2020 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

69 54.59 10.39 ลติร

21/10/2020 00:00:33 21/10/2020 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 0.01 0.00 ลติร

22/10/2020 00:00:56 22/10/2020 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

66 54.58 10.58 ลติร

23/10/2020 00:00:17 23/10/2020 23:59:38 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

24/10/2020 00:00:38 24/10/2020 23:59:57 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

25/10/2020 00:00:58 25/10/2020 23:59:16 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

26/10/2020 00:00:17 26/10/2020 23:59:38 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

75 55.41 10.82 ลติร

27/10/2020 00:00:39 27/10/2020 15:16:32 15 ชั�วโมง 15 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

63 56.81 10.92 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 10 ชั�วโมง 54 นาท ี53 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 37.72 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1106.54 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 216.60 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.11 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : 4091.57 บาท



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [37 เททา้ย] 85-1432 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 10/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/10/2020 00:00:47 01/10/2020 23:59:38 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

75 103.02 20.04 ลติร

02/10/2020 00:00:38 02/10/2020 23:59:28 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

70 80.98 15.68 ลติร

03/10/2020 00:00:28 03/10/2020 23:59:18 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

04/10/2020 00:00:19 04/10/2020 23:59:08 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

69 18.51 3.69 ลติร

05/10/2020 00:00:08 05/10/2020 23:59:59 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

77 87.65 17.22 ลติร

06/10/2020 00:00:59 06/10/2020 23:59:51 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

75 81.89 15.95 ลติร

07/10/2020 00:00:52 07/10/2020 23:59:44 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

64 89.95 17.55 ลติร

08/10/2020 00:00:45 08/10/2020 23:59:41 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

75 132.95 26.45 ลติร

09/10/2020 00:00:42 09/10/2020 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

88 155.71 30.91 ลติร

10/10/2020 00:00:39 10/10/2020 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

0 0.00 0.00 ลติร

11/10/2020 00:00:37 11/10/2020 23:59:32 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
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

12/10/2020 00:00:32 12/10/2020 23:59:27 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

104 240.36 47.30 ลติร

13/10/2020 00:00:28 13/10/2020 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
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

14/10/2020 00:00:23 14/10/2020 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

77 72.81 14.33 ลติร

15/10/2020 00:00:16 15/10/2020 23:59:07 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

90 121.25 23.98 ลติร

16/10/2020 00:00:08 16/10/2020 23:59:11 23 ชั�วโมง 59 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

65 69.75 13.62 ลติร



/

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/10/2020 00:00:02 17/10/2020 23:59:38 23 ชั�วโมง 59 นาท ี36
วนิาที

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

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

7 0.30 0.02 ลติร

18/10/2020 00:00:01 18/10/2020 23:59:36 23 ชั�วโมง 59 นาท ี35
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

19/10/2020 00:00:00 19/10/2020 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี56
วนิาที

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

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

84 33.17 6.63 ลติร

20/10/2020 00:00:57 20/10/2020 23:59:53 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

72 104.87 20.28 ลติร

21/10/2020 00:00:53 21/10/2020 23:59:46 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 0.03 0.00 ลติร

22/10/2020 00:00:46 22/10/2020 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

77 55.35 10.77 ลติร

23/10/2020 00:00:39 23/10/2020 23:59:30 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

24/10/2020 00:00:30 24/10/2020 23:59:20 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

25/10/2020 00:00:21 25/10/2020 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

3 0.11 0.00 ลติร

26/10/2020 00:00:12 26/10/2020 23:59:04 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

73 55.33 10.50 ลติร

27/10/2020 00:00:05 27/10/2020 15:17:23 15 ชั�วโมง 17 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

73 75.89 14.65 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 10 ชั�วโมง 29 นาท ี58 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 41.53 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1579.90 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 309.57 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.10 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : 5847.78 บาท



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [39 เททา้ย] 85-1433 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 10/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/10/2020 00:00:02 01/10/2020 23:59:10 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

02/10/2020 00:00:10 02/10/2020 23:59:19 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

03/10/2020 00:00:19 03/10/2020 23:59:30 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

0 0.00 0.00 ลติร

04/10/2020 00:00:31 04/10/2020 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

0 0.00 0.00 ลติร

05/10/2020 00:00:42 05/10/2020 23:59:51 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

06/10/2020 00:00:51 06/10/2020 23:59:01 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 0.02 0.00 ลติร

07/10/2020 00:00:01 07/10/2020 23:59:11 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

91 82.99 16.24 ลติร

08/10/2020 00:00:12 08/10/2020 23:59:25 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

94 78.41 15.01 ลติร

09/10/2020 00:00:26 09/10/2020 23:59:40 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

91 82.34 16.07 ลติร

10/10/2020 00:00:41 10/10/2020 23:59:56 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

11/10/2020 00:00:56 11/10/2020 23:59:10 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 0.00 0.00 ลติร

12/10/2020 00:00:10 12/10/2020 23:59:21 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

96 65.31 12.75 ลติร

13/10/2020 00:00:21 13/10/2020 23:59:34 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

14/10/2020 00:00:33 14/10/2020 23:59:43 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

92 64.43 12.48 ลติร

15/10/2020 00:00:43 15/10/2020 23:59:50 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

85 63.00 12.09 ลติร

16/10/2020 00:00:50 16/10/2020 23:59:00 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

92 92.74 17.83 ลติร



/

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/10/2020 00:00:00 17/10/2020 23:59:15 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

18/10/2020 00:00:16 18/10/2020 23:59:32 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 0.00 0.00 ลติร

19/10/2020 00:00:32 19/10/2020 23:59:47 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

92 74.86 14.49 ลติร

20/10/2020 00:00:47 20/10/2020 23:58:59 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

94 75.09 14.47 ลติร

21/10/2020 00:00:00 21/10/2020 23:59:10 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

3 0.07 0.00 ลติร

22/10/2020 00:00:10 22/10/2020 23:59:19 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

93 76.77 14.55 ลติร

23/10/2020 00:00:20 23/10/2020 23:59:28 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

24/10/2020 00:00:29 24/10/2020 23:59:37 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

25/10/2020 00:00:37 25/10/2020 23:59:45 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

26/10/2020 00:00:46 26/10/2020 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

86 70.12 13.65 ลติร

27/10/2020 00:00:55 27/10/2020 15:17:40 15 ชั�วโมง 16 นาท ี45
วนิาที

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

อยูท่ี� เจเ๊รยีม
ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

85 65.47 12.90 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 19 ชั�วโมง 23 นาท ี26 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 53.96 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 891.63 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 172.53 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.17 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : 3259.09 บาท



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [40 เททา้ย] 85-1434 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 10/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

ไมม่ขีอ้มลู

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 19 ชั�วโมง 23 นาท ี26 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 53.96 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 891.63 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 172.53 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.17 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : 3259.09 บาท



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [53 ซอ่มถนน] 85-2659 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 10/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/10/2020 00:00:24 01/10/2020 23:59:23 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

67 63.74 12.47 ลติร

02/10/2020 00:00:23 02/10/2020 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

71 55.89 10.75 ลติร

03/10/2020 00:00:22 03/10/2020 23:59:22 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 0.00 0.00 ลติร

04/10/2020 00:00:22 04/10/2020 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

0 0.00 0.00 ลติร

05/10/2020 00:00:21 05/10/2020 23:59:20 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

06/10/2020 00:00:21 06/10/2020 23:59:21 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 0.01 0.00 ลติร

07/10/2020 00:00:21 07/10/2020 23:59:22 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 42.57 8.31 ลติร

08/10/2020 00:00:22 08/10/2020 23:59:25 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

64 45.47 8.82 ลติร

09/10/2020 00:00:26 09/10/2020 23:59:30 23 ชั�วโมง 59 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

65 42.18 8.28 ลติร

10/10/2020 00:00:30 10/10/2020 23:59:35 23 ชั�วโมง 59 นาท ี5 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

11/10/2020 00:00:35 11/10/2020 23:59:39 23 ชั�วโมง 59 นาท ี4 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

12/10/2020 00:00:39 12/10/2020 23:59:42 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

59 60.95 11.74 ลติร

13/10/2020 00:00:42 13/10/2020 23:59:45 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

0 0.00 0.00 ลติร

14/10/2020 00:00:45 14/10/2020 23:59:46 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

64 51.02 9.74 ลติร

15/10/2020 00:00:47 15/10/2020 23:59:45 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 0.22 0.00 ลติร

16/10/2020 00:00:45 16/10/2020 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

84 72.62 13.96 ลติร



/

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/10/2020 00:00:46 17/10/2020 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี5 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

18/10/2020 00:00:51 18/10/2020 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี5 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

19/10/2020 00:00:57 19/10/2020 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

74 67.95 13.06 ลติร

20/10/2020 00:00:00 20/10/2020 23:59:03 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

75 51.32 9.97 ลติร

21/10/2020 00:00:04 21/10/2020 23:59:05 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 0.08 0.00 ลติร

22/10/2020 00:00:05 22/10/2020 23:59:07 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

66 46.08 8.80 ลติร

23/10/2020 00:00:07 23/10/2020 23:59:07 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 0.00 0.00 ลติร

24/10/2020 00:00:08 24/10/2020 23:59:08 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 0.00 0.00 ลติร

25/10/2020 00:00:08 25/10/2020 23:59:08 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 0.00 0.00 ลติร

26/10/2020 00:00:08 26/10/2020 23:59:08 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

87 74.19 14.39 ลติร

27/10/2020 00:00:09 27/10/2020 15:18:27 15 ชั�วโมง 18 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

73 69.60 13.31 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 14 ชั�วโมง 32 นาท ี44 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 29.93 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 743.88 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 143.60 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.18 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : 2712.60 บาท



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [45 รถนํ�า] 85-3063 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 10/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/10/2020 00:00:00 01/10/2020 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

0 0.01 0.00 ลติร

02/10/2020 00:00:11 02/10/2020 23:59:21 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

03/10/2020 00:00:22 03/10/2020 23:59:35 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

0 0.00 0.00 ลติร

04/10/2020 00:00:35 04/10/2020 23:59:47 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

05/10/2020 00:00:48 05/10/2020 23:59:59 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

0 0.00 0.00 ลติร

06/10/2020 00:00:59 06/10/2020 23:59:11 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

0 0.00 0.00 ลติร

07/10/2020 00:00:11 07/10/2020 23:59:25 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

0 0.00 0.00 ลติร

08/10/2020 00:00:25 08/10/2020 23:59:44 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

09/10/2020 00:00:45 09/10/2020 23:59:04 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

0 0.00 0.00 ลติร

10/10/2020 00:00:04 10/10/2020 23:59:23 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

11/10/2020 00:00:24 11/10/2020 23:59:41 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 0.00 0.00 ลติร

12/10/2020 00:00:42 12/10/2020 23:59:56 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

0 0.01 0.00 ลติร

13/10/2020 00:00:57 13/10/2020 23:59:13 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

14/10/2020 00:00:14 14/10/2020 23:59:27 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

0 0.01 0.00 ลติร

15/10/2020 00:00:28 15/10/2020 23:59:39 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

0 0.00 0.00 ลติร

16/10/2020 00:00:39 16/10/2020 23:59:55 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



/

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/10/2020 00:00:56 17/10/2020 23:59:15 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

0 0.00 0.00 ลติร

18/10/2020 00:00:15 18/10/2020 23:59:36 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

19/10/2020 00:00:37 19/10/2020 23:59:56 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 0.01 0.00 ลติร

20/10/2020 00:00:56 20/10/2020 23:59:13 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

21/10/2020 00:00:13 21/10/2020 23:59:29 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

22/10/2020 00:00:29 22/10/2020 23:59:44 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 0.01 0.00 ลติร

23/10/2020 00:00:45 23/10/2020 23:59:58 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

0 0.00 0.00 ลติร

24/10/2020 00:00:58 24/10/2020 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

0 0.00 0.00 ลติร

25/10/2020 00:00:11 25/10/2020 23:59:23 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

26/10/2020 00:00:23 26/10/2020 23:59:35 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 0.01 0.00 ลติร

27/10/2020 00:00:36 27/10/2020 15:19:46 15 ชั�วโมง 19 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 6 ชั�วโมง 5 นาท ี16 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 29.93 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 0.05 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 143.60 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.18 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : 2712.60 บาท



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [46 รถนํ�า] 85-3064 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 10/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/10/2020 00:00:18 01/10/2020 23:59:11 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

4 0.25 0.00 ลติร

02/10/2020 00:00:12 02/10/2020 23:59:05 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 0.12 0.00 ลติร

03/10/2020 00:00:05 03/10/2020 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

04/10/2020 00:00:01 04/10/2020 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี55
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

05/10/2020 00:00:56 05/10/2020 23:59:49 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 0.34 0.00 ลติร

06/10/2020 00:00:50 06/10/2020 23:59:44 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

4 0.22 0.01 ลติร

07/10/2020 00:00:45 07/10/2020 23:59:39 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

5 0.35 0.00 ลติร

08/10/2020 00:00:40 08/10/2020 23:59:55 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 0.22 0.00 ลติร

09/10/2020 00:00:55 09/10/2020 23:59:57 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

10/10/2020 00:00:57 10/10/2020 23:59:58 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

0 0.00 0.00 ลติร

11/10/2020 00:00:59 11/10/2020 23:59:58 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

12/10/2020 00:00:58 12/10/2020 23:59:55 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

13/10/2020 00:00:55 13/10/2020 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

14/10/2020 00:00:55 14/10/2020 23:59:50 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 0.16 0.01 ลติร

15/10/2020 00:00:51 15/10/2020 23:59:44 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

16/10/2020 00:00:45 16/10/2020 23:59:43 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

8 0.18 0.01 ลติร



/

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/10/2020 00:00:44 17/10/2020 23:59:46 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

18/10/2020 00:00:46 18/10/2020 23:59:49 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

0 0.00 0.00 ลติร

19/10/2020 00:00:49 19/10/2020 23:59:50 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

5 0.17 0.00 ลติร

20/10/2020 00:00:51 20/10/2020 23:59:50 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

7 0.53 0.00 ลติร

21/10/2020 00:00:51 21/10/2020 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

0 0.00 0.00 ลติร

22/10/2020 00:00:48 22/10/2020 23:59:46 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 0.34 0.01 ลติร

23/10/2020 00:00:46 23/10/2020 23:59:41 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
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

24/10/2020 00:00:41 24/10/2020 23:59:36 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

4 0.08 0.00 ลติร

25/10/2020 00:00:37 25/10/2020 23:59:31 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

26/10/2020 00:00:32 26/10/2020 23:59:26 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

9 0.53 0.00 ลติร

27/10/2020 00:00:26 27/10/2020 15:19:48 15 ชั�วโมง 19 นาท ี22
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

81 71.30 13.83 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 5 ชั�วโมง 51 นาท ี51 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 30.22 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 74.79 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 13.87 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.39 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : 262.00 บาท



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [47 รถนํ�า] 85-3065 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 10/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/10/2020 00:00:58 01/10/2020 23:59:44 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

02/10/2020 00:00:45 02/10/2020 23:59:31 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

03/10/2020 00:00:31 03/10/2020 23:59:20 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

04/10/2020 00:00:21 04/10/2020 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

05/10/2020 00:00:09 05/10/2020 23:59:56 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 0.00 0.00 ลติร

06/10/2020 00:00:56 06/10/2020 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 0.01 0.00 ลติร

07/10/2020 00:00:44 07/10/2020 23:59:31 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

08/10/2020 00:00:32 08/10/2020 13:35:02 13 ชั�วโมง 34 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

09/10/2020 04:57:28 09/10/2020 11:53:14 6 ชั�วโมง 55 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 10 ชั�วโมง 13 นาท ี26 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 30.22 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 0.01 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 13.87 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.39 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : 262.00 บาท



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [20 เทรลเลอร]์ 85-4994 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 10/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

05/10/2020 13:27:10 05/10/2020 17:39:43 4 ชั�วโมง 12 นาท ี33 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

7 0.42 0.04 ลติร

06/10/2020 08:07:36 06/10/2020 13:06:21 4 ชั�วโมง 58 นาท ี45 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

69 119.08 46.05 ลติร

07/10/2020 08:43:51 07/10/2020 12:50:22 4 ชั�วโมง 6 นาท ี31 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

73 69.74 26.48 ลติร

12/10/2020 08:40:04 12/10/2020 09:41:53 1 ชั�วโมง 1 นาท ี49 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.10 0.00 ลติร

19/10/2020 08:26:39 19/10/2020 14:24:03 5 ชั�วโมง 57 นาท ี24 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

74 121.55 51.48 ลติร

20/10/2020 09:29:51 20/10/2020 10:36:34 1 ชั�วโมง 6 นาท ี43 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.05 0.00 ลติร

21/10/2020 06:37:46 21/10/2020 14:15:34 7 ชั�วโมง 37 นาท ี48 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

69 141.58 56.26 ลติร

27/10/2020 09:20:39 27/10/2020 14:26:11 5 ชั�วโมง 5 นาท ี32 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

85 114.85 47.87 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 5 ชั�วโมง 8 นาท ี5 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 31.89 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 567.37 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 228.18 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.49 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : 4310.32 บาท



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [62 รถสขุา] 85-8565 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 10/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา PTO
เปิด

01/10/2020 13:06:12 01/10/2020 13:40:11 33 นาท ี59 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

9 0.15 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

04/10/2020 05:44:14 04/10/2020 17:45:22 12 ชั�วโมง 1 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

86 130.93 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

05/10/2020 09:51:12 05/10/2020 11:02:29 1 ชั�วโมง 11 นาท ี17 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.52 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

07/10/2020 08:55:26 07/10/2020 09:40:22 44 นาท ี56 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.77 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

08/10/2020 04:55:50 08/10/2020 18:14:14 13 ชั�วโมง 18 นาท ี24 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

75 128.67 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั



/

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา PTO
เปิด

09/10/2020 09:35:20 09/10/2020 09:49:27 14 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 1.36 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

11/10/2020 06:04:07 11/10/2020 14:03:41 7 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

73 25.11 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

12/10/2020 09:19:08 12/10/2020 09:54:50 35 นาท ี42 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 1.68 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

13/10/2020 15:11:52 13/10/2020 21:24:31 6 ชั�วโมง 12 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

46 8.88 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

15/10/2020 09:00:40 15/10/2020 09:57:13 56 นาท ี33 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.32 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

16/10/2020 07:28:03 16/10/2020 23:59:42 16 ชั�วโมง 31 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 10 บา้นหวัไผ่
ต.ทบัตเีหล็ก อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

59 17.16 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั



/

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา PTO
เปิด

17/10/2020 00:00:42 17/10/2020 19:22:45 19 ชั�วโมง 22 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

58 16.18 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

18/10/2020 12:54:54 18/10/2020 17:58:54 5 ชั�วโมง 4 นาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

58 14.69 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

19/10/2020 10:59:35 19/10/2020 11:14:48 15 นาท ี13 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.28 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

20/10/2020 09:27:15 20/10/2020 09:54:12 26 นาท ี57 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.31 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

21/10/2020 05:25:04 21/10/2020 15:13:24 9 ชั�วโมง 48 นาท ี20 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

68 66.45 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

22/10/2020 14:42:28 22/10/2020 23:59:38 9 ชั�วโมง 17 นาท ี10 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

62 35.85 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั



/

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา PTO
เปิด

23/10/2020 00:00:38 23/10/2020 02:57:19 2 ชั�วโมง 56 นาท ี41 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.05 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

25/10/2020 05:25:11 25/10/2020 14:19:30 8 ชั�วโมง 54 นาท ี19 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

57 17.49 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

26/10/2020 09:28:22 26/10/2020 11:31:13 2 ชั�วโมง 2 นาท ี51 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.30 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

28/10/2020 10:44:09 28/10/2020 14:10:34 3 ชั�วโมง 26 นาท ี25 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

17 0.17 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

30/10/2020 10:34:43 30/10/2020 11:12:10 37 นาท ี27 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

2 0.10 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 28 นาท ี6 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 31.90 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 467.42 กม.



/

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา PTO
เปิด

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : ไมไ่ดร้ะบขุนาด/อตัราการสิ�นเปลอืง นํ�ามนั

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : --

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [63 รถสขุา] 85-8566 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 10/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา PTO
เปิด

01/10/2020 11:35:31 01/10/2020 12:05:06 29 นาท ี35 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.46 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

04/10/2020 03:56:41 04/10/2020 14:04:24 10 ชั�วโมง 7 นาท ี43 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

78 102.77 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

05/10/2020 09:50:14 05/10/2020 10:05:27 15 นาท ี13 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.20 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

07/10/2020 09:28:51 07/10/2020 19:04:15 9 ชั�วโมง 35 นาท ี24 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บรษัิท นนทบรุเีทรลเลอรท์รัคแอนดบ์สั
จํากดั

ต.มหาสวสัดิ� อ.บางกรวย จ.นนทบรุี

66 93.94 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

14/10/2020 15:12:41 14/10/2020 20:47:53 5 ชั�วโมง 35 นาท ี12 วนิาที อยูท่ี� สี�
ต.มหาสวสัดิ� อ.บางกรวย จ.นนทบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

83 92.86 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั



/

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา PTO
เปิด

15/10/2020 10:27:21 15/10/2020 11:02:22 35 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

2 0.28 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

16/10/2020 14:28:46 16/10/2020 23:59:26 9 ชั�วโมง 30 นาท ี40 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

57 31.28 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

17/10/2020 00:00:26 17/10/2020 18:39:57 18 ชั�วโมง 39 นาท ี31 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

75 167.26 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

18/10/2020 06:09:55 18/10/2020 19:45:44 13 ชั�วโมง 35 นาท ี49 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

75 55.52 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

21/10/2020 05:38:04 21/10/2020 15:42:23 10 ชั�วโมง 4 นาท ี19 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

91 66.12 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

22/10/2020 09:16:02 22/10/2020 09:27:20 11 นาท ี18 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.16 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั



/

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา PTO
เปิด

24/10/2020 06:07:05 24/10/2020 17:32:34 11 ชั�วโมง 25 นาท ี29 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

82 125.97 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

25/10/2020 15:37:58 25/10/2020 23:59:49 8 ชั�วโมง 21 นาท ี51 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ชยัวฒัน ์แกส๊
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

83 88.62 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

26/10/2020 00:00:49 26/10/2020 03:29:57 3 ชั�วโมง 29 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� โรงแรมเทรนอนิน์
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

59 3.55 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

30/10/2020 10:31:10 30/10/2020 11:24:44 53 นาท ี34 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.16 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 1 ชั�วโมง 42 นาท ี32 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 37.98 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 829.16 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : ไมไ่ดร้ะบขุนาด/อตัราการสิ�นเปลอืง นํ�ามนั

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : --

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [61 รถกระเชา้] 85-8824 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 10/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา PTO
เปิด

01/10/2020 11:00:42 01/10/2020 23:59:50 12 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

0 0.12 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

02/10/2020 00:00:50 02/10/2020 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี14 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

69 14.93 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

03/10/2020 00:00:04 03/10/2020 23:59:19 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 0.01 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

04/10/2020 00:00:19 04/10/2020 23:59:32 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

8 0.11 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

05/10/2020 00:00:32 05/10/2020 23:59:44 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

6 0.10 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั



/

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา PTO
เปิด

06/10/2020 00:00:44 06/10/2020 23:59:58 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

0 0.04 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

07/10/2020 00:00:58 07/10/2020 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี14 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

08/10/2020 00:00:11 08/10/2020 23:59:29 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

1 0.05 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

09/10/2020 00:00:29 09/10/2020 23:59:47 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

79 12.74 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

10/10/2020 00:00:47 10/10/2020 23:59:05 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 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

11/10/2020 00:00:05 11/10/2020 23:59:23 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

5 0.05 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั



/

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา PTO
เปิด

12/10/2020 00:00:23 12/10/2020 23:59:37 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 0.15 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

13/10/2020 00:00:37 13/10/2020 23:59:54 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

3 0.08 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

14/10/2020 00:00:54 14/10/2020 23:59:06 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

0 0.02 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

15/10/2020 00:00:06 15/10/2020 23:59:16 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 0.01 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

16/10/2020 00:00:16 16/10/2020 23:59:32 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

5 0.11 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

17/10/2020 00:00:32 17/10/2020 23:59:50 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

5 0.10 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั



/

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา PTO
เปิด

18/10/2020 00:00:50 18/10/2020 23:59:09 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

7 0.11 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

19/10/2020 00:00:09 19/10/2020 23:59:27 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 0.08 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

20/10/2020 00:00:26 20/10/2020 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

7 0.11 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

21/10/2020 00:00:42 21/10/2020 23:59:58 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

5 0.09 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

22/10/2020 00:00:58 22/10/2020 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

6 0.08 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

23/10/2020 00:00:10 23/10/2020 23:59:26 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 0.02 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั



/

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา PTO
เปิด

24/10/2020 00:00:26 24/10/2020 23:59:42 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 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

25/10/2020 00:00:42 25/10/2020 23:59:57 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 0.03 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

26/10/2020 00:00:57 26/10/2020 23:59:13 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 0.02 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

27/10/2020 00:00:13 27/10/2020 23:59:29 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 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

28/10/2020 00:00:29 28/10/2020 23:59:45 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 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

29/10/2020 00:00:45 29/10/2020 23:59:02 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 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั



/

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา PTO
เปิด

30/10/2020 00:00:02 30/10/2020 23:59:18 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 0.06 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

31/10/2020 00:00:18 31/10/2020 23:59:34 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 0.06 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 11 ชั�วโมง 23 นาท ี6 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 16.35 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 29.32 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : ไมไ่ดร้ะบขุนาด/อตัราการสิ�นเปลอืง นํ�ามนั

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : --

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [08 รถเกลี�ยดนิ] 0ต-2339 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 10/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

05/10/2020 14:32:32 05/10/2020 15:39:41 1 ชั�วโมง 7 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

0 0.81 0.00 ลติร

13/10/2020 08:37:37 13/10/2020 11:52:21 3 ชั�วโมง 14 นาท ี44 วนิาที อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

0 0.33 0.00 ลติร

27/10/2020 10:30:15 27/10/2020 12:37:38 2 ชั�วโมง 7 นาท ี23 วนิาที อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัสองพี�นอ้ง
ต.สองพี�นอ้ง อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 28.68 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 5 ชั�วโมง 8 นาท ี5 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 31.89 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 29.82 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 228.18 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.49 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : 4310.32 บาท



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [64 แม็คโคร] ตฆ-545 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 10/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา PTO
เปิด

01/10/2020 11:50:31 01/10/2020 23:59:24 12 ชั�วโมง 8 นาท ี53 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.04 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

02/10/2020 00:00:24 02/10/2020 18:03:20 18 ชั�วโมง 2 นาท ี56 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วรพล ออโตค้าร์
อ.บางบวัทอง จ.นนทบรุี

0 83.54 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

07/10/2020 09:57:59 07/10/2020 21:27:43 11 ชั�วโมง 29 นาท ี44 วนิาที อยูท่ี� โรงเรยีนวดัหน่อสวุรรณ
ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัหน่อสวุรรณ
ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 1.11 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

08/10/2020 08:57:11 08/10/2020 20:50:35 11 ชั�วโมง 53 นาท ี24 วนิาที อยูท่ี� โรงเรยีนวดัหน่อสวุรรณ
ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัหน่อสวุรรณ
ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 1.25 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

09/10/2020 09:50:42 09/10/2020 21:00:30 11 ชั�วโมง 9 นาท ี48 วนิาที อยูท่ี� โรงเรยีนวดัหน่อสวุรรณ
ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัหน่อสวุรรณ
ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 1.30 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั



/

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา PTO
เปิด

12/10/2020 09:46:10 12/10/2020 20:34:36 10 ชั�วโมง 48 นาท ี26 วนิาที อยูท่ี� โรงเรยีนวดัหน่อสวุรรณ
ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัหน่อสวุรรณ
ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 0.81 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

14/10/2020 09:20:50 14/10/2020 21:36:24 12 ชั�วโมง 15 นาท ี34 วนิาที อยูท่ี� โรงเรยีนวดัหน่อสวุรรณ
ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� รา้นสมาน
ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 1.09 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

15/10/2020 08:44:16 15/10/2020 21:13:50 12 ชั�วโมง 29 นาท ี34 วนิาที อยูท่ี� รา้นสมาน
ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัทกัษ์ธนโชติ
ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 0.95 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

16/10/2020 09:40:04 16/10/2020 20:51:57 11 ชั�วโมง 11 นาท ี53 วนิาที อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัทกัษ์ธนโชติ
ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัทกัษ์ธนโชติ
ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 1.38 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

19/10/2020 09:41:40 19/10/2020 21:11:11 11 ชั�วโมง 29 นาท ี31 วนิาที อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัทกัษ์ธนโชติ
ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นสามกก๊
ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 1.25 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

21/10/2020 08:33:47 21/10/2020 20:57:27 12 ชั�วโมง 23 นาท ี40 วนิาที อยูท่ี� บา้นสามกก๊
ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เพิ�มพลูอะไหลก่ารเกษตร
ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 1.20 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั



/

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา PTO
เปิด

22/10/2020 09:05:47 22/10/2020 21:30:20 12 ชั�วโมง 24 นาท ี33 วนิาที อยูท่ี� เพิ�มพลูอะไหลก่ารเกษตร
ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เพิ�มพลูอะไหลก่ารเกษตร
ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 0.99 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

26/10/2020 08:49:58 26/10/2020 21:40:59 12 ชั�วโมง 51 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� เพิ�มพลูอะไหลก่ารเกษตร
ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เพิ�มพลูอะไหลก่ารเกษตร
ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 1.01 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

28/10/2020 09:03:10 28/10/2020 20:58:33 11 ชั�วโมง 55 นาท ี23 วนิาที อยูท่ี� เพิ�มพลูอะไหลก่ารเกษตร
ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นสามหน่อ
ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 4.47 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

29/10/2020 08:52:53 29/10/2020 18:27:09 9 ชั�วโมง 34 นาท ี16 วนิาที อยูท่ี� บา้นสามหน่อ
ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัหน่อสวุรรณ
ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 1.23 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

30/10/2020 09:09:55 30/10/2020 22:02:53 12 ชั�วโมง 52 นาท ี58 วนิาที อยูท่ี� โรงเรยีนวดัหน่อสวุรรณ
ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นเคยีงคลองรสีอรท์
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 9.38 ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 4 วนั 13 ชั�วโมง 2 นาท ี9 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 2.24 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 110.98 กม.



/

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา PTO
เปิด

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : ไมไ่ดร้ะบขุนาด/อตัราการสิ�นเปลอืง นํ�ามนั

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : --

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [51 ดบัเพลงิ] 0บร-6196 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 10/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/10/2020 00:00:08 01/10/2020 23:59:51 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 0.64 0.00 ลติร

02/10/2020 00:00:52 02/10/2020 23:59:34 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 0.32 0.00 ลติร

03/10/2020 00:00:35 03/10/2020 23:59:18 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 0.15 0.00 ลติร

04/10/2020 00:00:19 04/10/2020 23:59:02 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 0.39 0.00 ลติร

05/10/2020 00:00:02 05/10/2020 23:59:45 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

64 24.56 11.59 ลติร

06/10/2020 00:00:46 06/10/2020 23:59:28 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

07/10/2020 00:00:29 07/10/2020 23:59:12 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 0.41 0.00 ลติร

08/10/2020 00:00:13 08/10/2020 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 0.15 0.00 ลติร

09/10/2020 00:01:00 09/10/2020 23:59:47 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 0.23 0.00 ลติร

10/10/2020 00:00:47 10/10/2020 23:59:35 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 0.13 0.00 ลติร

11/10/2020 00:00:35 11/10/2020 19:18:04 19 ชั�วโมง 17 นาท ี29
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.32 0.00 ลติร

12/10/2020 04:56:34 12/10/2020 23:59:09 19 ชั�วโมง 2 นาท ี35 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

13/10/2020 00:00:10 13/10/2020 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 0.27 0.00 ลติร

14/10/2020 00:00:56 14/10/2020 23:59:41 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 0.29 0.00 ลติร

15/10/2020 00:00:41 15/10/2020 23:59:24 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 0.24 0.00 ลติร

16/10/2020 00:00:24 16/10/2020 23:59:09 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 0.15 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

17/10/2020 00:00:10 17/10/2020 23:59:57 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 0.29 0.00 ลติร

18/10/2020 00:00:58 18/10/2020 23:59:47 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 0.16 0.00 ลติร

19/10/2020 00:00:47 19/10/2020 23:59:34 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 0.18 0.00 ลติร

20/10/2020 00:00:35 20/10/2020 23:59:21 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 0.16 0.00 ลติร

21/10/2020 00:00:22 21/10/2020 23:59:07 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 0.62 0.00 ลติร

22/10/2020 00:00:08 22/10/2020 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 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

23/10/2020 00:00:52 23/10/2020 23:59:35 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 0.46 0.00 ลติร

24/10/2020 00:00:36 24/10/2020 23:59:18 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 0.24 0.00 ลติร

25/10/2020 00:00:19 25/10/2020 23:59:01 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 0.43 0.00 ลติร

26/10/2020 00:00:01 26/10/2020 23:59:44 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 0.05 0.00 ลติร

27/10/2020 00:00:45 27/10/2020 15:21:15 15 ชั�วโมง 20 นาท ี30
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.11 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 8 ชั�วโมง 20 นาท ี24 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 38.22 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 31.55 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 11.59 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.72 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : 218.94 บาท



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [50 นํ�าดบัเพลงิ] 0บว-4900 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 10/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

13/10/2020 14:21:14 13/10/2020 23:59:45 9 ชั�วโมง 38 นาท ี31 วนิาที อยูห่า่งจาก CHESTER'S GRILL 0.49 กม.
ต.ทา่ตําหนัก อ.นครชยัศร ีจ.นครปฐม

อยูห่า่งจาก CHESTER'S GRILL 0.48 กม.
ต.ทา่ตําหนัก อ.นครชยัศร ีจ.นครปฐม

3 2.37 0.06 ลติร

14/10/2020 00:00:46 14/10/2020 23:59:28 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

อยูห่า่งจาก CHESTER'S GRILL 0.48 กม.
ต.ทา่ตําหนัก อ.นครชยัศร ีจ.นครปฐม

อยูห่า่งจาก CHESTER'S GRILL 0.49 กม.
ต.ทา่ตําหนัก อ.นครชยัศร ีจ.นครปฐม

1 0.63 0.00 ลติร

15/10/2020 00:00:16 15/10/2020 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
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

16/10/2020 00:00:11 16/10/2020 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี43
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

17/10/2020 00:00:55 17/10/2020 23:59:39 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

อยูห่า่งจาก CHESTER'S GRILL 0.49 กม.
ต.ทา่ตําหนัก อ.นครชยัศร ีจ.นครปฐม

อยูห่า่งจาก CHESTER'S GRILL 0.51 กม.
ต.ทา่ตําหนัก อ.นครชยัศร ีจ.นครปฐม

0 0.36 0.00 ลติร

18/10/2020 00:00:40 18/10/2020 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

อยูห่า่งจาก CHESTER'S GRILL 0.51 กม.
ต.ทา่ตําหนัก อ.นครชยัศร ีจ.นครปฐม

อยูห่า่งจาก CHESTER'S GRILL 0.51 กม.
ต.ทา่ตําหนัก อ.นครชยัศร ีจ.นครปฐม

0 0.00 0.00 ลติร

19/10/2020 00:00:26 19/10/2020 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

อยูห่า่งจาก CHESTER'S GRILL 0.51 กม.
ต.ทา่ตําหนัก อ.นครชยัศร ีจ.นครปฐม

อยูห่า่งจาก CHESTER'S GRILL 0.50 กม.
ต.ทา่ตําหนัก อ.นครชยัศร ีจ.นครปฐม

0 0.61 0.00 ลติร

20/10/2020 00:00:12 20/10/2020 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี46
วนิาที

อยูห่า่งจาก CHESTER'S GRILL 0.50 กม.
ต.ทา่ตําหนัก อ.นครชยัศร ีจ.นครปฐม

อยูห่า่งจาก CHESTER'S GRILL 0.50 กม.
ต.ทา่ตําหนัก อ.นครชยัศร ีจ.นครปฐม

0 0.00 0.00 ลติร

21/10/2020 00:00:59 21/10/2020 23:59:42 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

อยูห่า่งจาก CHESTER'S GRILL 0.50 กม.
ต.ทา่ตําหนัก อ.นครชยัศร ีจ.นครปฐม

อยูห่า่งจาก CHESTER'S GRILL 0.49 กม.
ต.ทา่ตําหนัก อ.นครชยัศร ีจ.นครปฐม

2 1.29 0.06 ลติร

22/10/2020 00:00:43 22/10/2020 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
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 0.85 0.00 ลติร

23/10/2020 00:00:26 23/10/2020 13:49:17 13 ชั�วโมง 48 นาท ี51
วนิาที

อยูห่า่งจาก CHESTER'S GRILL 0.49 กม.
ต.ทา่ตําหนัก อ.นครชยัศร ีจ.นครปฐม

อยูห่า่งจาก CHESTER'S GRILL 0.48 กม.
ต.ทา่ตําหนัก อ.นครชยัศร ีจ.นครปฐม

1 0.30 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 ชั�วโมง 42 นาท ี7 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 1.19 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 6.41 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 0.12 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 53.42 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : 2.27 บาท



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [13 โดยสาร] 40-0189 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 10/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/10/2020 00:00:01 01/10/2020 23:59:25 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

74 21.85 3.62 ลติร

02/10/2020 00:00:25 02/10/2020 23:59:49 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

91 28.84 4.78 ลติร

03/10/2020 00:00:49 03/10/2020 23:59:14 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

04/10/2020 00:00:14 04/10/2020 23:59:38 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

05/10/2020 00:00:38 05/10/2020 23:59:01 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

06/10/2020 00:00:01 06/10/2020 23:59:25 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

37 3.74 0.42 ลติร

07/10/2020 00:00:26 07/10/2020 23:59:53 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

71 12.31 1.98 ลติร

08/10/2020 00:00:52 08/10/2020 23:59:23 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

69 22.74 3.45 ลติร

09/10/2020 00:00:23 09/10/2020 23:59:55 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

43 5.82 0.90 ลติร

10/10/2020 00:00:55 10/10/2020 23:59:27 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

66 12.26 2.09 ลติร

11/10/2020 00:00:27 11/10/2020 23:59:56 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 0.01 0.00 ลติร

12/10/2020 00:00:56 12/10/2020 23:59:25 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

86 24.34 4.00 ลติร

13/10/2020 00:00:25 13/10/2020 23:59:57 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

83 20.62 3.93 ลติร

14/10/2020 00:00:56 14/10/2020 23:59:24 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

100 35.53 5.49 ลติร

15/10/2020 00:00:24 15/10/2020 23:59:54 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

95 72.46 12.55 ลติร

16/10/2020 00:00:54 16/10/2020 23:59:23 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

88 43.82 7.18 ลติร



/

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/10/2020 00:00:23 17/10/2020 23:59:53 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

18/10/2020 00:00:53 18/10/2020 23:59:24 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

19/10/2020 00:00:24 19/10/2020 23:59:55 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

86 30.94 5.10 ลติร

20/10/2020 00:00:55 20/10/2020 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

86 43.91 7.16 ลติร

21/10/2020 00:00:26 21/10/2020 23:59:56 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

71 35.07 5.38 ลติร

22/10/2020 00:00:56 22/10/2020 23:59:24 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

67 11.92 2.01 ลติร

23/10/2020 00:00:24 23/10/2020 23:59:50 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

64 11.69 1.88 ลติร

24/10/2020 00:00:50 24/10/2020 23:59:15 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

25/10/2020 00:00:15 25/10/2020 23:59:40 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

0 0.00 0.00 ลติร

26/10/2020 00:00:40 26/10/2020 23:59:05 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

53 6.62 0.67 ลติร

27/10/2020 00:00:05 27/10/2020 13:59:37 13 ชั�วโมง 59 นาท ี32
วนิาที

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

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

74 24.94 3.44 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 23 ชั�วโมง 10 นาท ี5 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 22.56 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 469.44 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 76.03 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 6.17 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : 1436.21 บาท



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [58 โดยสาร] 40-0190 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 10/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/10/2020 00:00:48 01/10/2020 23:59:15 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

3 0.25 0.00 ลติร

02/10/2020 00:00:15 02/10/2020 23:59:41 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

3 0.16 0.00 ลติร

03/10/2020 00:00:42 03/10/2020 23:59:09 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

0 0.00 0.00 ลติร

04/10/2020 00:00:09 04/10/2020 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

0 0.00 0.00 ลติร

05/10/2020 00:00:37 05/10/2020 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

107 47.42 8.87 ลติร

06/10/2020 00:00:05 06/10/2020 23:59:32 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

92 59.58 11.67 ลติร

07/10/2020 00:00:33 07/10/2020 23:59:00 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

3 0.18 0.00 ลติร

08/10/2020 00:00:01 08/10/2020 23:59:31 23 ชั�วโมง 59 นาท ี30
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 0.09 0.01 ลติร

09/10/2020 00:00:32 09/10/2020 23:59:04 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

76 91.85 17.83 ลติร

10/10/2020 00:00:05 10/10/2020 23:59:36 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

11/10/2020 00:00:37 11/10/2020 23:59:07 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

12/10/2020 00:00:07 12/10/2020 23:59:36 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

84 19.34 3.72 ลติร

13/10/2020 00:00:37 13/10/2020 23:59:06 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

14/10/2020 00:00:07 14/10/2020 23:59:35 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

4 0.12 0.00 ลติร

15/10/2020 00:00:36 15/10/2020 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

92 72.94 14.38 ลติร

16/10/2020 00:00:04 16/10/2020 23:59:33 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

96 121.56 24.01 ลติร



/

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/10/2020 00:00:33 17/10/2020 23:59:04 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

84 65.01 13.00 ลติร

18/10/2020 00:00:05 18/10/2020 23:59:37 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

19/10/2020 00:00:38 19/10/2020 23:59:10 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

107 131.98 25.93 ลติร

20/10/2020 00:00:11 20/10/2020 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี30
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

78 20.06 3.86 ลติร

21/10/2020 00:00:42 21/10/2020 23:59:12 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

64 42.80 7.89 ลติร

22/10/2020 00:00:12 22/10/2020 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี30
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

96 130.83 25.61 ลติร

23/10/2020 00:00:42 23/10/2020 23:59:09 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

0 0.00 0.00 ลติร

24/10/2020 00:00:09 24/10/2020 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

0 0.01 0.00 ลติร

25/10/2020 00:00:37 25/10/2020 23:59:02 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

26/10/2020 00:00:03 26/10/2020 23:59:31 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

95 119.89 23.75 ลติร

27/10/2020 00:00:31 27/10/2020 14:56:40 14 ชั�วโมง 56 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยป์ฏบิตักิารตอ่สูเ้พื�อเอาชนะยาเสพ
ตดิหมูท่ี� 1

ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

74 54.06 10.54 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 10 ชั�วโมง 19 นาท ี57 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 43.88 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 978.12 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 191.07 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.12 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : 3609.31 บาท



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [59 โดยสาร] 40-0191 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 10/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/10/2020 00:00:09 01/10/2020 23:59:44 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

0 0.00 0.00 ลติร

02/10/2020 00:00:44 02/10/2020 23:59:19 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

03/10/2020 00:00:19 03/10/2020 23:59:58 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

04/10/2020 00:00:58 04/10/2020 23:59:35 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 0.01 0.00 ลติร

05/10/2020 00:00:35 05/10/2020 23:59:11 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 0.02 0.00 ลติร

06/10/2020 00:00:11 06/10/2020 23:59:49 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

07/10/2020 00:00:49 07/10/2020 23:59:26 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 0.01 0.00 ลติร

08/10/2020 00:00:27 08/10/2020 23:59:10 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

83 94.29 18.48 ลติร

09/10/2020 00:00:10 09/10/2020 23:59:54 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

79 81.91 15.94 ลติร

10/10/2020 00:00:55 10/10/2020 23:59:37 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

11/10/2020 00:00:38 11/10/2020 23:59:19 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 0.02 0.00 ลติร

12/10/2020 00:00:19 12/10/2020 23:59:59 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

85 92.15 18.03 ลติร

13/10/2020 00:01:00 13/10/2020 23:59:40 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

14/10/2020 00:00:40 14/10/2020 23:59:20 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

80 93.69 17.89 ลติร

15/10/2020 00:00:21 15/10/2020 23:59:00 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

71 69.66 13.32 ลติร

16/10/2020 00:00:00 16/10/2020 23:59:42 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

80 66.75 12.76 ลติร



/

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/10/2020 00:00:42 17/10/2020 23:59:25 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 0.06 0.00 ลติร

18/10/2020 00:00:26 18/10/2020 23:59:09 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

19/10/2020 00:00:10 19/10/2020 23:59:53 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

82 127.47 25.09 ลติร

20/10/2020 00:00:54 20/10/2020 23:59:35 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

75 103.15 19.94 ลติร

21/10/2020 00:00:35 21/10/2020 23:59:17 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

74 131.89 25.49 ลติร

22/10/2020 00:00:17 22/10/2020 23:59:57 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

72 82.24 15.54 ลติร

23/10/2020 00:00:58 23/10/2020 23:59:36 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

77 71.36 13.68 ลติร

24/10/2020 00:00:37 24/10/2020 23:59:13 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

25/10/2020 00:00:13 25/10/2020 23:59:49 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

26/10/2020 00:00:50 26/10/2020 23:59:27 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

74 66.91 12.95 ลติร

27/10/2020 00:00:28 27/10/2020 14:59:22 14 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

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

อยูท่ี� บางจาก
ต.ดอนคา อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

72 49.07 9.59 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 11 ชั�วโมง 49 นาท ี28 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 38.26 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1130.66 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 218.70 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.17 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : 4131.24 บาท



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [60 โดยสาร] 40-0196 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 10/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/10/2020 00:00:40 01/10/2020 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

85 85.93 16.74 ลติร

02/10/2020 00:00:21 02/10/2020 23:59:02 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

76 80.41 15.91 ลติร

03/10/2020 00:00:02 03/10/2020 23:59:46 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

0 0.00 0.00 ลติร

04/10/2020 00:00:46 04/10/2020 23:59:29 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

05/10/2020 00:00:30 05/10/2020 23:59:12 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 0.06 0.00 ลติร

06/10/2020 00:00:12 06/10/2020 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

76 12.03 1.78 ลติร

07/10/2020 00:00:55 07/10/2020 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

63 12.04 2.39 ลติร

08/10/2020 00:00:38 08/10/2020 23:59:24 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 0.01 0.00 ลติร

09/10/2020 00:00:26 09/10/2020 23:59:14 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 0.02 0.00 ลติร

10/10/2020 00:00:14 10/10/2020 23:59:03 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

11/10/2020 00:00:03 11/10/2020 23:59:50 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

12/10/2020 00:00:50 12/10/2020 23:59:34 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 0.04 0.00 ลติร

13/10/2020 00:00:35 13/10/2020 23:59:21 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

14/10/2020 00:00:21 14/10/2020 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

69 38.66 7.55 ลติร

15/10/2020 00:00:05 15/10/2020 23:59:47 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 0.09 0.00 ลติร

16/10/2020 00:00:48 16/10/2020 23:59:33 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 0.02 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

17/10/2020 00:00:33 17/10/2020 23:59:21 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 0.01 0.00 ลติร

18/10/2020 00:00:22 18/10/2020 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

0 0.00 0.00 ลติร

19/10/2020 00:00:12 19/10/2020 23:59:00 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 0.02 0.00 ลติร

20/10/2020 00:00:00 20/10/2020 23:59:49 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

0 0.01 0.00 ลติร

21/10/2020 00:00:49 21/10/2020 23:59:34 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 0.06 0.00 ลติร

22/10/2020 00:00:34 22/10/2020 23:59:19 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 0.04 0.00 ลติร

23/10/2020 00:00:19 23/10/2020 23:59:03 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

24/10/2020 00:00:03 24/10/2020 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

0 0.05 0.00 ลติร

25/10/2020 00:00:45 25/10/2020 23:59:25 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

26/10/2020 00:00:26 26/10/2020 23:59:07 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

64 27.78 5.24 ลติร

27/10/2020 00:00:08 27/10/2020 14:58:57 14 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

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

อยูท่ี� บรษัิท เจา้ตะวนั จํากดั สาขาสํานักงาน
ใหญ่

ต.ดอนมะสงัข ์อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

72 21.30 3.84 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 13 ชั�วโมง 11 นาท ี49 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 37.64 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 278.60 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 53.45 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.21 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : 1009.67 บาท



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [01 ทวัร]์ 40-0225 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 10/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/10/2020 00:00:35 01/10/2020 23:59:07 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

02/10/2020 00:00:07 02/10/2020 23:59:40 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 0.00 0.00 ลติร

03/10/2020 00:00:40 03/10/2020 23:59:15 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

04/10/2020 00:00:15 04/10/2020 23:59:48 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 0.00 0.00 ลติร

05/10/2020 00:00:48 05/10/2020 23:59:20 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

06/10/2020 00:00:20 06/10/2020 23:59:55 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

0 0.08 0.00 ลติร

07/10/2020 00:00:54 07/10/2020 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

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

อยูท่ี� บา้นหาดวนกร
ต.หว้ยยาง อ.ทบัสะแก จ.ประจวบครีขีนัธ์

0 376.61 0.00 ลติร

08/10/2020 00:00:31 08/10/2020 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� บา้นหาดวนกร
ต.หว้ยยาง อ.ทบัสะแก จ.ประจวบครีขีนัธ์

อยูท่ี� บา้นหาดวนกร
ต.หว้ยยาง อ.ทบัสะแก จ.ประจวบครีขีนัธ์

0 46.59 0.00 ลติร

09/10/2020 00:00:08 09/10/2020 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� บา้นหาดวนกร
ต.หว้ยยาง อ.ทบัสะแก จ.ประจวบครีขีนัธ์

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

0 392.12 0.00 ลติร

10/10/2020 00:00:46 10/10/2020 23:59:25 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

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

อยูท่ี� ปั�มเอสโซ ่หจก. นวิสพุรรณปิโตรเลยีม
เซอรว์สิ

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 5.12 0.00 ลติร

11/10/2020 00:00:25 11/10/2020 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� ปั�มเอสโซ ่หจก. นวิสพุรรณปิโตรเลยีม
เซอรว์สิ

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ปั�มเอสโซ ่หจก. นวิสพุรรณปิโตรเลยีม
เซอรว์สิ

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

12/10/2020 00:00:02 12/10/2020 23:59:38 23 ชั�วโมง 59 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� ปั�มเอสโซ ่หจก. นวิสพุรรณปิโตรเลยีม
เซอรว์สิ

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 5.93 0.00 ลติร

13/10/2020 00:00:38 13/10/2020 23:59:15 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 0.10 0.00 ลติร

14/10/2020 00:00:15 14/10/2020 23:59:52 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

0 216.83 0.00 ลติร

15/10/2020 00:00:52 15/10/2020 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

0 0.25 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

16/10/2020 00:00:26 16/10/2020 23:59:03 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 0.19 0.00 ลติร

17/10/2020 00:00:03 17/10/2020 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี39
วนิาที

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

อยูท่ี� ศนูยก์ารเรยีนรูป้รัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
ตามแนวพระราชดํารฯิ

ต.หนองไผล่อ้ม อ.เมอืงนครราชสมีา
จ.นครราชสมีา

0 270.73 0.00 ลติร

18/10/2020 00:00:42 18/10/2020 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยก์ารเรยีนรูป้รัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
ตามแนวพระราชดํารฯิ

ต.หนองไผล่อ้ม อ.เมอืงนครราชสมีา
จ.นครราชสมีา

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

0 282.70 0.00 ลติร

19/10/2020 00:00:21 19/10/2020 23:59:00 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 0.17 0.00 ลติร

20/10/2020 00:00:00 20/10/2020 16:50:20 16 ชั�วโมง 50 นาท ี20
วนิาที

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

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

0 3.57 0.00 ลติร

21/10/2020 11:37:54 21/10/2020 23:59:13 12 ชั�วโมง 21 นาท ี19
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

22/10/2020 00:00:13 22/10/2020 23:59:48 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

0 0.06 0.00 ลติร

23/10/2020 00:00:47 23/10/2020 23:59:22 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

24/10/2020 00:00:22 24/10/2020 23:59:55 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 0.00 0.00 ลติร

25/10/2020 00:00:55 25/10/2020 23:59:28 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

26/10/2020 00:00:28 26/10/2020 23:59:02 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 0.32 0.00 ลติร

27/10/2020 00:00:01 27/10/2020 14:59:31 14 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 13 ชั�วโมง 11 นาท ี49 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 37.64 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1601.47 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 53.45 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.21 กม./ลติร



/

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : 1009.67 บาท



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [14 โดยสาร] 40-0255 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 10/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/10/2020 00:00:19 01/10/2020 23:59:20 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

02/10/2020 00:00:20 02/10/2020 23:59:21 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 0.01 0.00 ลติร

03/10/2020 00:00:23 03/10/2020 23:59:26 23 ชั�วโมง 59 นาท ี3 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

04/10/2020 00:00:27 04/10/2020 23:59:30 23 ชั�วโมง 59 นาท ี3 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

05/10/2020 00:00:30 05/10/2020 23:59:32 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 0.03 0.00 ลติร

06/10/2020 00:00:32 06/10/2020 23:59:35 23 ชั�วโมง 59 นาท ี3 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

07/10/2020 00:00:36 07/10/2020 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

84 67.61 12.07 ลติร

08/10/2020 00:00:39 08/10/2020 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

66 65.25 11.59 ลติร

09/10/2020 00:00:49 09/10/2020 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

0 0.04 0.00 ลติร

10/10/2020 00:00:58 10/10/2020 23:59:06 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 0.08 0.00 ลติร

11/10/2020 00:00:06 11/10/2020 23:59:12 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

12/10/2020 00:00:13 12/10/2020 23:59:16 23 ชั�วโมง 59 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

71 66.66 11.75 ลติร

13/10/2020 00:00:17 13/10/2020 23:59:22 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

2 0.01 0.00 ลติร

14/10/2020 00:00:23 14/10/2020 23:59:26 23 ชั�วโมง 59 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

92 78.32 14.06 ลติร

15/10/2020 00:00:27 15/10/2020 23:59:28 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

87 95.84 16.85 ลติร

16/10/2020 00:00:28 16/10/2020 23:59:33 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

93 85.70 15.44 ลติร



/

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/10/2020 00:00:34 17/10/2020 23:59:41 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 0.02 0.00 ลติร

18/10/2020 00:00:42 18/10/2020 23:59:51 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

19/10/2020 00:00:51 19/10/2020 23:59:58 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

78 81.87 14.74 ลติร

20/10/2020 00:00:59 20/10/2020 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี4 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

21/10/2020 00:00:03 21/10/2020 23:59:08 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

22/10/2020 00:00:09 22/10/2020 23:59:13 23 ชั�วโมง 59 นาท ี4 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

23/10/2020 00:00:13 23/10/2020 23:59:17 23 ชั�วโมง 59 นาท ี4 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

24/10/2020 00:00:18 24/10/2020 23:59:23 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

25/10/2020 00:00:23 25/10/2020 23:59:28 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

26/10/2020 00:00:28 26/10/2020 23:59:31 23 ชั�วโมง 59 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

75 68.08 12.16 ลติร

27/10/2020 00:00:32 27/10/2020 15:00:42 15 ชั�วโมง 10 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วทิยาลยัการอาชพีอูท่อง
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

65 36.89 6.58 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 21 ชั�วโมง 16 นาท ี57 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 44.42 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 646.48 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 115.24 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.61 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : 2176.88 บาท



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [15 โดยสาร] 40-0256 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 10/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/10/2020 00:00:02 01/10/2020 23:59:41 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

02/10/2020 00:00:41 02/10/2020 23:59:21 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

83 75.90 13.56 ลติร

03/10/2020 00:00:21 03/10/2020 23:59:01 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

04/10/2020 00:00:01 04/10/2020 23:59:41 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

05/10/2020 00:00:42 05/10/2020 23:59:20 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

06/10/2020 00:00:20 06/10/2020 23:58:59 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

07/10/2020 00:00:00 07/10/2020 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

0 0.01 0.00 ลติร

08/10/2020 00:00:41 08/10/2020 23:59:26 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

09/10/2020 00:00:26 09/10/2020 23:59:14 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

10/10/2020 00:00:14 10/10/2020 23:59:01 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 0.00 0.00 ลติร

11/10/2020 00:00:01 11/10/2020 23:59:46 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 0.00 0.00 ลติร

12/10/2020 00:00:47 12/10/2020 23:59:29 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

13/10/2020 00:00:29 13/10/2020 23:59:13 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

14/10/2020 00:00:14 14/10/2020 23:59:55 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

15/10/2020 00:00:55 15/10/2020 23:59:35 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

16/10/2020 00:00:35 16/10/2020 23:59:19 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



/

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/10/2020 00:00:19 17/10/2020 23:59:07 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

18/10/2020 00:00:07 18/10/2020 23:59:56 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

0 0.00 0.00 ลติร

19/10/2020 00:00:57 19/10/2020 23:59:43 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

20/10/2020 00:00:44 20/10/2020 23:59:28 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

21/10/2020 00:00:29 21/10/2020 23:59:11 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

22/10/2020 00:00:10 22/10/2020 23:59:53 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

23/10/2020 00:00:54 23/10/2020 23:59:33 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

24/10/2020 00:00:34 24/10/2020 23:59:13 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

25/10/2020 00:00:13 25/10/2020 23:59:52 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

26/10/2020 00:00:52 26/10/2020 23:59:31 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

27/10/2020 00:00:32 27/10/2020 15:00:35 15 ชั�วโมง 3 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

92 119.35 21.33 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 5 ชั�วโมง 25 นาท ี26 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 44.77 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 195.27 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 34.89 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.60 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : 659.07 บาท



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [16 โดยสาร] 40-0257 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 10/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/10/2020 00:00:27 01/10/2020 23:59:21 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

80 77.26 13.55 ลติร

02/10/2020 00:00:21 02/10/2020 23:59:17 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

99 234.93 41.98 ลติร

03/10/2020 00:00:18 03/10/2020 23:59:13 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

58 10.08 1.54 ลติร

04/10/2020 00:00:13 04/10/2020 23:59:08 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

05/10/2020 00:00:08 05/10/2020 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

87 100.66 17.80 ลติร

06/10/2020 00:00:03 06/10/2020 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี55
วนิาที

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

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

85 77.47 13.39 ลติร

07/10/2020 00:00:58 07/10/2020 23:59:53 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

2 0.09 0.00 ลติร

08/10/2020 00:00:54 08/10/2020 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

83 79.46 14.21 ลติร

09/10/2020 00:00:54 09/10/2020 23:59:55 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 0.01 0.00 ลติร

10/10/2020 00:00:55 10/10/2020 23:59:54 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 0.07 0.00 ลติร

11/10/2020 00:00:56 11/10/2020 23:59:54 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 0.08 0.00 ลติร

12/10/2020 00:00:55 12/10/2020 23:59:53 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

91 102.96 17.91 ลติร

13/10/2020 00:00:53 13/10/2020 23:59:51 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 0.09 0.00 ลติร

14/10/2020 00:00:52 14/10/2020 23:59:50 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

88 147.47 26.50 ลติร

15/10/2020 00:00:49 15/10/2020 23:59:47 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

79 114.99 20.23 ลติร

16/10/2020 00:00:47 16/10/2020 23:59:45 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

78 110.22 19.14 ลติร



/

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/10/2020 00:00:45 17/10/2020 23:59:46 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 0.01 0.00 ลติร

18/10/2020 00:00:46 18/10/2020 23:59:48 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

19/10/2020 00:00:49 19/10/2020 23:59:48 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

83 39.23 6.89 ลติร

20/10/2020 00:00:49 20/10/2020 23:59:47 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 0.01 0.00 ลติร

21/10/2020 00:00:48 21/10/2020 23:59:45 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

22/10/2020 00:00:45 22/10/2020 23:59:42 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

23/10/2020 00:00:42 23/10/2020 23:59:38 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

24/10/2020 00:00:37 24/10/2020 23:59:33 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

25/10/2020 00:00:33 25/10/2020 23:59:27 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

26/10/2020 00:00:27 26/10/2020 23:59:22 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

81 113.23 20.07 ลติร

27/10/2020 00:00:23 27/10/2020 15:01:14 15 ชั�วโมง 51 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นวงัลกึ
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

89 121.46 21.68 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 15 ชั�วโมง 37 นาท ี25 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 45.19 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1329.76 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 234.89 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.66 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : 4437.07 บาท



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [17 โดยสาร] 40-0265 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 10/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/10/2020 00:00:45 01/10/2020 23:59:58 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 0.09 0.00 ลติร

02/10/2020 00:00:59 02/10/2020 23:59:58 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

03/10/2020 00:00:58 03/10/2020 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

0 0.01 0.00 ลติร

04/10/2020 00:00:14 04/10/2020 17:08:33 17 ชั�วโมง 8 นาท ี19 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

06/10/2020 10:21:27 06/10/2020 23:59:19 13 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 0.04 0.00 ลติร

07/10/2020 00:00:20 07/10/2020 23:59:35 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

1 0.03 0.00 ลติร

08/10/2020 00:00:35 08/10/2020 23:59:54 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 0.03 0.00 ลติร

09/10/2020 00:00:54 09/10/2020 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

0 0.00 0.00 ลติร

10/10/2020 00:00:15 10/10/2020 23:59:35 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

1 0.03 0.00 ลติร

11/10/2020 00:00:35 11/10/2020 23:59:55 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

12/10/2020 00:00:55 12/10/2020 23:59:11 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

0 0.01 0.00 ลติร

13/10/2020 00:00:12 13/10/2020 23:59:32 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

14/10/2020 00:00:33 14/10/2020 23:59:49 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 0.03 0.00 ลติร

15/10/2020 00:00:49 15/10/2020 23:59:03 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 0.00 0.00 ลติร

16/10/2020 00:00:03 16/10/2020 23:59:22 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

17/10/2020 00:00:22 17/10/2020 23:59:45 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



/

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

18/10/2020 00:00:45 18/10/2020 23:59:08 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

19/10/2020 00:00:09 19/10/2020 23:59:30 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

3 0.03 0.00 ลติร

20/10/2020 00:00:31 20/10/2020 17:37:18 17 ชั�วโมง 36 นาท ี47
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

21/10/2020 06:56:58 21/10/2020 23:59:11 17 ชั�วโมง 2 นาท ี13 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

1 0.01 0.00 ลติร

22/10/2020 00:00:12 22/10/2020 23:59:29 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 0.06 0.00 ลติร

23/10/2020 00:00:30 23/10/2020 23:58:45 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 0.08 0.00 ลติร

24/10/2020 00:00:05 24/10/2020 23:59:18 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

25/10/2020 00:00:39 25/10/2020 23:59:53 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

26/10/2020 00:01:13 26/10/2020 23:59:19 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 0.03 0.00 ลติร

27/10/2020 00:00:20 27/10/2020 15:02:24 15 ชั�วโมง 2 นาท ี4 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 : 2 ชั�วโมง 53 นาท ี59 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 1.33 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 0.54 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 234.89 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.66 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : 4437.07 บาท



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [18 โดยสาร] 40-0266 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 10/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/10/2020 00:01:00 01/10/2020 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 0.04 0.00 ลติร

02/10/2020 00:00:09 02/10/2020 23:59:17 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

76 22.09 3.77 ลติร

03/10/2020 00:00:18 03/10/2020 23:59:28 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

04/10/2020 00:00:29 04/10/2020 23:59:39 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

05/10/2020 00:00:40 05/10/2020 23:59:49 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

2 0.07 0.00 ลติร

06/10/2020 00:00:50 06/10/2020 23:59:00 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

102 75.62 13.40 ลติร

07/10/2020 00:00:00 07/10/2020 23:59:13 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

84 73.27 12.66 ลติร

08/10/2020 00:00:13 08/10/2020 23:59:27 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

09/10/2020 00:00:28 09/10/2020 23:59:44 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

83 84.52 14.61 ลติร

10/10/2020 00:00:44 10/10/2020 23:59:59 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

1 0.07 0.00 ลติร

11/10/2020 00:01:00 11/10/2020 23:59:13 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

12/10/2020 00:00:14 12/10/2020 23:59:25 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

85 38.58 6.83 ลติร

13/10/2020 00:00:26 13/10/2020 23:59:39 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

80 12.14 2.04 ลติร

14/10/2020 00:00:39 14/10/2020 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

96 81.63 14.61 ลติร

15/10/2020 00:00:52 15/10/2020 23:59:01 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

82 13.75 2.31 ลติร

16/10/2020 00:00:02 16/10/2020 23:59:14 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

69 5.12 0.88 ลติร



/

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/10/2020 00:00:15 17/10/2020 23:59:30 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

18/10/2020 00:00:30 18/10/2020 23:59:47 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

19/10/2020 00:00:47 19/10/2020 23:59:02 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

36 4.59 0.74 ลติร

20/10/2020 00:00:03 20/10/2020 23:59:16 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

21/10/2020 00:00:17 21/10/2020 23:59:29 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

22/10/2020 00:00:30 22/10/2020 23:59:41 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

59 11.19 1.64 ลติร

23/10/2020 00:00:42 23/10/2020 23:59:52 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

24/10/2020 00:00:53 24/10/2020 23:59:03 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

4 0.04 0.00 ลติร

25/10/2020 00:00:03 25/10/2020 23:59:13 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

26/10/2020 00:00:14 26/10/2020 23:59:23 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 0.02 0.00 ลติร

27/10/2020 00:00:24 27/10/2020 15:02:02 15 ชั�วโมง 1 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 12 ชั�วโมง 59 นาท ี2 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 45.89 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 422.77 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 73.49 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.75 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : 1388.23 บาท



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [41 เททา้ย] 83-4802 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 10/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/10/2020 00:00:24 01/10/2020 23:59:52 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 0.01 0.00 ลติร

02/10/2020 00:00:53 02/10/2020 23:59:23 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

113 134.69 26.56 ลติร

03/10/2020 00:00:24 03/10/2020 23:59:56 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

0 0.00 0.00 ลติร

04/10/2020 00:00:56 04/10/2020 23:59:27 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

05/10/2020 00:00:27 05/10/2020 23:59:59 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

87 269.94 53.27 ลติร

06/10/2020 00:01:00 06/10/2020 23:59:31 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

89 119.95 23.85 ลติร

07/10/2020 00:00:32 07/10/2020 23:59:03 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

1 0.07 0.00 ลติร

08/10/2020 00:00:03 08/10/2020 23:59:39 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

96 130.92 25.26 ลติร

09/10/2020 00:00:39 09/10/2020 23:59:15 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

96 133.91 25.73 ลติร

10/10/2020 00:00:15 10/10/2020 23:59:51 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

11/10/2020 00:00:51 11/10/2020 23:59:27 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 0.01 0.00 ลติร

12/10/2020 00:00:27 12/10/2020 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

1 0.07 0.00 ลติร

13/10/2020 00:00:01 13/10/2020 23:59:37 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

14/10/2020 00:00:37 14/10/2020 23:59:11 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

95 133.54 26.30 ลติร

15/10/2020 00:00:11 15/10/2020 23:59:44 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

75 127.23 25.11 ลติร

16/10/2020 00:00:44 16/10/2020 23:59:18 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

63 20.49 3.91 ลติร



/

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/10/2020 00:00:18 17/10/2020 23:59:55 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

18/10/2020 00:00:55 18/10/2020 23:59:33 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

19/10/2020 00:00:33 19/10/2020 23:59:09 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

109 138.30 26.63 ลติร

20/10/2020 00:00:10 20/10/2020 23:59:45 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

105 127.61 24.88 ลติร

21/10/2020 00:00:45 21/10/2020 23:59:19 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

96 122.22 24.05 ลติร

22/10/2020 00:00:20 22/10/2020 23:59:53 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

96 131.21 26.10 ลติร

23/10/2020 00:00:54 23/10/2020 23:59:25 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

24/10/2020 00:00:25 24/10/2020 23:59:56 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

25/10/2020 00:00:57 25/10/2020 23:59:26 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

26/10/2020 00:00:27 26/10/2020 23:59:58 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

106 132.89 26.21 ลติร

27/10/2020 00:00:58 27/10/2020 15:03:12 15 ชั�วโมง 2 นาท ี14 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ก. วฒันา (โพธิ�พระยา)
ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

68 20.84 4.05 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 20 ชั�วโมง 49 นาท ี59 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 53.82 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1743.90 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 341.91 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.10 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : 6458.68 บาท



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [07 เททา้ย] 83-4803 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 10/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/10/2020 00:00:24 01/10/2020 23:59:52 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 0.01 0.00 ลติร

02/10/2020 00:00:53 02/10/2020 23:59:23 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

113 134.69 26.56 ลติร

03/10/2020 00:00:24 03/10/2020 23:59:56 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

0 0.00 0.00 ลติร

04/10/2020 00:00:56 04/10/2020 23:59:27 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

05/10/2020 00:00:27 05/10/2020 23:59:59 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

87 269.94 53.27 ลติร

06/10/2020 00:01:00 06/10/2020 23:59:31 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

89 119.95 23.85 ลติร

07/10/2020 00:00:32 07/10/2020 23:59:03 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

1 0.07 0.00 ลติร

08/10/2020 00:00:03 08/10/2020 23:59:39 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

96 130.92 25.26 ลติร

09/10/2020 00:00:39 09/10/2020 23:59:15 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

96 133.91 25.73 ลติร

10/10/2020 00:00:15 10/10/2020 23:59:51 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

11/10/2020 00:00:51 11/10/2020 23:59:27 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 0.01 0.00 ลติร

12/10/2020 00:00:27 12/10/2020 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

1 0.07 0.00 ลติร

13/10/2020 00:00:01 13/10/2020 23:59:37 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

14/10/2020 00:00:37 14/10/2020 23:59:11 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

95 133.54 26.30 ลติร

15/10/2020 00:00:11 15/10/2020 23:59:44 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

75 127.23 25.11 ลติร

16/10/2020 00:00:44 16/10/2020 23:59:18 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

63 20.49 3.91 ลติร



/

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/10/2020 00:00:18 17/10/2020 23:59:55 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

18/10/2020 00:00:55 18/10/2020 23:59:33 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

19/10/2020 00:00:33 19/10/2020 23:59:09 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

109 138.30 26.63 ลติร

20/10/2020 00:00:10 20/10/2020 23:59:45 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

105 127.61 24.88 ลติร

21/10/2020 00:00:45 21/10/2020 23:59:19 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

96 122.22 24.05 ลติร

22/10/2020 00:00:20 22/10/2020 23:59:53 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

96 131.21 26.10 ลติร

23/10/2020 00:00:54 23/10/2020 23:59:25 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

24/10/2020 00:00:25 24/10/2020 23:59:56 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

25/10/2020 00:00:57 25/10/2020 23:59:26 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

26/10/2020 00:00:27 26/10/2020 23:59:58 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

106 132.89 26.21 ลติร

27/10/2020 00:00:58 27/10/2020 15:03:12 15 ชั�วโมง 2 นาท ี14 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ก. วฒันา (โพธิ�พระยา)
ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

68 20.84 4.05 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 20 ชั�วโมง 49 นาท ี59 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 53.82 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1743.90 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 341.91 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.10 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : 6458.68 บาท



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [42 เททา้ย] 83-4804 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 10/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/10/2020 00:00:59 01/10/2020 23:59:45 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

02/10/2020 00:00:45 02/10/2020 23:59:33 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

2 0.08 0.00 ลติร

03/10/2020 00:00:32 03/10/2020 23:59:22 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

04/10/2020 00:00:21 04/10/2020 23:59:08 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 0.00 0.00 ลติร

05/10/2020 00:00:08 05/10/2020 23:59:53 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 0.07 0.00 ลติร

06/10/2020 00:00:53 06/10/2020 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

81 132.63 19.20 ลติร

07/10/2020 00:00:43 07/10/2020 23:59:34 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

83 133.89 19.61 ลติร

08/10/2020 00:00:34 08/10/2020 23:59:28 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

1 0.12 0.00 ลติร

09/10/2020 00:00:27 09/10/2020 23:59:21 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

50 5.11 0.58 ลติร

10/10/2020 00:00:21 10/10/2020 23:59:15 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

11/10/2020 00:00:15 11/10/2020 23:59:08 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

12/10/2020 00:00:07 12/10/2020 23:59:59 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

87 145.40 20.75 ลติร

13/10/2020 00:00:59 13/10/2020 23:59:52 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

14/10/2020 00:00:51 14/10/2020 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

75 21.31 3.39 ลติร

15/10/2020 00:00:42 15/10/2020 23:59:32 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

85 57.13 8.69 ลติร

16/10/2020 00:00:31 16/10/2020 23:59:23 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

77 123.85 16.84 ลติร



/

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/10/2020 00:00:22 17/10/2020 23:59:16 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

18/10/2020 00:00:16 18/10/2020 23:59:11 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

19/10/2020 00:00:11 19/10/2020 23:59:05 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

70 25.45 3.74 ลติร

20/10/2020 00:01:04 20/10/2020 23:59:57 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

81 148.30 23.51 ลติร

21/10/2020 00:00:57 21/10/2020 23:59:48 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

73 126.86 16.00 ลติร

22/10/2020 00:00:47 22/10/2020 23:59:35 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 0.01 0.00 ลติร

23/10/2020 00:00:35 23/10/2020 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

0 0.00 0.00 ลติร

24/10/2020 00:00:24 24/10/2020 23:59:12 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

25/10/2020 00:00:11 25/10/2020 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 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

26/10/2020 00:00:58 26/10/2020 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

69 32.33 3.55 ลติร

27/10/2020 00:00:48 27/10/2020 15:03:56 15 ชั�วโมง 3 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัประชมุสงฆ์
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

101 64.55 10.27 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 5 ชั�วโมง 44 นาท ี57 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 35.58 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1017.09 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 146.13 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 6.96 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : 2760.40 บาท



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [44 เททา้ย] 83-4805 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 10/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/10/2020 00:00:49 01/10/2020 23:59:08 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 0.00 0.00 ลติร

02/10/2020 00:00:09 02/10/2020 23:59:29 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

03/10/2020 00:00:29 03/10/2020 23:59:51 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

04/10/2020 00:00:52 04/10/2020 23:59:13 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

0 0.00 0.00 ลติร

05/10/2020 00:00:14 05/10/2020 23:59:34 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

06/10/2020 00:00:35 06/10/2020 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 0.02 0.00 ลติร

07/10/2020 00:00:57 07/10/2020 23:59:19 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

66 56.43 11.06 ลติร

08/10/2020 00:00:20 08/10/2020 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

75 41.94 8.14 ลติร

09/10/2020 00:00:46 09/10/2020 23:59:13 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

62 43.80 8.25 ลติร

10/10/2020 00:00:14 10/10/2020 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

0 0.00 0.00 ลติร

11/10/2020 00:00:41 11/10/2020 23:59:05 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 0.01 0.00 ลติร

12/10/2020 00:00:06 12/10/2020 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 38.75 7.48 ลติร

13/10/2020 00:00:29 13/10/2020 23:59:53 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

14/10/2020 00:00:54 14/10/2020 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

67 43.87 8.58 ลติร

15/10/2020 00:00:16 15/10/2020 23:59:38 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

71 68.02 13.41 ลติร

16/10/2020 00:00:39 16/10/2020 23:59:02 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

64 41.49 8.13 ลติร



/

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/10/2020 00:00:02 17/10/2020 23:59:29 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

18/10/2020 00:00:30 18/10/2020 23:59:58 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

19/10/2020 00:00:59 19/10/2020 23:59:24 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

66 40.55 7.62 ลติร

20/10/2020 00:00:25 20/10/2020 23:59:50 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

0 0.02 0.00 ลติร

21/10/2020 00:00:50 21/10/2020 23:59:14 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

71 53.95 10.09 ลติร

22/10/2020 00:00:15 22/10/2020 23:59:38 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

71 44.04 8.56 ลติร

23/10/2020 00:00:39 23/10/2020 23:59:00 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

0 0.00 0.00 ลติร

24/10/2020 00:00:00 24/10/2020 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

0 0.00 0.00 ลติร

25/10/2020 00:00:23 25/10/2020 23:59:44 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

26/10/2020 00:00:45 26/10/2020 23:59:06 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

67 78.96 15.35 ลติร

27/10/2020 00:00:07 27/10/2020 15:04:30 15 ชั�วโมง 4 นาท ี23 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

5 0.08 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 3 ชั�วโมง 19 นาท ี22 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 33.77 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 551.93 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 106.67 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.17 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : 2015.00 บาท



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [05 รถนํ�า] 83-4899 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 10/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/10/2020 00:00:33 01/10/2020 23:59:31 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

02/10/2020 00:00:31 02/10/2020 23:59:30 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

2 0.02 0.00 ลติร

03/10/2020 00:00:29 03/10/2020 23:59:29 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

04/10/2020 00:00:28 04/10/2020 23:59:27 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

05/10/2020 00:00:27 05/10/2020 23:59:25 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 0.02 0.00 ลติร

06/10/2020 00:00:25 06/10/2020 23:59:23 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

07/10/2020 00:00:23 07/10/2020 23:59:23 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

08/10/2020 00:00:22 08/10/2020 23:59:24 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 0.01 0.00 ลติร

09/10/2020 00:00:23 09/10/2020 23:59:26 23 ชั�วโมง 59 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

10/10/2020 00:00:25 10/10/2020 23:59:28 23 ชั�วโมง 59 นาท ี3 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

11/10/2020 00:00:26 11/10/2020 23:59:28 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

12/10/2020 00:00:28 12/10/2020 23:59:27 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

13/10/2020 00:00:27 13/10/2020 23:59:27 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

14/10/2020 00:00:27 14/10/2020 23:59:27 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

15/10/2020 00:00:26 15/10/2020 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

0 0.00 0.00 ลติร

16/10/2020 00:00:25 16/10/2020 23:59:25 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



/

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/10/2020 00:00:24 17/10/2020 23:59:28 23 ชั�วโมง 59 นาท ี4 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

18/10/2020 00:00:28 18/10/2020 23:59:31 23 ชั�วโมง 59 นาท ี3 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

19/10/2020 00:00:31 19/10/2020 23:59:33 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

20/10/2020 00:00:32 20/10/2020 23:59:33 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

21/10/2020 00:00:33 21/10/2020 23:59:33 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

22/10/2020 00:00:33 22/10/2020 23:59:31 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 0.01 0.00 ลติร

23/10/2020 00:00:31 23/10/2020 23:59:29 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

24/10/2020 00:00:29 24/10/2020 23:59:26 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

25/10/2020 00:00:26 25/10/2020 23:59:23 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

26/10/2020 00:00:23 26/10/2020 23:59:19 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

27/10/2020 00:00:19 27/10/2020 15:04:47 15 ชั�วโมง 4 นาท ี28 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัสองพี�นอ้ง
ต.สองพี�นอ้ง อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

81 38.18 8.45 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 7 ชั�วโมง 46 นาท ี49 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 40.26 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 38.28 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 8.45 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 4.53 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : 159.62 บาท



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [02 รถนํ�า ] 83-4900 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 10/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

05/10/2020 17:04:42 05/10/2020 17:07:04 2 นาท ี22 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

06/10/2020 08:29:06 06/10/2020 09:29:02 59 นาท ี56 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วทิยาลยัการอาชพีอูท่อง
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

71 29.91 7.73 ลติร

07/10/2020 08:38:09 07/10/2020 14:43:21 6 ชั�วโมง 5 นาท ี12 วนิาที อยูท่ี� วทิยาลยัการอาชพีอูท่อง
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วทิยาลยัการอาชพีอูท่อง
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

52 19.06 4.87 ลติร

08/10/2020 08:29:17 08/10/2020 12:10:00 3 ชั�วโมง 40 นาท ี43 วนิาที อยูท่ี� วทิยาลยัการอาชพีอูท่อง
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วทิยาลยัการอาชพีอูท่อง
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

46 8.47 2.28 ลติร

10/10/2020 13:56:42 10/10/2020 14:00:31 3 นาท ี49 วนิาที อยูท่ี� วทิยาลยัการอาชพีอูท่อง
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วทิยาลยัการอาชพีอูท่อง
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.14 0.00 ลติร

12/10/2020 08:25:52 12/10/2020 16:36:40 8 ชั�วโมง 10 นาท ี48 วนิาที อยูท่ี� วทิยาลยัการอาชพีอูท่อง
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วทิยาลยัการอาชพีอูท่อง
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

58 25.16 6.12 ลติร

14/10/2020 08:13:35 14/10/2020 15:46:52 7 ชั�วโมง 33 นาท ี17 วนิาที อยูท่ี� วทิยาลยัการอาชพีอูท่อง
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วทิยาลยัการอาชพีอูท่อง
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

81 52.12 12.36 ลติร

15/10/2020 08:18:55 15/10/2020 16:34:48 8 ชั�วโมง 15 นาท ี53 วนิาที อยูท่ี� วทิยาลยัการอาชพีอูท่อง
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วทิยาลยัการอาชพีอูท่อง
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

75 25.50 6.27 ลติร

16/10/2020 10:18:34 16/10/2020 23:26:30 13 ชั�วโมง 7 นาท ี56 วนิาที อยูท่ี� วทิยาลยัการอาชพีอูท่อง
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วทิยาลยัการอาชพีอูท่อง
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.30 0.00 ลติร

17/10/2020 13:39:48 17/10/2020 19:49:05 6 ชั�วโมง 9 นาท ี17 วนิาที อยูท่ี� วทิยาลยัการอาชพีอูท่อง
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วทิยาลยัการอาชพีอูท่อง
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.51 0.00 ลติร

19/10/2020 08:42:10 19/10/2020 10:42:40 2 ชั�วโมง 30 วนิาที อยูท่ี� วทิยาลยัการอาชพีอูท่อง
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วทิยาลยัการอาชพีอูท่อง
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.19 0.00 ลติร

26/10/2020 08:13:05 26/10/2020 16:31:00 8 ชั�วโมง 17 นาท ี55 วนิาที อยูท่ี� วทิยาลยัการอาชพีอูท่อง
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วทิยาลยัการอาชพีอูท่อง
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

68 33.13 7.98 ลติร

27/10/2020 08:19:07 27/10/2020 15:05:58 6 ชั�วโมง 46 นาท ี51 วนิาที อยูท่ี� วทิยาลยัการอาชพีอูท่อง
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 3
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

49 19.02 4.48 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 17 ชั�วโมง 15 นาท ี12 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 14.11 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 213.53 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 52.09 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 : 4.10 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : 983.98 บาท



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [03 รถนํ�า] 83-4901 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 10/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/10/2020 08:35:05 01/10/2020 13:59:22 5 ชั�วโมง 24 นาท ี17 วนิาที อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

5 0.82 0.00 ลติร

02/10/2020 10:14:41 02/10/2020 10:19:19 4 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

0 0.04 0.00 ลติร

05/10/2020 14:04:35 05/10/2020 14:13:55 9 นาท ี20 วนิาที อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

06/10/2020 13:22:50 06/10/2020 13:36:37 13 นาท ี47 วนิาที อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

0 0.13 0.00 ลติร

07/10/2020 10:46:06 07/10/2020 10:50:27 4 นาท ี21 วนิาที อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

0 0.03 0.00 ลติร

09/10/2020 10:56:51 09/10/2020 18:06:21 7 ชั�วโมง 9 นาท ี30 วนิาที อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

66 34.73 8.02 ลติร

11/10/2020 07:50:34 11/10/2020 18:37:13 10 ชั�วโมง 46 นาท ี39
วนิาที

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

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

2 0.60 0.00 ลติร

12/10/2020 05:50:31 12/10/2020 17:23:18 11 ชั�วโมง 32 นาท ี47
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

14/10/2020 13:53:28 14/10/2020 13:58:15 4 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

15/10/2020 09:05:34 15/10/2020 11:03:12 1 ชั�วโมง 57 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

7 0.39 0.01 ลติร

16/10/2020 15:24:59 16/10/2020 15:28:41 3 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

18/10/2020 22:22:34 18/10/2020 22:26:25 3 นาท ี51 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

19/10/2020 08:35:34 19/10/2020 16:25:23 7 ชั�วโมง 49 นาท ี49 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.05 0.00 ลติร

20/10/2020 10:29:38 20/10/2020 10:52:13 22 นาท ี35 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

2 0.18 0.00 ลติร

21/10/2020 08:45:12 21/10/2020 15:39:37 6 ชั�วโมง 54 นาท ี25 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

9 0.43 0.00 ลติร

22/10/2020 07:53:01 22/10/2020 09:05:09 1 ชั�วโมง 12 นาท ี8 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



/

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

26/10/2020 16:37:22 26/10/2020 16:46:10 8 นาท ี48 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 : 2 ชั�วโมง 47 นาท ี52 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 34.12 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 37.82 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 8.03 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 4.71 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : 151.69 บาท



/

รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [38 รถบรรทกุ] 83-5015 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 10/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/10/2020 00:00:49 01/10/2020 23:59:32 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

67 16.86 3.31 ลติร

02/10/2020 00:00:33 02/10/2020 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/10/2020 00:00:14 03/10/2020 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

04/10/2020 00:00:59 04/10/2020 23:59:41 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

05/10/2020 00:00:42 05/10/2020 23:59:24 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

06/10/2020 00:00:24 06/10/2020 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/10/2020 00:00:07 07/10/2020 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

08/10/2020 00:00:51 08/10/2020 23:59:41 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

09/10/2020 00:00:41 09/10/2020 23:59:33 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/10/2020 00:00:34 10/10/2020 23:59:25 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

11/10/2020 00:00:26 11/10/2020 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

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

12/10/2020 00:00:16 12/10/2020 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/10/2020 00:00:02 13/10/2020 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

14/10/2020 00:00:53 14/10/2020 23:59:38 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

15/10/2020 00:00:39 15/10/2020 23:59:21 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

16/10/2020 00:00:21 16/10/2020 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

17/10/2020 00:00:10 17/10/2020 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/10/2020 00:00:03 18/10/2020 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

19/10/2020 00:00:59 19/10/2020 23:59:52 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

79 109.73 21.18 ลติร

20/10/2020 00:00:53 20/10/2020 23:59:42 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

21/10/2020 00:00:43 21/10/2020 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

67 17.98 3.37 ลติร

22/10/2020 00:00:30 22/10/2020 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

74 37.67 7.28 ลติร

23/10/2020 00:00:17 23/10/2020 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

3 0.07 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

24/10/2020 00:00:01 24/10/2020 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/10/2020 00:00:44 25/10/2020 23:59:26 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

26/10/2020 00:00:27 26/10/2020 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

80 95.07 18.41 ลติร

27/10/2020 00:00:13 27/10/2020 15:06:16 15 ชั�วโมง 6 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดันันทวนั
ต.สระพังลาน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

81 53.34 10.33 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 15 ชั�วโมง 55 นาท ี54 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 38.72 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 330.79 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 63.88 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.18 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : 1206.69 บาท


