
 

 

 

 

 

รายงานการท างานยานพาหนะ 63 คัน 

องค์การบริหารส่วนจังหวดัสุพรรณบุรี 
สิงหาคม 2564 

 

กรมการขนส่งทางบก 48 คนั 

ระบบแท่งวดัน ้ามนัและจีพีเอส 15 คนั 

 

 

 
 

 

 

 

 

Company: 

Genius Tracks System Company Co.,LTD  

บริษทั จีเนียส แทร็ค ซิสเทม็ จ ากดั  23 ถนนมาเจริญ แขวงหนองคา้งพลู  เขตหนองแขม จงัหวดักรุงเทพ 

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

http://www.geniustracks.com/




ต-1227 [23 แม็คโคร] 
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2400ต-2400 [22 แม็คโคร 
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ตค-400 [33 เกลี่ยดิน]  
 
01/08/2021 

 



40ตค-401 [11 รถเกลี่ยดิน]  
 

 
01/08/2021 

   

 



ตค-780 [24 แม็คโคร] 
 

03/08/2021 
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ตค-1345 [27 แม็คโคร] 
 

02/08/2021 
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04/08/2021 
 

     
  

 
  



 
 

 
 
05/08/2021 
 

     
  

 
  



 
 

 
 
06/08/2021 
  

     
  

 
  



 
 

 
 
09/08/2021 
  

     
  

 
  



 
 

 
 
10/08/2021 
  

     
  

 
  



 
 

 
 
11/08/2021 
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27/08/2021 
  

     
   

 



13ตค-1346 [30 แม็คโคร] 
 
02/08/2021 
  

     
  

 
  



 
 
03/08/2021 
  

     
  

 
  



 
 
04/08/2021 
  

     
  

 
  



 
 
05/08/2021 
  

     
  

 
  



 
 
06/08/2021 
  

     
   

 
  



 
 
09/08/2021 
  

     
  

 
  



 
 
10/08/2021 
  

     
  

 
  



 
 
11/08/2021 
  

     
 

 
  



 
 
16/08/2021 
  

     
  

 
  



 
 
17/08/2021 
  

     
  

 
  



 
 
18/08/2021 
  

     
  

 
  



 
 
19/08/2021 
  

     
    

 
  



 
 
23/08/2021 
  

     
  

 
  



 
 
24/08/2021 
  

     
   

 
  



 
 
25/08/2021 
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ตค-1507 [25 แม็ครโคร] 
 

02/08/2021 
  

     
    

 
  



 
 
10/08/2021 
  

     
  

 
  



 
 
11/08/2021 
  

     
  

 
  



 
 
16/08/2021 
  

     
   

 
  



 
 
17/08/2021 
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25/08/2021 
  

     
   

 
  



 
 
26/08/2021 
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ตค-1707 [10 รถเกลี่ยดนิ] 
 

01/08/2021 
  

 
  

 
  



 
 
16/08/2021 
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ตค-3446 [28 แม็คโคร] 
 
03/08/2021 
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ตค-3447 [29 แม็คโคร] 
 

02/08/2021 
  

     
  

 
  



 
 
03/08/2021 
  

     
   

 
  



 
 
04/08/2021 
  

     
   

 
  



 
 
05/08/2021 
 

     
   

 
  



 
 
06/08/2021 
  

     
   

 
  



 
 
09/08/2021 
  

     
   

 

  



 

10/08/2021 
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ตค-3692 [32 รถเกลี่ยดนิ] 
 

01/08/2021 



ตค-3693 [09 รถเกลี่ยดนิ] 
 

02/08/2021 
  

     
  

 
  



 
 
06/08/2021 
  

     
   

 
  



 
 
09/08/2021 
 

     
   

 
  



 
 
26/08/2021 
  

     
  

 



ตค-3721 [26 แม็คโคร] 
 

02/08/2021 
  

     
  

 
  



 
 
03/08/2021 
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อบจ-72 [12 รถเกลี่ยดิน] 
 

01/08/2021 
 



 
 
 
 

 
รายงานการท างานเคร่ืองจักรหนัก 

จ านวน 15 คนั 
 

 



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [27 แม็คโคร] ตค-1345 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/08/2021 วนัสิ�นสดุ: 28/08/2021

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 02/08/2021 อยูท่ี� โปรเชค็
ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

02/08/2021
08:54:15

02/08/2021
15:17:01

6 ชั�วโมง 22 นาที
46 วนิาที

- 5.52 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 03/08/2021 อยูท่ี� วดับางขวาก
ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

03/08/2021
08:43:25

03/08/2021
15:18:34

6 ชั�วโมง 35 นาที
9 วนิาที

- 5.60 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 04/08/2021 อยูท่ี� วดับางขวาก
ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� Mae Nam Wang Luk
ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

04/08/2021
08:49:06

04/08/2021
15:40:26

6 ชั�วโมง 51 นาที
20 วนิาที

- 8.94 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 05/08/2021 อยูท่ี� Mae Nam Wang Luk
ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� Mae Nam Wang Luk
ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

05/08/2021
08:43:13

05/08/2021
15:50:07

7 ชั�วโมง 6 นาที
54 วนิาที

- 7.10 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 06/08/2021 อยูท่ี� Mae Nam Wang Luk
ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

06/08/2021
09:19:07

06/08/2021
15:12:01

5 ชั�วโมง 52 นาที
54 วนิาที

- 4.98 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 07/08/2021 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 08/08/2021 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 09/08/2021 อยูท่ี� ตอ่วตัถโุบราณ
ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

09/08/2021
08:58:56

09/08/2021
17:17:44

8 ชั�วโมง 18 นาที
48 วนิาที

- 6.00 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 10/08/2021 อยูท่ี� สะพานวดัวงัหนิ
ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

10/08/2021
08:51:35

10/08/2021
15:02:38

6 ชั�วโมง 11 นาท ี3
วนิาที

- 4.80 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 11/08/2021 - - - - - - 0.16 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 12/08/2021 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 13/08/2021 อยูท่ี� สะพานวดัวงัหนิ
ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

13/08/2021
11:06:26

13/08/2021
12:08:03

1 ชั�วโมง 1 นาที
37 วนิาที

- 1.15 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 16/08/2021 อยูท่ี� สะพานวดัวงัหนิ
ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

16/08/2021
08:47:01

16/08/2021
15:53:27

7 ชั�วโมง 6 นาที
26 วนิาที

- 6.45 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 17/08/2021 อยูท่ี� วดัวงัหวา้
ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงสมีณีสมบรูณ์
ต.บา้นกรา่ง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

17/08/2021
08:51:08

17/08/2021
15:36:32

6 ชั�วโมง 45 นาที
24 วนิาที

- 5.31 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 18/08/2021 อยูท่ี� โรงสมีณีสมบรูณ์
ต.บา้นกรา่ง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ป้าแหลว กว๋ยเตี�ยวเป็ด
ต.วงันํ�าซบั อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

18/08/2021
08:35:05

18/08/2021
15:20:13

6 ชั�วโมง 45 นาที
8 วนิาที

- 5.86 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 19/08/2021 อยูท่ี� ป้าแหลว กว๋ยเตี�ยวเป็ด
ต.วงันํ�าซบั อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ป้าแหลว กว๋ยเตี�ยวเป็ด
ต.วงันํ�าซบั อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

19/08/2021
08:38:32

19/08/2021
15:18:58

6 ชั�วโมง 40 นาที
26 วนิาที

- 5.06 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 20/08/2021 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 21/08/2021 - - - - - - -



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 22/08/2021 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 23/08/2021 อยูท่ี� ป้าแหลว กว๋ยเตี�ยวเป็ด
ต.วงันํ�าซบั อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ป้าแหลว กว๋ยเตี�ยวเป็ด
ต.วงันํ�าซบั อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

23/08/2021
08:29:19

23/08/2021
15:16:08

6 ชั�วโมง 46 นาที
49 วนิาที

- 5.56 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 24/08/2021 อยูท่ี� ป้าแหลว กว๋ยเตี�ยวเป็ด
ต.วงันํ�าซบั อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� คาเฟ่อเมซอน
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

24/08/2021
08:25:51

24/08/2021
15:24:22

6 ชั�วโมง 58 นาที
31 วนิาที

- 5.58 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 25/08/2021 อยูท่ี� คาเฟ่อเมซอน
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนอนุบาลศรปีระจันต์
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

25/08/2021
08:33:21

25/08/2021
15:19:54

6 ชั�วโมง 46 นาที
33 วนิาที

- 6.44 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 26/08/2021 อยูท่ี� โรงเรยีนอนุบาลศรปีระจันต์
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนอนุบาลศรปีระจันต์
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

26/08/2021
08:17:58

26/08/2021
15:31:07

7 ชั�วโมง 13 นาที
9 วนิาที

- 5.90 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 27/08/2021 อยูท่ี� โรงเรยีนอนุบาลศรปีระจันต์
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัโลกาทพิยาราม
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

27/08/2021
08:44:53

27/08/2021
15:22:51

6 ชั�วโมง 37 นาที
58 วนิาที

- 4.62 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 28/08/2021 - - - - - - -



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [30 แม็คโคร] ตค-1346 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/08/2021 วนัสิ�นสดุ: 28/08/2021

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 01/08/2021 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 02/08/2021 อยูท่ี� โปรเชค็
ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

02/08/2021
08:53:39

02/08/2021
15:14:33

6 ชั�วโมง 20 นาที
54 วนิาที

- 9.06 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 03/08/2021 อยูท่ี� วดับางขวาก
ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

03/08/2021
08:43:45

03/08/2021
15:18:40

6 ชั�วโมง 34 นาที
55 วนิาที

- 9.94 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 04/08/2021 อยูท่ี� วดับางขวาก
ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� Mae Nam Wang Luk
ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

04/08/2021
08:47:42

04/08/2021
15:31:37

6 ชั�วโมง 43 นาที
55 วนิาที

- 12.38 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 05/08/2021 อยูท่ี� Mae Nam Wang Luk
ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� Mae Nam Wang Luk
ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

05/08/2021
08:42:12

05/08/2021
15:48:08

7 ชั�วโมง 5 นาที
56 วนิาที

- 11.10 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 06/08/2021 อยูท่ี� Mae Nam Wang Luk
ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

06/08/2021
09:14:49

06/08/2021
15:10:31

5 ชั�วโมง 55 นาที
42 วนิาที

- 7.56 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 07/08/2021 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 08/08/2021 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 09/08/2021 อยูท่ี� ตอ่วตัถโุบราณ
ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

09/08/2021
08:56:09

09/08/2021
15:32:37

6 ชั�วโมง 36 นาที
28 วนิาที

- 8.51 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 10/08/2021 อยูท่ี� สะพานวดัวงัหนิ
ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

10/08/2021
08:50:18

10/08/2021
15:01:37

6 ชั�วโมง 11 นาที
19 วนิาที

- 9.59 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 11/08/2021 อยูท่ี� สะพานวดัวงัหนิ
ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

11/08/2021
08:48:44

11/08/2021
15:03:31

6 ชั�วโมง 14 นาที
47 วนิาที

- 8.76 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 12/08/2021 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 13/08/2021 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 14/08/2021 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 15/08/2021 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 16/08/2021 อยูท่ี� สะพานวดัวงัหนิ
ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

16/08/2021
08:47:25

16/08/2021
15:50:04

7 ชั�วโมง 2 นาที
39 วนิาที

- 9.59 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 17/08/2021 อยูท่ี� วดัวงัหวา้
ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศริพิานชิ
ต.บา้นกรา่ง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

17/08/2021
08:51:13

17/08/2021
15:36:44

6 ชั�วโมง 45 นาที
31 วนิาที

- 9.13 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 18/08/2021 อยูท่ี� ศริพิานชิ
ต.บา้นกรา่ง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ป้าแหลว กว๋ยเตี�ยวเป็ด
ต.วงันํ�าซบั อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

18/08/2021
08:35:37

18/08/2021
15:22:19

6 ชั�วโมง 46 นาที
42 วนิาที

- 13.48 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 19/08/2021 อยูท่ี� ป้าแหลว กว๋ยเตี�ยวเป็ด
ต.วงันํ�าซบั อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ป้าแหลว กว๋ยเตี�ยวเป็ด
ต.วงันํ�าซบั อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

19/08/2021
08:37:53

19/08/2021
15:15:16

6 ชั�วโมง 37 นาที
23 วนิาที

- 8.76 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 20/08/2021 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 21/08/2021 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 22/08/2021 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 23/08/2021 อยูท่ี� ป้าแหลว กว๋ยเตี�ยวเป็ด
ต.วงันํ�าซบั อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ป้าแหลว กว๋ยเตี�ยวเป็ด
ต.วงันํ�าซบั อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

23/08/2021
08:25:13

23/08/2021
15:17:37

6 ชั�วโมง 52 นาที
24 วนิาที

- 7.65 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 24/08/2021 อยูท่ี� ป้าแหลว กว๋ยเตี�ยวเป็ด
ต.วงันํ�าซบั อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� คาเฟ่อเมซอน
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

24/08/2021
08:23:42

24/08/2021
15:24:03

7 ชั�วโมง 21 วนิาที - 8.91 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 25/08/2021 อยูท่ี� คาเฟ่อเมซอน
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนอนุบาลศรปีระจันต์
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

25/08/2021
08:32:56

25/08/2021
15:18:08

6 ชั�วโมง 45 นาที
12 วนิาที

- 12.14 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 26/08/2021 อยูท่ี� โรงเรยีนอนุบาลศรปีระจันต์
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนอนุบาลศรปีระจันต์
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

26/08/2021
08:36:17

26/08/2021
08:36:44

27 วนิาที - 1.59 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 27/08/2021 อยูท่ี� โรงเรยีนอนุบาลศรปีระจันต์
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัโลกาทพิยาราม
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

27/08/2021
08:42:55

27/08/2021
15:21:54

6 ชั�วโมง 38 นาที
59 วนิาที

- 9.40 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 28/08/2021 - - - - - - -



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [25 แม็คโคร] ตค-1507 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/08/2021 วนัสิ�นสดุ: 28/08/2021

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 02/08/2021 อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

02/08/2021
16:12:13

02/08/2021
16:29:40

17 นาท ี27 วนิาที - 0.78 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 03/08/2021 - - - - - - 0.08 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 04/08/2021 - - - - - - 0.23 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 07/08/2021 - - - - - - 0.16 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 08/08/2021 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 09/08/2021 อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

09/08/2021
16:13:57

09/08/2021
16:41:37

27 นาท ี40 วนิาที - 0.74 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 10/08/2021 อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

10/08/2021
08:11:45

10/08/2021
11:36:57

3 ชั�วโมง 25 นาที
12 วนิาที

- 58.74 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 11/08/2021 อยูท่ี� วดัปากนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สะพานขา้มแมนํ่�าทา่จนีวดัปากนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

11/08/2021
09:38:10

11/08/2021
13:28:24

3 ชั�วโมง 50 นาที
14 วนิาที

- 2.40 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 12/08/2021 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 13/08/2021 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 14/08/2021 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 15/08/2021 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 16/08/2021 อยูท่ี� สะพานขา้มแมนํ่�าทา่จนีวดัปากนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สะพานขา้มแมนํ่�าทา่จนีวดัปากนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

16/08/2021
09:22:50

16/08/2021
10:55:54

1 ชั�วโมง 33 นาที
4 วนิาที

- 0.92 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 17/08/2021 อยูท่ี� สะพานขา้มแมนํ่�าทา่จนีวดัปากนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

17/08/2021
08:53:26

17/08/2021
12:35:41

3 ชั�วโมง 42 นาที
15 วนิาที

- 6.27 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 18/08/2021 อยูท่ี� วดัปากนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สะพานขา้มแมนํ่�าทา่จนีวดัปากนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

18/08/2021
11:19:29

18/08/2021
11:45:54

26 นาท ี25 วนิาที - 0.60 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 19/08/2021 อยูท่ี� สะพานขา้มแมนํ่�าทา่จนีวดัปากนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สะพานขา้มแมนํ่�าทา่จนีวดัปากนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

19/08/2021
09:04:06

19/08/2021
16:35:07

7 ชั�วโมง 31 นาที
1 วนิาที

- 2.37 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 20/08/2021 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 21/08/2021 - - - - - - -



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 22/08/2021 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 23/08/2021 อยูท่ี� สะพานขา้มแมนํ่�าทา่จนีวดัปากนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

23/08/2021
08:45:15

23/08/2021
15:15:35

6 ชั�วโมง 30 นาที
20 วนิาที

- 8.21 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 24/08/2021 อยูท่ี� วดัทา่ทอง
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

24/08/2021
08:42:24

24/08/2021
15:05:46

6 ชั�วโมง 23 นาที
22 วนิาที

- 5.99 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 25/08/2021 อยูท่ี� วดัทา่ทอง
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

25/08/2021
08:48:48

25/08/2021
15:34:39

6 ชั�วโมง 45 นาที
51 วนิาที

- 7.09 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 26/08/2021 อยูท่ี� วดัทา่ทอง
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

26/08/2021
08:37:04

26/08/2021
15:11:39

6 ชั�วโมง 34 นาที
35 วนิาที

- 5.19 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 27/08/2021 อยูท่ี� วดัทา่ทอง
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

27/08/2021
08:43:58

27/08/2021
15:01:58

6 ชั�วโมง 18 นาที - 4.04 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 28/08/2021 - - - - - - -



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [10 รถเกลี�ยดนิ] ตค-1707 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/08/2021 วนัสิ�นสดุ: 28/08/2021

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 03/08/2021 อยูท่ี� อูภู่ค่งพันธ์
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูภู่ค่งพันธ์
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

03/08/2021
14:22:11

03/08/2021
16:10:50

1 ชั�วโมง 48 นาที
39 วนิาที

- 0.06 กม.

10 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-1707 05/08/2021 อยูท่ี� รา้นอนิเตอรเ์น็ต
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูภู่ค่งพันธ์
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

05/08/2021
10:47:52

05/08/2021
11:11:13

23 นาท ี21 วนิาที - 0.14 กม.

10 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-1707 07/08/2021 อยูท่ี� หนูแฮม กะ ปเูป้
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูภู่ค่งพันธ์
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

07/08/2021
10:32:52

07/08/2021
11:20:04

47 นาท ี12 วนิาที - 3.92 กม.

10 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-1707 09/08/2021 - - - - - - 0.14 กม.

10 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-1707 16/08/2021 อยูท่ี� รา้นอนิเตอรเ์น็ต
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูภู่ค่งพันธ์
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

16/08/2021
09:47:11

16/08/2021
09:56:28

9 นาท ี17 วนิาที - 0.06 กม.

10 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-1707 17/08/2021 อยูท่ี� อูภู่ค่งพันธ์
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเอื�อวฒันาคา้ไม ้
ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

17/08/2021
10:11:39

17/08/2021
17:00:34

6 ชั�วโมง 48 นาที
55 วนิาที

- 11.24 กม.

10 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-1707 18/08/2021 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเอื�อวฒันาคา้ไม ้
ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเอื�อวฒันาคา้ไม ้
ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

18/08/2021
08:09:06

18/08/2021
14:41:31

6 ชั�วโมง 32 นาที
25 วนิาที

- 0.05 กม.

10 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-1707 19/08/2021 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเอื�อวฒันาคา้ไม ้
ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเอื�อวฒันาคา้ไม ้
ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

19/08/2021
09:09:37

19/08/2021
15:53:30

6 ชั�วโมง 43 นาที
53 วนิาที

- 0.07 กม.

10 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-1707 20/08/2021 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเอื�อวฒันาคา้ไม ้
ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเอื�อวฒันาคา้ไม ้
ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

20/08/2021
08:42:03

20/08/2021
12:19:47

3 ชั�วโมง 37 นาที
44 วนิาที

- 0.22 กม.

10 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-1707 21/08/2021 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเอื�อวฒันาคา้ไม ้
ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเอื�อวฒันาคา้ไม ้
ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

21/08/2021
10:09:46

21/08/2021
13:49:24

3 ชั�วโมง 39 นาที
38 วนิาที

- 0.61 กม.

10 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-1707 23/08/2021 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเอื�อวฒันาคา้ไม ้
ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

23/08/2021
10:06:43

23/08/2021
13:45:18

3 ชั�วโมง 38 นาที
35 วนิาที

- 24.10 กม.



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 25/08/2021 อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

25/08/2021
09:43:36

25/08/2021
11:36:22

1 ชั�วโมง 52 นาที
46 วนิาที

- 0.05 กม.

10 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-1707 26/08/2021 อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

26/08/2021
09:49:59

26/08/2021
09:53:10

3 นาท ี11 วนิาที - 0.14 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [28 แม็คโคร] ตค-3446 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/08/2021 วนัสิ�นสดุ: 28/08/2021

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

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

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

28 แม็คโคร ตค-3446 01/08/2021 - - - - - - -

28 แม็คโคร ตค-3446 02/08/2021 อยูท่ี� ศริะชลธารคา้วสัดกุอ่สรา้ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศริะชลธารคา้วสัดกุอ่สรา้ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

02/08/2021
08:18:53

02/08/2021
08:19:03

10 วนิาที - 0.14 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 03/08/2021 อยูท่ี� ศริะชลธารคา้วสัดกุอ่สรา้ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เปาพัฒนา โดยนายลําจวน ออ้ม
ทอง

ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

03/08/2021
08:02:39

03/08/2021
16:19:22

8 ชั�วโมง 16 นาที
43 วนิาที

- 8.20 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 04/08/2021 อยูท่ี� เปาพัฒนา โดยนายลําจวน ออ้ม
ทอง

ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เปาพัฒนา โดยนายลําจวน ออ้ม
ทอง

ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

04/08/2021
08:25:07

04/08/2021
17:07:07

8 ชั�วโมง 42 นาที - 8.81 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 05/08/2021 อยูท่ี� เปาพัฒนา โดยนายลําจวน ออ้ม
ทอง

ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

05/08/2021
08:15:07

05/08/2021
11:01:28

2 ชั�วโมง 46 นาที
21 วนิาที

- 14.09 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 06/08/2021 - - - - - - -

28 แม็คโคร ตค-3446 07/08/2021 - - - - - - -

28 แม็คโคร ตค-3446 08/08/2021 - - - - - - 0.25 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 09/08/2021 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

09/08/2021
08:53:15

09/08/2021
11:59:25

3 ชั�วโมง 6 นาที
10 วนิาที

- 0.70 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 10/08/2021 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

10/08/2021
10:14:54

10/08/2021
10:59:56

45 นาท ี2 วนิาที - 1.42 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 11/08/2021 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

11/08/2021
15:02:19

11/08/2021
15:04:18

1 นาท ี59 วนิาที - 0.18 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 12/08/2021 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

12/08/2021
12:04:51

12/08/2021
12:16:22

11 นาท ี31 วนิาที - 0.80 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 13/08/2021 - - - - - - -

28 แม็คโคร ตค-3446 14/08/2021 - - - - - - -

28 แม็คโคร ตค-3446 15/08/2021 - - - - - - -



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 16/08/2021 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กาแฟสดออรดา
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

16/08/2021
09:08:44

16/08/2021
09:56:21

47 นาท ี37 วนิาที - 19.59 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 17/08/2021 อยูท่ี� กาแฟสดออรดา
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กาแฟสดออรดา
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

17/08/2021
08:52:57

17/08/2021
15:56:38

7 ชั�วโมง 3 นาที
41 วนิาที

- 6.61 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 19/08/2021 อยูท่ี� กาแฟสดออรดา
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กาแฟสดออรดา
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

19/08/2021
09:12:30

19/08/2021
16:06:55

6 ชั�วโมง 54 นาที
25 วนิาที

- 8.73 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 23/08/2021 อยูท่ี� กาแฟสดออรดา
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กาแฟสดออรดา
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

23/08/2021
08:13:47

23/08/2021
15:54:44

7 ชั�วโมง 40 นาที
57 วนิาที

- 6.86 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 24/08/2021 อยูท่ี� กาแฟสดออรดา
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักสงฆส์วนธรรมจักร
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

24/08/2021
08:47:31

24/08/2021
16:20:05

7 ชั�วโมง 32 นาที
34 วนิาที

- 10.13 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 25/08/2021 อยูท่ี� สํานักสงฆส์วนธรรมจักร
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนอนิทรศ์รัทธาราษฎร์
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

25/08/2021
08:50:23

25/08/2021
16:10:58

7 ชั�วโมง 20 นาที
35 วนิาที

- 15.95 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 26/08/2021 อยูท่ี� โรงเรยีนอนิทรศ์รัทธาราษฎร์
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนอนิทรศ์รัทธาราษฎร์
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

26/08/2021
09:07:39

26/08/2021
15:16:46

6 ชั�วโมง 9 นาท ี7
วนิาที

- 6.11 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 27/08/2021 อยูท่ี� โรงเรยีนอนิทรศ์รัทธาราษฎร์
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บรษัิท รุง่ตะวนักรุป๊ จํากดั
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

27/08/2021
08:54:55

27/08/2021
15:13:25

6 ชั�วโมง 18 นาที
30 วนิาที

- 8.99 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 28/08/2021 - - - - - - -



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [29 แม็คโคร] ตค-3447 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/08/2021 วนัสิ�นสดุ: 28/08/2021

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 01/08/2021 - - - - - - 0.00 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 02/08/2021 อยูท่ี� 353 ตอ่ 3 ตลิ�งชนั
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� การันตก์ราฟฟิว
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

02/08/2021
09:57:29

02/08/2021
11:17:22

1 ชั�วโมง 19 นาที
53 วนิาที

- 36.49 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 03/08/2021 อยูท่ี� การันตก์ราฟฟิว
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� การันตก์ราฟฟิว
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

03/08/2021
08:45:24

03/08/2021
16:18:19

7 ชั�วโมง 32 นาที
55 วนิาที

- 0.23 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 04/08/2021 อยูท่ี� การันตก์ราฟฟิว
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� รุง่เรอืงเชยีงกง
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

04/08/2021
08:44:48

04/08/2021
16:02:54

7 ชั�วโมง 18 นาที
6 วนิาที

- 1.11 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 05/08/2021 อยูท่ี� รุง่เรอืงเชยีงกง
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� รุง่เรอืงเชยีงกง
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

05/08/2021
08:29:51

05/08/2021
16:05:07

7 ชั�วโมง 35 นาที
16 วนิาที

- 1.21 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 06/08/2021 อยูท่ี� รุง่เรอืงเชยีงกง
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� รุง่เรอืงเชยีงกง
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

06/08/2021
08:37:27

06/08/2021
15:22:47

6 ชั�วโมง 45 นาที
20 วนิาที

- 0.50 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 07/08/2021 - - - - - - 0.00 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 08/08/2021 - - - - - - 0.00 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 09/08/2021 อยูท่ี� รุง่เรอืงเชยีงกง
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ไทรพ์ลสัเอส.โอ. ไทรเ์ซน็เตอร์
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

09/08/2021
08:29:46

09/08/2021
16:14:02

7 ชั�วโมง 44 นาที
16 วนิาที

- 0.56 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 10/08/2021 อยูท่ี� ไทรพ์ลสัเอส.โอ. ไทรเ์ซน็เตอร์
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัมเหยงคณ์
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

10/08/2021
08:35:54

10/08/2021
16:08:35

7 ชั�วโมง 32 นาที
41 วนิาที

- 0.91 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 11/08/2021 อยูท่ี� วดัมเหยงคณ์
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัมเหยงคณ์
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

11/08/2021
08:26:16

11/08/2021
16:02:34

7 ชั�วโมง 36 นาที
18 วนิาที

- 0.42 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 12/08/2021 - - - - - - 0.00 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 13/08/2021 อยูท่ี� วดัมเหยงคณ์
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัมเหยงคณ์
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

13/08/2021
08:35:13

13/08/2021
16:14:08

7 ชั�วโมง 38 นาที
55 วนิาที

- 0.74 กม.



ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

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

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

29 แม็คโคร ตค-3447 14/08/2021 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัมเหยงคณ์
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัมเหยงคณ์
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

14/08/2021
12:16:49

14/08/2021
13:05:47

48 นาท ี58 วนิาที - 0.02 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 15/08/2021 - - - - - - 0.01 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 16/08/2021 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัมเหยงคณ์
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูโ่ดง้ การชา่ง
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

16/08/2021
08:38:02

16/08/2021
16:10:19

7 ชั�วโมง 32 นาที
17 วนิาที

- 0.52 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 17/08/2021 อยูท่ี� อูโ่ดง้ การชา่ง
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ชา้ง ฟรแีมน ไรเดอร์
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

17/08/2021
08:28:12

17/08/2021
16:00:21

7 ชั�วโมง 32 นาที
9 วนิาที

- 0.37 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 18/08/2021 - - - - - - 0.01 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 19/08/2021 อยูท่ี� ชา้ง ฟรแีมน ไรเดอร์
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัโพธิ�นางเทรา
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

19/08/2021
08:32:39

19/08/2021
16:16:07

7 ชั�วโมง 43 นาที
28 วนิาที

- 0.65 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 20/08/2021 - - - - - - 0.01 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 21/08/2021 - - - - - - 0.01 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 22/08/2021 - - - - - - 0.01 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 23/08/2021 อยูท่ี� วดัโพธิ�นางเทรา
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สายทพิย์
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

23/08/2021
08:41:29

23/08/2021
16:20:19

7 ชั�วโมง 38 นาที
50 วนิาที

- 2.85 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 24/08/2021 อยูท่ี� สายทพิย์
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� คนัทร ีเลคววิ รสีอรท์
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

24/08/2021
08:38:24

24/08/2021
16:04:56

7 ชั�วโมง 26 นาที
32 วนิาที

- 0.42 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 25/08/2021 อยูท่ี� คนัทร ีเลคววิ รสีอรท์
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัวรีะวรรณการ
ไฟฟ้า

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

25/08/2021
08:40:22

25/08/2021
16:15:48

7 ชั�วโมง 35 นาที
26 วนิาที

- 1.15 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 26/08/2021 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัวรีะวรรณการ
ไฟฟ้า

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัทา่โขลง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

26/08/2021
08:52:17

26/08/2021
16:13:03

7 ชั�วโมง 20 นาที
46 วนิาที

- 1.02 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 27/08/2021 อยูท่ี� วดัทา่โขลง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัทา่โขลง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

27/08/2021
08:32:24

27/08/2021
16:12:57

7 ชั�วโมง 40 นาที
33 วนิาที

- 0.23 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 28/08/2021 - - - - - - 0.01 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [32 เกลี�ยดนิ] ตค-3692 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/08/2021 วนัสิ�นสดุ: 28/08/2021

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน
เวลาทาํงานเกนิ 14

ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

ไมม่ขีอ้มลู



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [09 รถเกลี�ยดนิ] ตค-3693 สพุรรณบรุ,ี[32 เกลี�ยดนิ] ตค-3692 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/08/2021 วนัสิ�นสดุ: 28/08/2021

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 01/08/2021 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 02/08/2021 อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

02/08/2021
08:13:30

02/08/2021
09:03:01

49 นาท ี31 วนิาที - 0.39 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 03/08/2021 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 04/08/2021 - - - - - - 0.49 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 05/08/2021 อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

05/08/2021
08:07:30

05/08/2021
08:09:33

2 นาท ี3 วนิาที - 0.47 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 06/08/2021 อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

06/08/2021
10:50:39

06/08/2021
11:25:49

35 นาท ี10 วนิาที - 0.17 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 07/08/2021 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 08/08/2021 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 09/08/2021 อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

09/08/2021
08:16:47

09/08/2021
09:06:14

49 นาท ี27 วนิาที - 0.53 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 10/08/2021 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 11/08/2021 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 12/08/2021 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 13/08/2021 - - - - - - 0.33 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 14/08/2021 - - - - - - -



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 15/08/2021 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 16/08/2021 อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

16/08/2021
08:00:06

16/08/2021
08:01:30

1 นาท ี24 วนิาที - 0.22 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 17/08/2021 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 18/08/2021 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 19/08/2021 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 20/08/2021 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 21/08/2021 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 22/08/2021 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 23/08/2021 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 24/08/2021 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 26/08/2021 อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

26/08/2021
09:46:30

26/08/2021
09:56:44

10 นาท ี14 วนิาที - 0.14 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [26 แม็คโคร] ตค-3721 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 28/08/2021 วนัสิ�นสดุ: 28/08/2021

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 28/08/2021 อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� รา้นอนิเตอรเ์น็ต
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

28/08/2021
17:46:01

28/08/2021
17:51:50

5 นาท ี49 วนิาที - 0.24 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [12 รถเกลี�ยดนิ] อบจ-72 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 28/08/2021 วนัสิ�นสดุ: 28/08/2021

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน
เวลาทาํงานเกนิ 14

ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

ไมม่ขีอ้มลู



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [23 แม็คโคร] 0ต-1227 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/08/2021 วนัสิ�นสดุ: 28/08/2021

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 02/08/2021 อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

02/08/2021
08:30:00

02/08/2021
14:11:25

5 ชั�วโมง 41 นาที
25 วนิาที

- 7.24 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 03/08/2021 อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดับา้นทงึ
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

03/08/2021
07:49:00

03/08/2021
15:02:16

7 ชั�วโมง 13 นาที
16 วนิาที

- 9.46 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 04/08/2021 อยูท่ี� วดับา้นทงึ
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดับา้นทงึ
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

04/08/2021
08:22:11

04/08/2021
15:25:15

7 ชั�วโมง 3 นาท ี4
วนิาที

- 8.45 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 05/08/2021 อยูท่ี� วดับา้นทงึ
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดับา้นทงึ
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

05/08/2021
08:33:32

05/08/2021
15:29:16

6 ชั�วโมง 55 นาที
44 วนิาที

- 13.15 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 06/08/2021 อยูท่ี� วดับา้นทงึ
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดับา้นทงึ
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

06/08/2021
07:43:58

06/08/2021
15:02:53

7 ชั�วโมง 18 นาที
55 วนิาที

- 8.22 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 09/08/2021 อยูท่ี� วดับา้นทงึ
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดับา้นทงึ
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

09/08/2021
08:16:38

09/08/2021
15:21:33

7 ชั�วโมง 4 นาที
55 วนิาที

- 9.73 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 10/08/2021 อยูท่ี� วดับา้นทงึ
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดับา้นทงึ
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

10/08/2021
08:03:59

10/08/2021
15:31:24

7 ชั�วโมง 27 นาที
25 วนิาที

- 9.54 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 11/08/2021 อยูท่ี� วดับา้นทงึ
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดับา้นทงึ
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

11/08/2021
08:24:47

11/08/2021
15:30:03

7 ชั�วโมง 5 นาที
16 วนิาที

- 9.17 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 13/08/2021 - - - - - - 0.31 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 16/08/2021 อยูท่ี� วดับา้นทงึ
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดับา้นทงึ
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

16/08/2021
08:23:34

16/08/2021
15:30:38

7 ชั�วโมง 7 นาท ี4
วนิาที

- 11.46 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 17/08/2021 อยูท่ี� วดับา้นทงึ
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดับา้นทงึ
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

17/08/2021
08:35:09

17/08/2021
15:30:22

6 ชั�วโมง 55 นาที
13 วนิาที

- 10.30 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 18/08/2021 อยูท่ี� โรงเรยีนวดับา้นทงึ
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูช่า่งตะ๊ธนกจิ
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

18/08/2021
08:48:40

18/08/2021
15:03:48

6 ชั�วโมง 15 นาที
8 วนิาที

- 6.54 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 19/08/2021 อยูท่ี� ซ.ีพ.ีเอส. คอนกรตี
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สามชกุเมทลัชที
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

19/08/2021
08:24:14

19/08/2021
15:31:48

7 ชั�วโมง 7 นาที
34 วนิาที

- 10.09 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 23/08/2021 อยูท่ี� สามชกุเมทลัชที
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูช่า่งตะ๊ธนกจิ
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

23/08/2021
08:25:05

23/08/2021
15:30:09

7 ชั�วโมง 5 นาท ี4
วนิาที

- 8.10 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 24/08/2021 อยูท่ี� ซ.ีพ.ีเอส. คอนกรตี
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูช่า่งตะ๊ธนกจิ
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

24/08/2021
08:23:34

24/08/2021
15:30:51

7 ชั�วโมง 7 นาที
17 วนิาที

- 8.73 กม.



ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

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

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

23 แม็คโคร 0ต-1227 25/08/2021 อยูท่ี� ซ.ีพ.ีเอส. คอนกรตี
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูช่า่งตะ๊ธนกจิ
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

25/08/2021
08:23:34

25/08/2021
15:30:54

7 ชั�วโมง 7 นาที
20 วนิาที

- 9.04 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 26/08/2021 อยูท่ี� ซ.ีพ.ีเอส. คอนกรตี
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ครัวตน้ตาล
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

26/08/2021
08:16:21

26/08/2021
15:31:30

7 ชั�วโมง 15 นาที
9 วนิาที

- 8.52 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 27/08/2021 อยูท่ี� สามชกุเมทลัชที
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ครัวตน้ตาล
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

27/08/2021
08:23:12

27/08/2021
15:08:01

6 ชั�วโมง 44 นาที
49 วนิาที

- 9.58 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [22 แม็คโคร] 0ต-2400 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/08/2021 วนัสิ�นสดุ: 28/08/2021

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

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

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

22 แม็คโคร 0ต-2400 01/08/2021 - - - - - - -

22 แม็คโคร 0ต-2400 02/08/2021 - - - - - - -

22 แม็คโคร 0ต-2400 03/08/2021 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

03/08/2021
08:00:17

03/08/2021
08:48:15

47 นาท ี58 วนิาที - 1.16 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 04/08/2021 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

04/08/2021
07:55:58

04/08/2021
08:58:40

1 ชั�วโมง 2 นาที
42 วนิาที

- 1.34 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 05/08/2021 - - - - - - 0.23 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 06/08/2021 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

06/08/2021
08:52:01

06/08/2021
09:03:33

11 นาท ี32 วนิาที - 0.36 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 07/08/2021 - - - - - - -

22 แม็คโคร 0ต-2400 08/08/2021 - - - - - - -

22 แม็คโคร 0ต-2400 09/08/2021 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

09/08/2021
08:06:31

09/08/2021
09:20:58

1 ชั�วโมง 14 นาที
27 วนิาที

- 1.20 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 10/08/2021 - - - - - - 0.18 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 11/08/2021 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

11/08/2021
07:40:11

11/08/2021
09:20:26

1 ชั�วโมง 40 นาที
15 วนิาที

- 1.45 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 12/08/2021 - - - - - - -

22 แม็คโคร 0ต-2400 13/08/2021 - - - - - - 0.31 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 16/08/2021 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

16/08/2021
07:29:26

16/08/2021
08:53:06

1 ชั�วโมง 23 นาที
40 วนิาที

- 1.37 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 17/08/2021 - - - - - - -

22 แม็คโคร 0ต-2400 18/08/2021 - - - - - - -



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 19/08/2021 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

19/08/2021
07:38:19

19/08/2021
08:26:11

47 นาท ี52 วนิาที - 1.10 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 20/08/2021 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

20/08/2021
10:20:41

20/08/2021
11:07:15

46 นาท ี34 วนิาที - 1.38 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 21/08/2021 - - - - - - -

22 แม็คโคร 0ต-2400 22/08/2021 - - - - - - 0.20 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 23/08/2021 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

23/08/2021
07:36:06

23/08/2021
11:47:50

4 ชั�วโมง 11 นาที
44 วนิาที

- 3.39 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 25/08/2021 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

25/08/2021
08:05:59

25/08/2021
09:22:36

1 ชั�วโมง 16 นาที
37 วนิาที

- 1.01 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 26/08/2021 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

26/08/2021
09:28:34

26/08/2021
09:37:00

8 นาท ี26 วนิาที - 0.90 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 27/08/2021 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

27/08/2021
07:48:04

27/08/2021
11:01:39

3 ชั�วโมง 13 นาที
35 วนิาที

- 2.81 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [33 เกลี�ยดนิ] ตค-400 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/08/2021 วนัสิ�นสดุ: 28/08/2021

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน
เวลาทาํงานเกนิ 14

ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

ไมม่ขีอ้มลู



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [11 รถเกลี�ยดนิ] ตค-401 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/08/2021 วนัสิ�นสดุ: 28/08/2021

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน
เวลาทาํงานเกนิ 14

ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

ไมม่ขีอ้มลู



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [24 แม็คโคร] ตค-780 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/08/2021 วนัสิ�นสดุ: 28/08/2021

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

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

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

24 แม็คโคร ตค-780 01/08/2021 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 02/08/2021 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 03/08/2021 อยูท่ี� วดัแมพ่ระประจักษ์
ต.สองพี�นอ้ง อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

03/08/2021
09:10:13

03/08/2021
13:48:03

4 ชั�วโมง 37 นาที
50 วนิาที

- 12.03 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 04/08/2021 อยูท่ี� วดัอมัพวนั
ต.สองพี�นอ้ง อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

04/08/2021
09:01:29

04/08/2021
11:48:24

2 ชั�วโมง 46 นาที
55 วนิาที

- 6.17 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 05/08/2021 อยูท่ี� เต็นทส์วุทิย ์เจรญิยนต์
ต.สองพี�นอ้ง อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

05/08/2021
09:17:36

05/08/2021
11:46:07

2 ชั�วโมง 28 นาที
31 วนิาที

- 7.73 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 06/08/2021 อยูท่ี� คลองมะดนั
ต.สองพี�นอ้ง อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

06/08/2021
10:10:44

06/08/2021
12:04:40

1 ชั�วโมง 53 นาที
56 วนิาที

- 42.46 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 07/08/2021 อยูท่ี� วดัทุง่ตลิ�งชนั
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

07/08/2021
16:05:21

07/08/2021
16:07:33

2 นาท ี12 วนิาที - 0.31 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 08/08/2021 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 09/08/2021 อยูท่ี� วดัทุง่ตลิ�งชนั
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

09/08/2021
12:04:34

09/08/2021
12:11:28

6 นาท ี54 วนิาที - 0.23 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 10/08/2021 อยูท่ี� วดัทุง่ตลิ�งชนั
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

10/08/2021
08:56:13

10/08/2021
16:22:46

7 ชั�วโมง 26 นาที
33 วนิาที

- 15.24 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 11/08/2021 อยูท่ี� บา้นตลิ�งชนั
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

11/08/2021
09:16:11

11/08/2021
16:16:17

7 ชั�วโมง 6 วนิาที - 12.19 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 12/08/2021 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 13/08/2021 อยูท่ี� บา้นตลิ�งชนั
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

13/08/2021
09:21:06

13/08/2021
16:49:31

7 ชั�วโมง 28 นาที
25 วนิาที

- 11.32 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 14/08/2021 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 15/08/2021 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 16/08/2021 อยูท่ี� บา้นตลิ�งชนั
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

16/08/2021
09:09:35

16/08/2021
16:32:33

7 ชั�วโมง 22 นาที
58 วนิาที

- 13.15 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 17/08/2021 อยูท่ี� บา้นตลิ�งชนั
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

17/08/2021
08:59:43

17/08/2021
16:22:07

7 ชั�วโมง 22 นาที
24 วนิาที

- 15.95 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 18/08/2021 อยูท่ี� บา้นตลิ�งชนั
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

18/08/2021
09:08:51

18/08/2021
16:15:44

7 ชั�วโมง 6 นาที
53 วนิาที

- 16.32 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 19/08/2021 อยูท่ี� บา้นตลิ�งชนั
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

19/08/2021
09:02:55

19/08/2021
16:21:20

7 ชั�วโมง 18 นาที
25 วนิาที

- 9.31 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 20/08/2021 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 21/08/2021 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 22/08/2021 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 23/08/2021 อยูท่ี� บา้นตลิ�งชนั
ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นตลิ�งชนั
ต.ศาลาขาว อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

23/08/2021
09:09:46

23/08/2021
16:08:23

6 ชั�วโมง 58 นาที
37 วนิาที

- 20.71 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 24/08/2021 อยูท่ี� บา้นตลิ�งชนั
ต.ศาลาขาว อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อดเิรก
ต.ศาลาขาว อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

24/08/2021
09:22:29

24/08/2021
16:13:28

6 ชั�วโมง 50 นาที
59 วนิาที

- 8.74 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 25/08/2021 อยูท่ี� อดเิรก
ต.ศาลาขาว อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อดเิรก
ต.ศาลาขาว อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

25/08/2021
09:05:47

25/08/2021
16:12:15

7 ชั�วโมง 6 นาที
28 วนิาที

- 8.77 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 26/08/2021 อยูท่ี� อดเิรก
ต.ศาลาขาว อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อดเิรก
ต.ศาลาขาว อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

26/08/2021
09:18:58

26/08/2021
16:17:23

6 ชั�วโมง 58 นาที
25 วนิาที

- 17.69 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 27/08/2021 อยูท่ี� อดเิรก
ต.ศาลาขาว อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อดเิรก
ต.ศาลาขาว อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

27/08/2021
09:23:24

27/08/2021
16:18:12

6 ชั�วโมง 54 นาที
48 วนิาที

- 8.80 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 28/08/2021 - - - - - - -



 

 

 

 

 

รายงานการเดินทางและอตัราการส้ินเปลืองน า้มนั 

จ านวน 48 คนั 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [39 เททา้ย] 85-1433 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2021

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2021 00:00:43 01/08/2021 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

02/08/2021 00:00:51 02/08/2021 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

0 0.01 0.00 ลติร

03/08/2021 00:00:59 03/08/2021 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

85 32.02 6.23 ลติร

04/08/2021 00:00:06 04/08/2021 23:59:13 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

81 33.68 6.45 ลติร

05/08/2021 00:00:13 05/08/2021 23:59:20 23 ชั�วโมง 59 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

78 27.98 5.30 ลติร

06/08/2021 00:00:20 06/08/2021 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

83 27.40 5.37 ลติร

07/08/2021 00:00:29 07/08/2021 23:59:35 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

08/08/2021 00:00:36 08/08/2021 23:59:42 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 0.02 0.00 ลติร

09/08/2021 00:00:42 09/08/2021 23:59:48 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

85 37.28 7.40 ลติร

10/08/2021 00:00:49 10/08/2021 23:59:53 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

82 24.15 4.74 ลติร

11/08/2021 00:00:53 11/08/2021 23:59:59 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

84 22.86 4.44 ลติร

12/08/2021 00:00:59 12/08/2021 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

13/08/2021 00:00:06 13/08/2021 23:59:14 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 34.90 6.56 ลติร

14/08/2021 00:00:15 14/08/2021 23:59:23 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 0.02 0.00 ลติร

15/08/2021 00:00:23 15/08/2021 23:59:32 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.03 0.00 ลติร

16/08/2021 00:00:33 16/08/2021 23:59:42 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

73 22.76 4.32 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/08/2021 00:00:43 17/08/2021 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

72 23.22 4.33 ลติร

18/08/2021 00:00:51 18/08/2021 23:59:55 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 0.01 0.00 ลติร

19/08/2021 00:00:55 19/08/2021 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

71 23.22 4.11 ลติร

20/08/2021 00:00:01 20/08/2021 23:59:07 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 0.02 0.00 ลติร

21/08/2021 00:00:07 21/08/2021 23:59:14 23 ชั�วโมง 59 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

22/08/2021 00:00:14 22/08/2021 23:59:19 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

23/08/2021 00:00:19 23/08/2021 23:59:26 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

71 25.46 4.62 ลติร

24/08/2021 00:00:27 24/08/2021 23:59:33 23 ชั�วโมง 59 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

67 23.95 4.28 ลติร

25/08/2021 00:00:34 25/08/2021 23:59:42 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

79 26.73 4.87 ลติร

26/08/2021 00:00:43 26/08/2021 23:59:53 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

69 24.18 4.04 ลติร

27/08/2021 00:00:53 27/08/2021 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

74 16.26 2.89 ลติร

28/08/2021 00:00:02 28/08/2021 22:40:32 22 ชั�วโมง 40 นาท ี30
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 19 ชั�วโมง 39 นาท ี55 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 33.86 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 426.21 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 79.95 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.33 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [40 เททา้ย] 85-1434 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2021

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 : --

ความเร็วเฉลี�ย : --

รวมระยะทาง : --

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : --

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : --

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [53 ซอ่มถนน] 85-2659 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2021

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2021 00:00:45 01/08/2021 23:59:42 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

02/08/2021 00:00:42 02/08/2021 23:59:39 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

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

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

0 0.03 0.00 ลติร

03/08/2021 00:00:40 03/08/2021 23:59:38 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

4 0.01 0.00 ลติร

04/08/2021 00:00:38 04/08/2021 23:59:37 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

56 1.98 0.39 ลติร

05/08/2021 00:00:37 05/08/2021 23:59:35 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

06/08/2021 00:00:35 06/08/2021 23:59:33 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

07/08/2021 00:00:34 07/08/2021 23:59:31 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

08/08/2021 00:00:32 08/08/2021 23:59:29 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

09/08/2021 00:00:29 09/08/2021 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

0 0.01 0.00 ลติร

10/08/2021 00:00:25 10/08/2021 23:59:21 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 0.02 0.00 ลติร

11/08/2021 00:00:22 11/08/2021 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

12/08/2021 00:00:19 12/08/2021 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

13/08/2021 00:00:17 13/08/2021 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

14/08/2021 00:00:14 14/08/2021 23:59:12 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

15/08/2021 00:00:13 15/08/2021 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

16/08/2021 00:00:12 16/08/2021 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

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

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

61 19.14 3.80 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/08/2021 00:00:11 17/08/2021 23:59:08 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

18/08/2021 00:00:08 18/08/2021 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

19/08/2021 00:00:05 19/08/2021 02:30:26 2 ชั�วโมง 30 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 ชั�วโมง 48 นาท ี44 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 38.03 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 21.44 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 4.19 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.12 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [45 รถนํ�า] 85-3063 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2021

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

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2021 00:00:01 01/08/2021 23:59:11 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

02/08/2021 00:00:11 02/08/2021 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 0.01 0.00 ลติร

03/08/2021 00:00:22 03/08/2021 23:59:33 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

04/08/2021 00:00:33 04/08/2021 23:59:44 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

05/08/2021 00:00:45 05/08/2021 23:59:55 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

06/08/2021 00:00:55 06/08/2021 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี10
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

07/08/2021 00:00:06 07/08/2021 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 0.00 0.00 ลติร

08/08/2021 00:00:17 08/08/2021 23:59:25 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

0 0.00 0.00 ลติร

09/08/2021 00:00:26 09/08/2021 23:59:34 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

0 0.00 0.00 ลติร

10/08/2021 00:00:34 10/08/2021 23:59:42 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

0 0.02 0.00 ลติร

11/08/2021 00:00:43 11/08/2021 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

12/08/2021 00:00:53 12/08/2021 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

13/08/2021 00:00:02 13/08/2021 23:59:12 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

14/08/2021 00:00:12 14/08/2021 23:59:24 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

15/08/2021 00:00:24 15/08/2021 23:59:36 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



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

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/08/2021 00:00:37 16/08/2021 23:59:48 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

17/08/2021 00:00:49 17/08/2021 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

18/08/2021 00:00:59 18/08/2021 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

19/08/2021 00:00:07 19/08/2021 23:59:14 23 ชั�วโมง 59 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

20/08/2021 00:00:14 20/08/2021 23:59:23 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

21/08/2021 00:00:23 21/08/2021 23:59:33 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

22/08/2021 00:00:34 22/08/2021 23:59:42 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

0 0.00 0.00 ลติร

23/08/2021 00:00:42 23/08/2021 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

24/08/2021 00:00:52 24/08/2021 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.02 0.00 ลติร

25/08/2021 00:00:00 25/08/2021 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 0.00 0.00 ลติร

26/08/2021 00:00:11 26/08/2021 23:59:22 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

27/08/2021 00:00:23 27/08/2021 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

28/08/2021 00:00:36 28/08/2021 22:43:13 22 ชั�วโมง 42 นาท ี37
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 ชั�วโมง 1 นาท ี10 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 38.03 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 0.07 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 4.19 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.12 กม./ลติร



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

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [46 รถนํ�า] 85-3064 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2021

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2021 00:00:30 01/08/2021 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

02/08/2021 00:00:25 02/08/2021 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

67 14.41 2.49 ลติร

03/08/2021 00:00:20 03/08/2021 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

53 8.63 1.69 ลติร

04/08/2021 00:00:16 04/08/2021 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

60 16.38 2.65 ลติร

05/08/2021 00:00:13 05/08/2021 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

38 7.41 1.06 ลติร

06/08/2021 00:00:10 06/08/2021 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

63 13.69 2.73 ลติร

07/08/2021 00:00:06 07/08/2021 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

70 20.43 3.85 ลติร

08/08/2021 00:00:02 08/08/2021 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี54
วนิาที

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/08/2021 00:00:56 09/08/2021 23:59:50 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

7 0.18 0.03 ลติร

10/08/2021 00:00:50 10/08/2021 23:59:44 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

11/08/2021 00:00:44 11/08/2021 23:59:39 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

57 7.16 1.30 ลติร

12/08/2021 00:00:40 12/08/2021 23:59:35 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

52 8.66 1.66 ลติร

13/08/2021 00:00:35 13/08/2021 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

14/08/2021 00:00:32 14/08/2021 23:59:28 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

52 7.31 1.45 ลติร

15/08/2021 00:00:29 15/08/2021 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

16/08/2021 00:00:26 16/08/2021 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/08/2021 00:00:24 17/08/2021 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/08/2021 00:00:20 18/08/2021 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

58 6.90 1.19 ลติร

19/08/2021 00:00:15 19/08/2021 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

69 7.69 1.40 ลติร

20/08/2021 00:00:09 20/08/2021 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

76 8.66 1.58 ลติร

21/08/2021 00:00:03 21/08/2021 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

4 0.08 0.00 ลติร

22/08/2021 00:00:59 22/08/2021 23:59:53 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

23/08/2021 00:00:53 23/08/2021 23:59:48 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/08/2021 00:00:47 24/08/2021 23:59:42 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/08/2021 00:00:42 25/08/2021 23:59:38 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

26/08/2021 00:00:38 26/08/2021 23:59:34 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

27/08/2021 00:00:34 27/08/2021 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

60 7.61 1.12 ลติร

28/08/2021 00:00:32 28/08/2021 22:46:59 22 ชั�วโมง 46 นาท ี27
วนิาที

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 17 ชั�วโมง 21 นาท ี40 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 22.76 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 135.22 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 24.20 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.59 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [47 รถนํ�า] 85-3065 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2021

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 : --

ความเร็วเฉลี�ย : --

รวมระยะทาง : --

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : --

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : --

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [20 เทรลเลอร]์ 85-4994 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2021

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

02/08/2021 08:17:39 02/08/2021 08:30:29 12 นาท ี50 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

09/08/2021 08:16:09 09/08/2021 15:07:38 6 ชั�วโมง 51 นาท ี29 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

80 146.95 57.31 ลติร

10/08/2021 08:40:34 10/08/2021 08:45:59 5 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

13/08/2021 10:26:10 13/08/2021 12:14:14 1 ชั�วโมง 48 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

72 15.95 6.48 ลติร

20/08/2021 14:26:39 20/08/2021 14:32:53 6 นาท ี14 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

27/08/2021 10:50:28 27/08/2021 10:56:18 5 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 7 ชั�วโมง 11 นาท ี47 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 33.07 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 162.94 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 63.79 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.55 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [62 รถสขุา] 85-8565 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2021

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

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

13/08/2021 14:45:36 13/08/2021 15:25:30 39 นาท ี54 วนิาที อยูท่ี� ธ.ทหารไทย สพุรรณบรุี
ต.ทา่พี�เลี�ยง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เซเวน่อเีลฟเวน่
ต.ทา่พี�เลี�ยง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

5 0.60 0.01 ลติร

18/08/2021 08:50:41 18/08/2021 10:10:45 1 ชั�วโมง 20 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� เซเวน่อเีลฟเวน่
ต.ทา่พี�เลี�ยง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เซเวน่อเีลฟเวน่
ต.ทา่พี�เลี�ยง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

18 0.19 0.04 ลติร

22/08/2021 07:13:42 22/08/2021 07:53:58 40 นาท ี16 วนิาที อยูท่ี� เซเวน่อเีลฟเวน่
ต.ทา่พี�เลี�ยง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เซเวน่อเีลฟเวน่
ต.ทา่พี�เลี�ยง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.13 0.00 ลติร

26/08/2021 07:36:34 26/08/2021 07:54:21 17 นาท ี47 วนิาที อยูท่ี� เซเวน่อเีลฟเวน่
ต.ทา่พี�เลี�ยง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงพยาบาลเจา้พระยายมราช
ต.ทา่พี�เลี�ยง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.14 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 34 นาท ี26 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 6.44 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1.06 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 0.05 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 21.20 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [63 รถสขุา] 85-8566 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

03/08/2021
08:02:28

03/08/2021 08:19:14 16 นาท ี46 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.19 0.00 ลติร

04/08/2021
09:24:42

04/08/2021 10:00:47 36 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.16 0.00 ลติร

09/08/2021
09:45:38

09/08/2021 10:04:07 18 นาท ี29 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.25 0.00 ลติร

11/08/2021
09:27:30

11/08/2021 10:04:41 37 นาท ี11 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.32 0.00 ลติร

12/08/2021
08:07:21

12/08/2021 10:14:42 2 ชั�วโมง 7 นาท ี21 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ทพิเนตรลาบขอนแกน่
ต.ทา่พี�เลี�ยง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

63 6.36 1.85 ลติร

13/08/2021
09:42:57

13/08/2021 09:49:15 6 นาท ี18 วนิาที อยูท่ี� มั�นคงแอร์
ต.ทา่พี�เลี�ยง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ทพิเนตรลาบขอนแกน่
ต.ทา่พี�เลี�ยง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.05 0.00 ลติร

16/08/2021
09:02:07

16/08/2021 09:59:12 57 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ทพิยเ์ฟอรน์เิจอร์
ต.ทา่พี�เลี�ยง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

54 4.39 1.25 ลติร

17/08/2021
07:51:25

17/08/2021 07:57:35 6 นาท ี10 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.09 0.02 ลติร

20/08/2021
08:46:10

20/08/2021 09:12:53 26 นาท ี43 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.21 0.00 ลติร

23/08/2021
09:20:11

23/08/2021 09:54:56 34 นาท ี45 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.13 0.00 ลติร

27/08/2021
07:20:40

27/08/2021 07:34:28 13 นาท ี48 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.12 0.00 ลติร

สรปุ



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 ชั�วโมง 55 นาท ี30 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 12.78 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 12.25 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 3.12 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.93 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [61 รถกระเชา้] 85-8824 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2021
00:00:37

01/08/2021 23:59:49 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 0.03 0.00 ลติร

02/08/2021
00:00:49

02/08/2021 23:59:01 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 0.04 0.00 ลติร

03/08/2021
00:00:00

03/08/2021 23:59:13 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

1 0.09 0.00 ลติร

04/08/2021
00:00:13

04/08/2021 23:59:25 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

05/08/2021
00:00:25

05/08/2021 23:59:37 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 0.02 0.00 ลติร

06/08/2021
00:00:37

06/08/2021 23:59:50 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 0.02 0.00 ลติร

07/08/2021
00:00:50

07/08/2021 23:59:02 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 0.05 0.00 ลติร

08/08/2021
00:00:02

08/08/2021 23:59:13 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 0.07 0.00 ลติร

09/08/2021
00:00:13

09/08/2021 23:59:24 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 0.04 0.00 ลติร

10/08/2021
00:00:24

10/08/2021 23:59:34 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 0.07 0.00 ลติร

11/08/2021
00:00:34

11/08/2021 23:59:45 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 0.06 0.00 ลติร

12/08/2021
00:00:44

12/08/2021 23:59:56 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 0.13 0.00 ลติร

13/08/2021
00:00:56

13/08/2021 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี11
วนิาที

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

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

77 8.64 117.00 ลติร

14/08/2021
00:00:07

14/08/2021 23:59:18 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

15/08/2021
00:00:18

15/08/2021 23:59:30 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

16/08/2021
00:00:30

16/08/2021 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

17/08/2021
00:00:42

17/08/2021 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/08/2021
00:00:52

18/08/2021 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี9
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

19/08/2021
00:00:00

19/08/2021 23:59:09 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

20/08/2021
00:00:09

20/08/2021 23:59:18 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/08/2021
00:00:18

21/08/2021 23:59:29 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

22/08/2021
00:00:28

22/08/2021 23:59:37 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

23/08/2021
00:00:37

23/08/2021 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

24/08/2021
00:00:46

24/08/2021 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/08/2021
00:00:56

25/08/2021 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

26/08/2021
00:00:06

26/08/2021 23:59:18 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

27/08/2021
00:00:17

27/08/2021 23:59:30 23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

28/08/2021
00:00:30

28/08/2021 22:48:56 22 ชั�วโมง 48 นาท ี26
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 4 ชั�วโมง 57 นาท ี52 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 21.31 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 9.26 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 117.00 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 0.08 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [31 รถนํ�า] 83-5639 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2021

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

02/08/2021 09:01:10 02/08/2021 15:56:26 6 ชั�วโมง 55 นาท ี16 วนิาที อยูท่ี� รา้นเคทกีารเกษตร
ต.บางงาม อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัสวุรรณนาคี
ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

25 19.05 3.99 ลติร

03/08/2021 08:51:10 03/08/2021 13:21:27 4 ชั�วโมง 30 นาท ี17 วนิาที อยูท่ี� บา้นหนองปลอ้ง
ต.ดอนเจดยี ์อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัสวุรรณนาคี
ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

24 9.89 2.07 ลติร

04/08/2021 10:34:43 04/08/2021 10:57:39 22 นาท ี56 วนิาที อยูท่ี� วดัสวุรรณนาคี
ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัสวุรรณนาคี
ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

31 3.00 0.57 ลติร

06/08/2021 10:10:35 06/08/2021 11:14:23 1 ชั�วโมง 3 นาท ี48 วนิาที อยูท่ี� วดัสวุรรณนาคี
ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัสวุรรณนาคี
ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

34 3.01 0.55 ลติร

16/08/2021 10:19:01 16/08/2021 11:29:04 1 ชั�วโมง 10 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� วดัสวุรรณนาคี
ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

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

42 11.89 3.08 ลติร

18/08/2021 09:37:40 18/08/2021 17:20:17 7 ชั�วโมง 42 นาท ี37 วนิาที อยูท่ี� วดัหนองสาหรา่ย
ต.บางงาม อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

33 20.99 5.38 ลติร

19/08/2021 10:15:52 19/08/2021 15:25:16 5 ชั�วโมง 9 นาท ี24 วนิาที อยูท่ี� วดัหนองสาหรา่ย
ต.บางงาม อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

24 17.35 4.38 ลติร

23/08/2021 08:51:14 23/08/2021 17:07:38 8 ชั�วโมง 16 นาท ี24 วนิาที อยูท่ี� วดัหนองสาหรา่ย
ต.บางงาม อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

29 26.73 7.18 ลติร

25/08/2021 08:59:32 25/08/2021 13:50:18 4 ชั�วโมง 50 นาท ี46 วนิาที อยูท่ี� วดัหนองสาหรา่ย
อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

29 15.24 4.09 ลติร

26/08/2021 09:11:04 26/08/2021 14:13:47 5 ชั�วโมง 2 นาท ี43 วนิาที อยูท่ี� วดัหนองสาหรา่ย
ต.บางงาม อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

28 8.10 2.07 ลติร

27/08/2021 09:40:23 27/08/2021 10:03:52 23 นาท ี29 วนิาที อยูท่ี� วดัหนองสาหรา่ย
ต.บางงาม อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

5 0.10 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 19 ชั�วโมง 22 นาท ี34 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 8.91 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 135.36 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 33.36 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 4.06 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [08 รถเกลี�ยดนิ] 0ต-2339 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2021

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

09/08/2021 09:52:11 09/08/2021 13:00:05 3 ชั�วโมง 7 นาท ี54 วนิาที อยูท่ี� ส. การเกษตร
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ตลาดปลาสดแมก่มิลี�
ต.วงันํ�าเย็น อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

0 26.16 0.00 ลติร

10/08/2021 09:12:24 10/08/2021 17:01:52 7 ชั�วโมง 49 นาท ี28 วนิาที อยูท่ี� ตลาดปลาสดแมก่มิลี�
ต.วงันํ�าเย็น อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ตลาดปลาสดแมก่มิลี�
ต.วงันํ�าเย็น อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

0 24.16 0.00 ลติร

11/08/2021 08:30:13 11/08/2021 20:09:06 11 ชั�วโมง 38 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� ตลาดปลาสดแมก่มิลี�
ต.วงันํ�าเย็น อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ตลาดปลาสดแมก่มิลี�
ต.วงันํ�าเย็น อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

0 33.41 0.00 ลติร

13/08/2021 08:25:17 13/08/2021 20:40:02 12 ชั�วโมง 14 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� ตลาดปลาสดแมก่มิลี�
ต.วงันํ�าเย็น อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ตลาดปลาสดแมก่มิลี�
ต.วงันํ�าเย็น อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

0 23.52 0.00 ลติร

17/08/2021 08:30:05 17/08/2021 20:42:45 12 ชั�วโมง 12 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� ตลาดปลาสดแมก่มิลี�
ต.วงันํ�าเย็น อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
มะขามลม้

ต.มะขามลม้ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

0 31.24 0.00 ลติร

18/08/2021 07:58:58 18/08/2021 21:02:29 13 ชั�วโมง 3 นาท ี31 วนิาที อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
มะขามลม้

ต.มะขามลม้ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
มะขามลม้

ต.มะขามลม้ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

0 34.29 0.00 ลติร

19/08/2021 08:06:07 19/08/2021 21:22:22 13 ชั�วโมง 16 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
มะขามลม้

ต.มะขามลม้ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
มะขามลม้

ต.มะขามลม้ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

0 28.12 0.00 ลติร

23/08/2021 08:08:12 23/08/2021 20:39:20 12 ชั�วโมง 31 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
มะขามลม้

ต.มะขามลม้ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
มะขามลม้

ต.มะขามลม้ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

0 31.98 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 4 ชั�วโมง 57 นาท ี52 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 21.31 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 232.87 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 117.00 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 0.08 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [64 แม็คโคร] ตฆ-545 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2021

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2021 18:50:41 01/08/2021 18:51:09 28 วนิาที อยูท่ี� สถานบีรกิารแกส๊แอลพจีเีพิ�มทรัพย์
ต.วงัยาง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สถานบีรกิารแกส๊แอลพจีเีพิ�มทรัพย์
ต.วงัยาง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

02/08/2021 09:02:11 02/08/2021 21:09:15 12 ชั�วโมง 7 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� สถานบีรกิารแกส๊แอลพจีเีพิ�มทรัพย์
ต.วงัยาง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สวนนํ�าตาล
ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 1.40 0.15 ลติร

03/08/2021 08:40:00 03/08/2021 21:02:37 12 ชั�วโมง 22 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� Huai Phlot
ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สวนนํ�าตาล
ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 1.22 0.14 ลติร

04/08/2021 08:46:18 04/08/2021 21:43:45 12 ชั�วโมง 57 นาท ี27
วนิาที

อยูท่ี� สวนนํ�าตาล
ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศาลตาหว้ยหมาก
ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

7 0.45 0.00 ลติร

05/08/2021 08:33:37 05/08/2021 21:00:12 12 ชั�วโมง 26 นาท ี35
วนิาที

อยูท่ี� ศาลตาหว้ยหมาก
ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศาลตาปู่ เกดิ
ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 0.73 0.02 ลติร

06/08/2021 08:43:16 06/08/2021 21:19:49 12 ชั�วโมง 36 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� ศาลตาปู่ เกดิ
ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศาลตาปู่ เกดิ
ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 0.76 0.06 ลติร

09/08/2021 08:39:04 09/08/2021 20:58:09 12 ชั�วโมง 19 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ศาลตาปู่ เกดิ
ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศาลตาปู่ เกดิ
ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 0.37 0.00 ลติร

10/08/2021 08:42:35 10/08/2021 17:52:53 9 ชั�วโมง 10 นาท ี18 วนิาที อยูท่ี� ศาลตาปู่ เกดิ
ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

3 19.78 0.12 ลติร

13/08/2021 09:00:17 13/08/2021 10:55:47 1 ชั�วโมง 55 นาท ี30 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

1 4.61 0.00 ลติร

16/08/2021 09:25:11 16/08/2021 21:06:39 11 ชั�วโมง 41 นาท ี28
วนิาที

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

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

3 0.68 0.04 ลติร

17/08/2021 08:39:32 17/08/2021 20:56:09 12 ชั�วโมง 16 นาท ี37
วนิาที

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

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

3 0.68 0.03 ลติร

18/08/2021 08:17:06 18/08/2021 20:49:35 12 ชั�วโมง 32 นาท ี29
วนิาที

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

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

3 0.84 0.08 ลติร

19/08/2021 08:44:00 19/08/2021 18:43:13 9 ชั�วโมง 59 นาท ี13 วนิาที อยูท่ี� รบีอรน์
ต.บางงาม อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

3 0.39 0.03 ลติร

23/08/2021 08:41:40 23/08/2021 21:04:42 12 ชั�วโมง 23 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� รบีอรน์
ต.บางงาม อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

3 0.63 0.04 ลติร

24/08/2021 09:01:00 24/08/2021 21:26:27 12 ชั�วโมง 25 นาท ี27
วนิาที

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

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

5 2.64 0.01 ลติร

25/08/2021 09:14:54 25/08/2021 19:44:54 10 ชั�วโมง 30 นาที อยูท่ี� รบีอรน์
ต.บางงาม อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

3 0.77 0.04 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

26/08/2021 09:43:53 26/08/2021 16:48:03 7 ชั�วโมง 4 นาท ี10 วนิาที อยูท่ี� รบีอรน์
ต.บางงาม อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

2 6.20 0.00 ลติร

27/08/2021 09:45:53 27/08/2021 15:55:30 6 ชั�วโมง 9 นาท ี37 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

3 0.26 0.01 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 3 วนั 14 ชั�วโมง 25 นาท ี9 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 2.17 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 42.45 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 0.77 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 55.13 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [51 ดบัเพลงิ] 0บร-6196 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2021

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2021 00:00:15 01/08/2021 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี42
วนิาที

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

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

0 0.33 0.00 ลติร

02/08/2021 00:00:58 02/08/2021 23:59:40 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 0.08 0.00 ลติร

03/08/2021 00:00:40 03/08/2021 23:59:23 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 0.32 0.00 ลติร

04/08/2021 00:00:24 04/08/2021 23:59:07 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 0.11 0.00 ลติร

05/08/2021 00:00:07 05/08/2021 23:59:50 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 0.42 0.00 ลติร

06/08/2021 00:00:51 06/08/2021 23:59:34 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 0.19 0.00 ลติร

07/08/2021 00:00:34 07/08/2021 23:59:17 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 0.27 0.00 ลติร

08/08/2021 00:00:17 08/08/2021 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี42
วนิาที

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

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

0 0.08 0.00 ลติร

09/08/2021 00:00:59 09/08/2021 23:59:40 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

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

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

0 0.31 0.00 ลติร

10/08/2021 00:00:40 10/08/2021 23:59:19 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

61 47.57 22.63 ลติร

11/08/2021 00:00:19 11/08/2021 23:58:59 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

55 32.26 15.59 ลติร

12/08/2021 00:00:00 12/08/2021 23:59:41 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 0.22 0.00 ลติร

13/08/2021 00:00:42 13/08/2021 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

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

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

53 8.14 2.96 ลติร

14/08/2021 00:00:24 14/08/2021 23:59:06 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 0.41 0.00 ลติร

15/08/2021 00:00:07 15/08/2021 23:59:51 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 0.54 0.00 ลติร

16/08/2021 00:00:52 16/08/2021 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 0.26 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/08/2021 00:00:35 17/08/2021 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 0.22 0.00 ลติร

18/08/2021 00:00:18 18/08/2021 23:59:59 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 0.04 0.00 ลติร

19/08/2021 00:01:00 19/08/2021 23:59:40 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 0.25 0.00 ลติร

20/08/2021 00:00:41 20/08/2021 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

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

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

0 0.21 0.00 ลติร

21/08/2021 00:00:21 21/08/2021 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

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

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

0 0.20 0.00 ลติร

22/08/2021 00:00:03 22/08/2021 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี41
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

23/08/2021 00:00:44 23/08/2021 23:59:24 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 0.20 0.00 ลติร

24/08/2021 00:00:25 24/08/2021 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

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

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

0 0.07 0.00 ลติร

25/08/2021 00:00:06 25/08/2021 23:59:49 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 1.03 0.00 ลติร

26/08/2021 00:00:50 26/08/2021 23:59:32 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

27/08/2021 00:00:33 27/08/2021 23:59:17 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 0.39 0.00 ลติร

28/08/2021 00:00:17 28/08/2021 22:50:27 22 ชั�วโมง 50 นาท ี10
วนิาที

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

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

0 0.05 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 9 ชั�วโมง 43 นาท ี38 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 31.84 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 94.40 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 41.18 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.29 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [50 นํ�าดบัเพลงิ] 0บว-4900 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2021

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2021 00:00:55 01/08/2021 23:59:34 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

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

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

0 0.60 0.00 ลติร

02/08/2021 00:00:35 02/08/2021 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

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

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

0 0.28 0.00 ลติร

03/08/2021 00:00:15 03/08/2021 23:59:56 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 0.26 0.00 ลติร

04/08/2021 00:00:56 04/08/2021 23:59:36 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

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

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

0 0.57 0.00 ลติร

05/08/2021 00:00:37 05/08/2021 23:59:17 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 0.40 0.00 ลติร

06/08/2021 00:00:17 06/08/2021 23:59:58 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 0.24 0.00 ลติร

07/08/2021 00:00:59 07/08/2021 23:59:39 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 0.44 0.00 ลติร

08/08/2021 00:00:40 08/08/2021 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

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

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

0 0.45 0.00 ลติร

09/08/2021 00:00:20 09/08/2021 23:59:57 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

91 36.54 17.08 ลติร

10/08/2021 00:00:58 10/08/2021 23:59:33 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

88 26.71 12.33 ลติร

11/08/2021 00:00:34 11/08/2021 23:59:10 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 0.20 0.00 ลติร

12/08/2021 00:00:11 12/08/2021 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี40
วนิาที

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

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

0 0.62 0.00 ลติร

13/08/2021 00:00:52 13/08/2021 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

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

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

0 0.33 0.00 ลติร

14/08/2021 00:00:32 14/08/2021 23:59:12 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 0.65 0.00 ลติร

15/08/2021 00:00:12 15/08/2021 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี42
วนิาที

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

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

0 0.53 0.00 ลติร

16/08/2021 00:00:54 16/08/2021 23:59:34 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

86 34.33 16.49 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/08/2021 00:00:34 17/08/2021 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

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

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

0 0.43 0.00 ลติร

18/08/2021 00:00:14 18/08/2021 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38
วนิาที

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

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

0 0.29 0.00 ลติร

19/08/2021 00:00:53 19/08/2021 23:59:30 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

0 0.50 0.00 ลติร

20/08/2021 00:00:31 20/08/2021 23:59:08 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

0 0.36 0.00 ลติร

21/08/2021 00:00:09 21/08/2021 23:59:48 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

0 0.24 0.00 ลติร

22/08/2021 00:00:48 22/08/2021 23:59:27 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

23/08/2021 00:00:27 23/08/2021 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

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

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

0 0.33 0.00 ลติร

24/08/2021 00:00:06 24/08/2021 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38
วนิาที

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

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

0 0.45 0.00 ลติร

25/08/2021 00:00:45 25/08/2021 23:59:25 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 0.57 0.00 ลติร

26/08/2021 00:00:25 26/08/2021 23:59:05 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 0.56 0.00 ลติร

27/08/2021 00:00:06 27/08/2021 23:59:47 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 0.24 0.00 ลติร

28/08/2021 00:00:48 28/08/2021 22:50:49 22 ชั�วโมง 50 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.30 0.00 ลติร

สรปุ

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

ความเร็วเฉลี�ย : 33.00 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 107.39 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 45.90 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.34 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [13 โดยสาร] 40-0189 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2021

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2021 00:00:16 01/08/2021 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

0 0.00 0.00 ลติร

02/08/2021 00:00:37 02/08/2021 23:59:00 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 0.05 0.00 ลติร

03/08/2021 00:00:00 03/08/2021 23:59:24 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

87 19.99 3.49 ลติร

04/08/2021 00:00:24 04/08/2021 10:58:14 10 ชั�วโมง 57 นาท ี50
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

05/08/2021 09:04:55 05/08/2021 09:09:20 4 นาท ี25 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.13 0.00 ลติร

06/08/2021 11:01:57 06/08/2021 11:06:47 4 นาท ี50 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

10/08/2021 08:38:55 10/08/2021 23:59:10 15 ชั�วโมง 20 นาท ี15
วนิาที

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

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

71 22.18 3.01 ลติร

11/08/2021 00:00:10 11/08/2021 23:59:37 23 ชั�วโมง 59 นาท ี27
วนิาที

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

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

95 142.02 21.94 ลติร

12/08/2021 00:00:37 12/08/2021 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี24
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

13/08/2021 00:00:01 13/08/2021 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

104 126.22 20.22 ลติร

14/08/2021 00:00:25 14/08/2021 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

83 34.89 6.11 ลติร

15/08/2021 00:00:50 15/08/2021 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

16/08/2021 00:00:15 16/08/2021 23:59:44 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

97 136.30 21.11 ลติร

17/08/2021 00:00:44 17/08/2021 23:59:07 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

93 34.69 5.92 ลติร

18/08/2021 00:00:07 18/08/2021 23:59:30 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

91 31.43 5.26 ลติร

19/08/2021 00:00:30 19/08/2021 23:59:50 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

6 0.04 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

20/08/2021 00:00:50 20/08/2021 23:59:13 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

83 71.16 11.55 ลติร

21/08/2021 00:00:13 21/08/2021 23:59:35 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

22/08/2021 00:00:35 22/08/2021 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 0.00 0.00 ลติร

23/08/2021 00:00:54 23/08/2021 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

24/08/2021 00:00:13 24/08/2021 23:59:35 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 34.17 5.56 ลติร

25/08/2021 00:00:34 25/08/2021 23:59:57 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

73 44.09 6.71 ลติร

26/08/2021 00:00:57 26/08/2021 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี26
วนิาที

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

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

91 116.88 17.17 ลติร

27/08/2021 00:00:23 27/08/2021 23:59:50 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

97 110.22 18.08 ลติร

28/08/2021 00:00:49 28/08/2021 21:43:29 21 ชั�วโมง 42 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 6 วนั 10 ชั�วโมง 6 นาท ี29 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 35.36 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 924.54 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 146.13 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 6.33 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [58 โดยสาร] 40-0190 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2021

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2021 00:00:50 01/08/2021 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี24
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

02/08/2021 00:00:14 02/08/2021 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี27
วนิาที

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

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

102 198.40 38.55 ลติร

03/08/2021 00:00:41 03/08/2021 23:59:08 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

86 95.75 18.25 ลติร

04/08/2021 00:00:08 04/08/2021 23:59:36 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

76 120.53 23.38 ลติร

05/08/2021 00:00:37 05/08/2021 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

77 178.74 34.62 ลติร

06/08/2021 00:00:05 06/08/2021 23:59:33 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

108 190.75 36.88 ลติร

07/08/2021 00:00:33 07/08/2021 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี26
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

08/08/2021 00:01:00 08/08/2021 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี24
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

09/08/2021 00:00:24 09/08/2021 23:59:48 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

73 108.19 20.84 ลติร

10/08/2021 00:00:49 10/08/2021 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี24
วนิาที

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

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

106 215.36 41.28 ลติร

11/08/2021 00:00:14 11/08/2021 23:59:39 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

87 49.97 9.81 ลติร

12/08/2021 00:00:39 12/08/2021 23:59:04 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

13/08/2021 00:00:05 13/08/2021 23:59:30 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

88 100.05 19.50 ลติร

14/08/2021 00:00:31 14/08/2021 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี26
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

15/08/2021 00:00:58 15/08/2021 23:59:24 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

16/08/2021 00:00:25 16/08/2021 23:59:51 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

80 64.86 11.48 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/08/2021 00:00:52 17/08/2021 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี24
วนิาที

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

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

62 43.76 8.30 ลติร

18/08/2021 00:00:17 18/08/2021 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี23
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

19/08/2021 00:00:41 19/08/2021 23:59:03 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

78 38.19 7.31 ลติร

20/08/2021 00:00:04 20/08/2021 23:59:27 23 ชั�วโมง 59 นาท ี23
วนิาที

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

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

66 10.37 1.97 ลติร

21/08/2021 00:00:27 21/08/2021 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี25
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

6 0.99 0.00 ลติร

22/08/2021 00:00:53 22/08/2021 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี24
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

23/08/2021 00:00:18 23/08/2021 23:59:43 23 ชั�วโมง 59 นาท ี25
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

98 9.31 1.79 ลติร

24/08/2021 00:00:43 24/08/2021 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี24
วนิาที

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

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

77 67.73 13.19 ลติร

25/08/2021 00:00:08 25/08/2021 23:59:33 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

76 6.63 0.86 ลติร

26/08/2021 00:00:33 26/08/2021 23:58:59 23 ชั�วโมง 58 นาท ี26
วนิาที

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

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

84 125.10 24.65 ลติร

27/08/2021 00:00:00 27/08/2021 23:59:28 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

76 98.13 18.95 ลติร

28/08/2021 00:00:28 28/08/2021 21:44:51 21 ชั�วโมง 44 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 10 ชั�วโมง 27 นาท ี9 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 41.49 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1722.82 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 331.61 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.20 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 : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [59 โดยสาร] 40-0191 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2021

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2021 00:00:22 01/08/2021 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี34
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

02/08/2021 00:00:56 02/08/2021 23:59:30 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

79 102.05 19.41 ลติร

03/08/2021 00:00:31 03/08/2021 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี35
วนิาที

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

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

72 54.79 10.43 ลติร

04/08/2021 00:00:07 04/08/2021 23:59:42 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

88 53.13 9.76 ลติร

05/08/2021 00:00:42 05/08/2021 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี34
วนิาที

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

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

81 53.73 10.42 ลติร

06/08/2021 00:00:16 06/08/2021 23:59:51 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

75 53.75 10.46 ลติร

07/08/2021 00:00:52 07/08/2021 23:59:25 23 ชั�วโมง 58 นาท ี33
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

08/08/2021 00:00:26 08/08/2021 23:59:59 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 0.02 0.00 ลติร

09/08/2021 00:01:00 09/08/2021 23:59:33 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

85 103.81 20.15 ลติร

10/08/2021 00:00:34 10/08/2021 23:59:05 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

82 85.30 16.46 ลติร

11/08/2021 00:00:06 11/08/2021 23:59:39 23 ชั�วโมง 59 นาท ี33
วนิาที

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

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

65 14.45 2.57 ลติร

12/08/2021 00:00:40 12/08/2021 23:59:13 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 0.01 0.00 ลติร

13/08/2021 00:00:13 13/08/2021 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี33
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

14/08/2021 00:00:47 14/08/2021 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี34
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

15/08/2021 00:00:21 15/08/2021 23:59:59 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 0.02 0.00 ลติร

16/08/2021 00:00:59 16/08/2021 23:59:37 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 0.02 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

17/08/2021 00:00:38 17/08/2021 23:59:14 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

18/08/2021 00:00:14 18/08/2021 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี34
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

19/08/2021 00:00:48 19/08/2021 23:59:21 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 0.01 0.00 ลติร

20/08/2021 00:00:21 20/08/2021 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี35
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

21/08/2021 00:00:57 21/08/2021 23:59:32 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

22/08/2021 00:00:32 22/08/2021 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี34
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

23/08/2021 00:00:07 23/08/2021 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี34
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

24/08/2021 00:00:41 24/08/2021 23:59:16 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

25/08/2021 00:00:16 25/08/2021 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี37
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

26/08/2021 00:00:53 26/08/2021 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

27/08/2021 00:00:31 27/08/2021 23:59:09 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

65 22.98 4.00 ลติร

28/08/2021 00:00:10 28/08/2021 21:45:38 21 ชั�วโมง 45 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 7 ชั�วโมง 9 นาท ี7 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 41.02 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 544.13 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 103.66 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.25 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [60 โดยสาร] 40-0196 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2021

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2021 00:00:34 01/08/2021 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

02/08/2021 00:00:14 02/08/2021 23:59:54 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

03/08/2021 00:00:54 03/08/2021 23:59:36 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

81 77.09 14.98 ลติร

04/08/2021 00:00:36 04/08/2021 23:59:19 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

05/08/2021 00:00:20 05/08/2021 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

06/08/2021 00:00:02 06/08/2021 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 0.01 0.00 ลติร

07/08/2021 00:00:46 07/08/2021 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 0.01 0.00 ลติร

08/08/2021 00:00:29 08/08/2021 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 0.03 0.00 ลติร

09/08/2021 00:00:11 09/08/2021 23:59:52 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 0.02 0.00 ลติร

10/08/2021 00:00:52 10/08/2021 23:59:33 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

11/08/2021 00:00:33 11/08/2021 23:59:15 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

7 0.10 0.01 ลติร

12/08/2021 00:00:15 12/08/2021 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี41
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

13/08/2021 00:00:57 13/08/2021 23:59:36 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

14/08/2021 00:00:37 14/08/2021 23:59:19 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

1 0.15 0.00 ลติร

15/08/2021 00:00:20 15/08/2021 23:59:03 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

16/08/2021 00:00:04 16/08/2021 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี43
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/08/2021 00:00:48 17/08/2021 23:59:28 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

75 17.28 3.33 ลติร

18/08/2021 00:00:29 18/08/2021 23:59:06 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 0.04 0.00 ลติร

19/08/2021 00:00:07 19/08/2021 23:59:44 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 0.04 0.00 ลติร

20/08/2021 00:00:44 20/08/2021 23:59:23 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

2 0.11 0.00 ลติร

21/08/2021 00:00:24 21/08/2021 23:59:04 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

9 0.11 0.00 ลติร

22/08/2021 00:00:04 22/08/2021 23:59:42 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

23/08/2021 00:00:42 23/08/2021 23:59:19 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 0.02 0.00 ลติร

24/08/2021 00:00:20 24/08/2021 23:59:58 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 0.04 0.00 ลติร

25/08/2021 00:00:58 25/08/2021 23:59:37 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

4 0.08 0.00 ลติร

26/08/2021 00:00:37 26/08/2021 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

27/08/2021 00:00:19 27/08/2021 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

28/08/2021 00:00:03 28/08/2021 21:47:05 21 ชั�วโมง 47 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 4 ชั�วโมง 58 นาท ี15 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 49.46 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 95.23 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 18.32 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.20 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [01 ทวัร]์ 40-0225 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2021

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

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2021 00:00:44 01/08/2021 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

02/08/2021 00:00:20 02/08/2021 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี35
วนิาที

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/08/2021 00:00:55 03/08/2021 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/08/2021 00:00:31 04/08/2021 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/08/2021 00:00:07 05/08/2021 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 1.02 0.00 ลติร

06/08/2021 00:00:50 06/08/2021 23:59:27 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.36 0.00 ลติร

07/08/2021 00:00:26 07/08/2021 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 1.32 0.00 ลติร

08/08/2021 00:00:03 08/08/2021 23:59:39 23 ชั�วโมง 59 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/08/2021 00:00:38 09/08/2021 08:37:47 8 ชั�วโมง 37 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 4 ชั�วโมง 58 นาท ี15 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 49.46 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 2.72 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 18.32 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.20 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [14 โดยสาร] 40-0255 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2021

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2021 00:00:24 01/08/2021 23:59:21 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

02/08/2021 00:00:22 02/08/2021 23:59:20 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

63 32.47 5.72 ลติร

03/08/2021 00:00:20 03/08/2021 23:59:20 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

74 40.53 6.84 ลติร

04/08/2021 00:00:21 04/08/2021 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

05/08/2021 00:00:19 05/08/2021 23:59:18 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

61 19.88 3.51 ลติร

06/08/2021 00:00:18 06/08/2021 23:59:16 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

4 0.07 0.00 ลติร

07/08/2021 00:00:16 07/08/2021 23:59:13 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

08/08/2021 00:00:13 08/08/2021 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

09/08/2021 00:00:09 09/08/2021 23:59:03 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

75 24.97 4.39 ลติร

10/08/2021 00:00:04 10/08/2021 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี54
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

11/08/2021 00:00:59 11/08/2021 23:59:54 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

12/08/2021 00:00:55 12/08/2021 23:59:51 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

13/08/2021 00:00:52 13/08/2021 23:59:48 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 0.05 0.00 ลติร

14/08/2021 00:00:48 14/08/2021 23:59:47 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

15/08/2021 00:00:47 15/08/2021 23:59:47 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

16/08/2021 00:00:48 16/08/2021 23:59:47 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



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/08/2021 00:00:48 17/08/2021 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

18/08/2021 00:00:46 18/08/2021 23:59:40 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

19/08/2021 00:00:40 19/08/2021 23:59:34 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

20/08/2021 00:00:34 20/08/2021 23:59:29 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

21/08/2021 00:00:30 21/08/2021 23:59:26 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

22/08/2021 00:00:27 22/08/2021 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

0 0.00 0.00 ลติร

23/08/2021 00:00:22 23/08/2021 23:59:19 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

68 41.53 7.14 ลติร

24/08/2021 00:00:19 24/08/2021 23:59:14 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

25/08/2021 00:01:15 25/08/2021 23:59:12 23 ชั�วโมง 57 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

26/08/2021 00:00:12 26/08/2021 23:59:11 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

27/08/2021 00:00:11 27/08/2021 23:59:12 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

28/08/2021 00:00:13 28/08/2021 21:50:04 21 ชั�วโมง 49 นาท ี51
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 5 วนั 14 ชั�วโมง 59 นาท ี15 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 34.57 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 159.50 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 27.60 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.78 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [15 โดยสาร] 40-0256 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2021

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2021 00:00:25 01/08/2021 23:59:04 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

02/08/2021 00:00:04 02/08/2021 23:59:43 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

7 0.09 0.00 ลติร

03/08/2021 00:00:43 03/08/2021 23:59:21 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

04/08/2021 00:00:21 04/08/2021 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

05/08/2021 00:01:00 05/08/2021 23:59:37 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

06/08/2021 00:00:37 06/08/2021 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

07/08/2021 00:00:14 07/08/2021 23:59:51 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

08/08/2021 00:00:51 08/08/2021 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 0.00 0.00 ลติร

09/08/2021 00:00:27 09/08/2021 23:59:02 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 0.01 0.00 ลติร

10/08/2021 00:00:03 10/08/2021 23:59:40 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

77 50.83 8.98 ลติร

11/08/2021 00:00:40 11/08/2021 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

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

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

76 50.71 8.99 ลติร

12/08/2021 00:00:19 12/08/2021 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

13/08/2021 00:00:58 13/08/2021 23:59:38 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

81 69.41 12.26 ลติร

14/08/2021 00:00:38 14/08/2021 23:59:18 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

15/08/2021 00:00:18 15/08/2021 23:59:58 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

16/08/2021 00:00:59 16/08/2021 23:59:38 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



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/08/2021 00:00:38 17/08/2021 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

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

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

80 52.12 9.21 ลติร

18/08/2021 00:00:17 18/08/2021 23:59:54 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

83 42.93 7.72 ลติร

19/08/2021 00:00:55 19/08/2021 23:59:30 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

79 42.84 7.74 ลติร

20/08/2021 00:00:31 20/08/2021 23:59:07 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

73 33.61 5.90 ลติร

21/08/2021 00:00:08 21/08/2021 23:59:46 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

22/08/2021 00:00:46 22/08/2021 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

23/08/2021 00:00:24 23/08/2021 23:59:01 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

77 44.44 7.67 ลติร

24/08/2021 00:00:01 24/08/2021 23:59:38 23 ชั�วโมง 59 นาท ี37
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

25/08/2021 00:00:38 25/08/2021 23:59:16 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

79 13.99 2.40 ลติร

26/08/2021 00:00:16 26/08/2021 23:59:55 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

27/08/2021 00:00:55 27/08/2021 23:59:36 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

28/08/2021 00:00:36 28/08/2021 21:51:25 21 ชั�วโมง 50 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 11 ชั�วโมง 7 นาท ี17 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 44.99 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 400.98 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 70.87 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.66 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [16 โดยสาร] 40-0257 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2021

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

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2021 00:00:37 01/08/2021 23:59:30 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

02/08/2021 00:00:30 02/08/2021 23:59:42 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 0.01 0.00 ลติร

03/08/2021 00:00:42 03/08/2021 23:05:11 23 ชั�วโมง 4 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

04/08/2021 14:05:51 04/08/2021 23:59:36 9 ชั�วโมง 53 นาท ี45 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

05/08/2021 00:00:37 05/08/2021 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี30
วนิาที

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

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

0 0.02 0.00 ลติร

06/08/2021 00:00:07 06/08/2021 23:58:59 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

07/08/2021 00:00:00 07/08/2021 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี52
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

08/08/2021 00:00:52 08/08/2021 23:59:17 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 0.01 0.00 ลติร

09/08/2021 00:00:17 09/08/2021 23:59:08 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

65 6.45 1.08 ลติร

10/08/2021 00:00:08 10/08/2021 23:58:59 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

11/08/2021 00:00:00 11/08/2021 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี52
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

12/08/2021 00:00:53 12/08/2021 23:59:46 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

13/08/2021 00:00:46 13/08/2021 23:59:38 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

9 0.11 0.00 ลติร

14/08/2021 00:00:39 14/08/2021 23:59:32 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

15/08/2021 00:00:33 15/08/2021 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



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

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/08/2021 00:00:28 16/08/2021 23:59:22 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

17/08/2021 00:00:22 17/08/2021 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

18/08/2021 00:00:14 18/08/2021 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

19/08/2021 00:00:04 19/08/2021 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี50
วนิาที

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

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

0 0.04 0.00 ลติร

20/08/2021 00:00:54 20/08/2021 23:59:45 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

21/08/2021 00:00:45 21/08/2021 23:59:37 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

22/08/2021 00:00:37 22/08/2021 23:59:27 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

23/08/2021 00:00:27 23/08/2021 23:59:18 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

4 0.04 0.00 ลติร

24/08/2021 00:00:18 24/08/2021 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

25/08/2021 00:00:09 25/08/2021 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

26/08/2021 00:00:02 26/08/2021 23:59:54 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

7 0.13 0.00 ลติร

27/08/2021 00:00:56 27/08/2021 23:59:51 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

28/08/2021 00:00:51 28/08/2021 21:51:49 21 ชั�วโมง 50 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 5 ชั�วโมง 12 นาท ี4 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 21.33 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 6.83 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 1.08 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 6.32 กม./ลติร



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

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [17 โดยสาร] 40-0265 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2021

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

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

02/08/2021 07:16:21 02/08/2021 16:45:39 9 ชั�วโมง 29 นาท ี18 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

03/08/2021 07:11:36 03/08/2021 17:51:15 10 ชั�วโมง 39 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

04/08/2021 07:04:29 04/08/2021 17:00:05 9 ชั�วโมง 55 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

05/08/2021 07:12:08 05/08/2021 17:40:35 10 ชั�วโมง 28 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

09/08/2021 08:47:59 09/08/2021 16:25:10 7 ชั�วโมง 37 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

10/08/2021 05:48:17 10/08/2021 15:59:20 10 ชั�วโมง 11 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

11/08/2021 06:54:26 11/08/2021 19:09:49 12 ชั�วโมง 15 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

13/08/2021 06:55:26 13/08/2021 17:15:56 10 ชั�วโมง 20 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

16/08/2021 07:09:10 16/08/2021 17:21:34 10 ชั�วโมง 12 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

17/08/2021 06:47:23 17/08/2021 18:23:54 11 ชั�วโมง 36 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

18/08/2021 08:09:52 18/08/2021 08:10:43 51 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

19/08/2021 06:48:56 19/08/2021 17:45:58 10 ชั�วโมง 57 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

23/08/2021 07:02:30 23/08/2021 17:13:46 10 ชั�วโมง 11 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

24/08/2021 06:41:55 24/08/2021 18:15:45 11 ชั�วโมง 33 นาท ี50
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

25/08/2021 06:48:26 25/08/2021 17:33:58 10 ชั�วโมง 45 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



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

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

26/08/2021 05:37:52 26/08/2021 08:26:33 2 ชั�วโมง 48 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 21 ชั�วโมง 56 นาท ี4 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 21.33 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 6.83 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 1.08 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 6.32 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [18 โดยสาร] 40-0266 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2021
00:00:04

01/08/2021 23:59:13 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

02/08/2021
00:00:13

02/08/2021 23:59:22 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

99 82.94 14.30 ลติร

03/08/2021
00:00:23

03/08/2021 23:59:32 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/08/2021
00:00:33

04/08/2021 23:59:43 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/08/2021
00:00:43

05/08/2021 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

06/08/2021
00:00:53

06/08/2021 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/08/2021
00:00:03

07/08/2021 23:59:13 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

08/08/2021
00:00:13

08/08/2021 23:59:22 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/08/2021
00:00:22

09/08/2021 23:59:30 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

91 49.18 7.70 ลติร

10/08/2021
00:00:30

10/08/2021 23:59:38 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

11 0.25 0.00 ลติร

11/08/2021
00:00:39

11/08/2021 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

113 130.61 23.22 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

12/08/2021
00:00:50

12/08/2021 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/08/2021
00:00:00

13/08/2021 23:59:11 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

78 44.97 7.72 ลติร

14/08/2021
00:00:12

14/08/2021 23:59:23 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

15/08/2021
00:00:23

15/08/2021 23:59:35 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

16/08/2021
00:00:36

16/08/2021 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

17/08/2021
00:00:48

17/08/2021 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/08/2021
00:01:00

18/08/2021 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี8
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

19/08/2021
00:00:08

19/08/2021 23:59:16 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

20/08/2021
00:00:17

20/08/2021 23:59:25 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/08/2021
00:00:26

21/08/2021 23:59:35 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

22/08/2021
00:00:36

22/08/2021 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

23/08/2021
00:00:45

23/08/2021 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

24/08/2021
00:00:54

24/08/2021 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี8
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/08/2021
00:00:01

25/08/2021 23:59:12 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

26/08/2021
00:00:12

26/08/2021 23:59:23 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

92 81.31 14.07 ลติร

27/08/2021
00:00:23

27/08/2021 23:59:34 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

28/08/2021
00:00:35

28/08/2021 21:52:42 21 ชั�วโมง 52 นาท ี7
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 10 ชั�วโมง 27 นาท ี20 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 51.90 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 389.25 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 67.01 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.81 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [41 เททา้ย] 83-4802 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2021

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2021 00:00:01 01/08/2021 23:59:29 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

02/08/2021 00:00:30 02/08/2021 23:59:14 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

77 85.66 16.81 ลติร

03/08/2021 00:00:14 03/08/2021 23:59:45 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

80 96.98 19.13 ลติร

04/08/2021 00:00:46 04/08/2021 23:59:16 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

76 78.95 15.32 ลติร

05/08/2021 00:00:17 05/08/2021 23:59:48 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 79.01 15.23 ลติร

06/08/2021 00:00:48 06/08/2021 23:59:18 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

86 86.86 17.23 ลติร

07/08/2021 00:00:19 07/08/2021 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี29
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

08/08/2021 00:00:48 08/08/2021 23:59:15 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

0 0.00 0.00 ลติร

09/08/2021 00:00:16 09/08/2021 23:59:44 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

80 77.45 15.24 ลติร

10/08/2021 00:00:45 10/08/2021 23:59:13 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

97 168.98 33.46 ลติร

11/08/2021 00:00:13 11/08/2021 23:59:42 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

82 122.54 23.90 ลติร

12/08/2021 00:00:42 12/08/2021 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี28
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

13/08/2021 00:00:11 13/08/2021 23:59:39 23 ชั�วโมง 59 นาท ี28
วนิาที

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

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

0 0.05 0.00 ลติร

14/08/2021 00:00:40 14/08/2021 23:59:09 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

15/08/2021 00:00:09 15/08/2021 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี31
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

16/08/2021 00:00:40 16/08/2021 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี31
วนิาที

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

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

100 119.66 23.72 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/08/2021 00:00:11 17/08/2021 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี30
วนิาที

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

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

106 126.99 25.00 ลติร

18/08/2021 00:00:41 18/08/2021 23:59:08 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

87 82.45 16.07 ลติร

19/08/2021 00:00:09 19/08/2021 23:59:36 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

91 121.26 23.57 ลติร

20/08/2021 00:00:36 20/08/2021 23:59:03 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

68 9.01 1.44 ลติร

21/08/2021 00:00:04 21/08/2021 23:59:31 23 ชั�วโมง 59 นาท ี27
วนิาที

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

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

0 0.03 0.00 ลติร

22/08/2021 00:00:32 22/08/2021 23:59:58 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

23/08/2021 00:00:59 23/08/2021 23:59:26 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

90 139.83 27.34 ลติร

24/08/2021 00:00:27 24/08/2021 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

90 127.96 25.03 ลติร

25/08/2021 00:00:56 25/08/2021 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

85 128.51 24.81 ลติร

26/08/2021 00:00:27 26/08/2021 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

88 129.10 25.35 ลติร

27/08/2021 00:00:59 27/08/2021 23:59:32 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

96 130.50 24.98 ลติร

28/08/2021 00:00:33 28/08/2021 21:53:04 21 ชั�วโมง 52 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 21 ชั�วโมง 12 นาท ี3 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 53.17 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1911.79 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 373.63 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.12 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [07 เททา้ย] 83-4803 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2021

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2021 00:00:52 01/08/2021 06:29:27 6 ชั�วโมง 28 นาท ี35 วนิาที อยูท่ี� เปาพัฒนา โดยนายลําจวน ออ้มทอง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เปาพัฒนา โดยนายลําจวน ออ้มทอง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

02/08/2021 10:26:23 02/08/2021 23:59:36 13 ชั�วโมง 33 นาท ี13
วนิาที

อยูท่ี� เปาพัฒนา โดยนายลําจวน ออ้มทอง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

69 14.66 2.14 ลติร

03/08/2021 00:00:36 03/08/2021 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

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

อยูท่ี� เปาพัฒนา โดยนายลําจวน ออ้มทอง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

103 42.01 6.31 ลติร

04/08/2021 00:00:20 04/08/2021 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� เปาพัฒนา โดยนายลําจวน ออ้มทอง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

88 59.11 9.03 ลติร

05/08/2021 00:00:08 05/08/2021 23:59:52 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

84 25.81 4.24 ลติร

06/08/2021 00:00:52 06/08/2021 23:59:35 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 0.01 0.00 ลติร

07/08/2021 00:00:35 07/08/2021 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

08/08/2021 00:00:16 08/08/2021 23:59:56 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

09/08/2021 00:00:56 09/08/2021 23:59:35 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

10/08/2021 00:00:35 10/08/2021 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

60 22.19 3.11 ลติร

11/08/2021 00:00:16 11/08/2021 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี43
วนิาที

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

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

51 5.06 0.69 ลติร

12/08/2021 00:00:59 12/08/2021 23:59:42 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

13/08/2021 00:00:42 13/08/2021 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

14/08/2021 00:00:24 14/08/2021 23:59:08 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

15/08/2021 00:00:08 15/08/2021 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 0.00 0.00 ลติร

16/08/2021 00:00:52 16/08/2021 23:59:37 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



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/08/2021 00:00:36 17/08/2021 23:59:18 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

18/08/2021 00:00:17 18/08/2021 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

83 16.93 2.82 ลติร

19/08/2021 00:00:56 19/08/2021 23:59:35 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

20/08/2021 00:00:35 20/08/2021 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

21/08/2021 00:00:16 21/08/2021 23:59:58 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 0.00 0.00 ลติร

22/08/2021 00:00:57 22/08/2021 23:59:37 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

23/08/2021 00:00:36 23/08/2021 23:59:17 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

6 0.21 0.02 ลติร

24/08/2021 00:00:17 24/08/2021 23:59:00 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

74 31.01 4.44 ลติร

25/08/2021 00:00:00 25/08/2021 23:59:43 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

85 35.17 5.39 ลติร

26/08/2021 00:00:43 26/08/2021 23:59:27 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

27/08/2021 00:00:27 27/08/2021 23:59:12 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

28/08/2021 00:00:12 28/08/2021 21:55:25 21 ชั�วโมง 55 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 20 ชั�วโมง 44 นาท ี49 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 20.19 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 252.20 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 38.19 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 6.60 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [42 เททา้ย] 83-4804 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2021

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2021 00:00:52 01/08/2021 23:59:36 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

02/08/2021 00:00:36 02/08/2021 23:59:23 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

79 74.20 9.29 ลติร

03/08/2021 00:00:22 03/08/2021 23:59:11 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

77 144.38 19.97 ลติร

04/08/2021 00:00:11 04/08/2021 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

75 70.66 9.96 ลติร

05/08/2021 00:00:59 05/08/2021 23:59:44 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

76 73.43 9.36 ลติร

06/08/2021 00:00:44 06/08/2021 23:59:30 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

92 98.24 13.76 ลติร

07/08/2021 00:00:30 07/08/2021 23:59:15 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

5 0.10 0.00 ลติร

08/08/2021 00:00:15 08/08/2021 23:59:57 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 0.04 0.00 ลติร

09/08/2021 00:00:56 09/08/2021 23:59:41 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

85 62.07 8.69 ลติร

10/08/2021 00:00:41 10/08/2021 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

85 97.85 14.31 ลติร

11/08/2021 00:00:25 11/08/2021 23:59:11 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

79 62.98 9.41 ลติร

12/08/2021 00:00:11 12/08/2021 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี45
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

13/08/2021 00:00:56 13/08/2021 23:59:39 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

14/08/2021 00:00:39 14/08/2021 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

15/08/2021 00:00:26 15/08/2021 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

16/08/2021 00:00:13 16/08/2021 23:59:01 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

87 167.60 22.69 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/08/2021 00:00:01 17/08/2021 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี47
วนิาที

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

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

92 126.38 19.20 ลติร

18/08/2021 00:00:47 18/08/2021 23:59:33 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

78 62.06 8.27 ลติร

19/08/2021 00:00:33 19/08/2021 23:59:16 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

83 127.15 16.39 ลติร

20/08/2021 00:00:15 20/08/2021 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี43
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

21/08/2021 00:00:58 21/08/2021 23:59:41 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

22/08/2021 00:00:41 22/08/2021 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

23/08/2021 00:00:22 23/08/2021 23:59:05 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 41.41 5.78 ลติร

24/08/2021 00:00:05 24/08/2021 23:59:50 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

80 138.03 19.28 ลติร

25/08/2021 00:00:50 25/08/2021 23:59:35 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

70 51.27 6.93 ลติร

26/08/2021 00:00:35 26/08/2021 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

68 33.90 5.42 ลติร

27/08/2021 00:00:21 27/08/2021 23:59:10 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

93 149.74 20.51 ลติร

28/08/2021 00:00:09 28/08/2021 21:56:29 21 ชั�วโมง 56 นาท ี20
วนิาที

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

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

0 0.03 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 20 ชั�วโมง 13 นาท ี39 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 35.48 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1581.53 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 219.22 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 7.21 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [44 เททา้ย] 83-4805 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2021

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2021 00:00:32 01/08/2021 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

02/08/2021 00:00:51 02/08/2021 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี17
วนิาที

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

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

66 27.87 5.21 ลติร

03/08/2021 00:00:08 03/08/2021 23:59:28 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

62 21.36 4.02 ลติร

04/08/2021 00:00:28 04/08/2021 23:59:47 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

63 19.50 3.77 ลติร

05/08/2021 00:00:47 05/08/2021 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี17
วนิาที

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

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

77 22.62 4.26 ลติร

06/08/2021 00:00:05 06/08/2021 23:59:25 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

62 26.17 4.93 ลติร

07/08/2021 00:00:25 07/08/2021 23:59:43 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

08/08/2021 00:00:43 08/08/2021 23:58:59 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 0.00 0.00 ลติร

09/08/2021 00:00:00 09/08/2021 23:59:16 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

60 24.55 4.77 ลติร

10/08/2021 00:00:16 10/08/2021 23:59:33 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

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

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

70 37.86 6.97 ลติร

11/08/2021 00:00:34 11/08/2021 23:59:51 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

12/08/2021 00:00:51 12/08/2021 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี18
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

13/08/2021 00:00:09 13/08/2021 23:59:27 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

14/08/2021 00:00:28 14/08/2021 23:59:47 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 0.01 0.00 ลติร

15/08/2021 00:00:48 15/08/2021 23:59:07 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

16/08/2021 00:00:08 16/08/2021 23:59:28 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

74 52.53 10.28 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/08/2021 00:00:28 17/08/2021 23:59:49 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

66 95.90 18.78 ลติร

18/08/2021 00:00:50 18/08/2021 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี17
วนิาที

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

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

64 71.87 13.56 ลติร

19/08/2021 00:00:07 19/08/2021 23:59:24 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 79.74 15.43 ลติร

20/08/2021 00:00:25 20/08/2021 23:59:40 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

21/08/2021 00:00:41 21/08/2021 23:59:58 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

22/08/2021 00:00:58 22/08/2021 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

23/08/2021 00:00:14 23/08/2021 23:59:31 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

64 64.39 12.39 ลติร

24/08/2021 00:00:32 24/08/2021 23:59:50 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

64 53.50 10.15 ลติร

25/08/2021 00:00:50 25/08/2021 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี20
วนิาที

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

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

69 84.79 16.65 ลติร

26/08/2021 00:00:10 26/08/2021 23:59:29 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

27/08/2021 00:00:30 27/08/2021 23:59:51 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

58 12.13 2.02 ลติร

28/08/2021 00:00:51 28/08/2021 21:57:04 21 ชั�วโมง 56 นาท ี13
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 15 ชั�วโมง 54 นาท ี36 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 32.03 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 694.79 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 133.19 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.22 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [05 รถนํ�า] 83-4899 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2021

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2021 00:00:32 01/08/2021 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

02/08/2021 00:00:51 02/08/2021 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี17
วนิาที

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

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

66 27.87 5.21 ลติร

03/08/2021 00:00:08 03/08/2021 23:59:28 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

62 21.36 4.02 ลติร

04/08/2021 00:00:28 04/08/2021 23:59:47 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

63 19.50 3.77 ลติร

05/08/2021 00:00:47 05/08/2021 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี17
วนิาที

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

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

77 22.62 4.26 ลติร

06/08/2021 00:00:05 06/08/2021 23:59:25 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

62 26.17 4.93 ลติร

07/08/2021 00:00:25 07/08/2021 23:59:43 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

08/08/2021 00:00:43 08/08/2021 23:58:59 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 0.00 0.00 ลติร

09/08/2021 00:00:00 09/08/2021 23:59:16 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

60 24.55 4.77 ลติร

10/08/2021 00:00:16 10/08/2021 23:59:33 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

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

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

70 37.86 6.97 ลติร

11/08/2021 00:00:34 11/08/2021 23:59:51 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

12/08/2021 00:00:51 12/08/2021 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี18
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

13/08/2021 00:00:09 13/08/2021 23:59:27 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

14/08/2021 00:00:28 14/08/2021 23:59:47 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 0.01 0.00 ลติร

15/08/2021 00:00:48 15/08/2021 23:59:07 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

16/08/2021 00:00:08 16/08/2021 23:59:28 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

74 52.53 10.28 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/08/2021 00:00:28 17/08/2021 23:59:49 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

66 95.90 18.78 ลติร

18/08/2021 00:00:50 18/08/2021 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี17
วนิาที

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

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

64 71.87 13.56 ลติร

19/08/2021 00:00:07 19/08/2021 23:59:24 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 79.74 15.43 ลติร

20/08/2021 00:00:25 20/08/2021 23:59:40 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

21/08/2021 00:00:41 21/08/2021 23:59:58 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

22/08/2021 00:00:58 22/08/2021 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

23/08/2021 00:00:14 23/08/2021 23:59:31 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

64 64.39 12.39 ลติร

24/08/2021 00:00:32 24/08/2021 23:59:50 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

64 53.50 10.15 ลติร

25/08/2021 00:00:50 25/08/2021 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี20
วนิาที

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

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

69 84.79 16.65 ลติร

26/08/2021 00:00:10 26/08/2021 23:59:29 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

27/08/2021 00:00:30 27/08/2021 23:59:51 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

58 12.13 2.02 ลติร

28/08/2021 00:00:51 28/08/2021 21:57:04 21 ชั�วโมง 56 นาท ี13
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 15 ชั�วโมง 54 นาท ี36 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 32.03 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 694.79 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 133.19 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.22 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [02 รถนํ�า ] 83-4900 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2021

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

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

02/08/2021 10:40:04 02/08/2021 10:58:23 18 นาท ี19 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

03/08/2021 07:11:34 03/08/2021 07:15:27 3 นาท ี53 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

04/08/2021 11:17:35 04/08/2021 13:11:15 1 ชั�วโมง 53 นาท ี40 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

09/08/2021 13:45:59 09/08/2021 13:49:30 3 นาท ี31 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

10/08/2021 08:57:52 10/08/2021 13:17:03 4 ชั�วโมง 19 นาท ี11 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.13 0.00 ลติร

13/08/2021 15:43:58 13/08/2021 17:21:25 1 ชั�วโมง 37 นาท ี27 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.22 0.00 ลติร

27/08/2021 14:51:22 27/08/2021 14:55:55 4 นาท ี33 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 15 ชั�วโมง 54 นาท ี36 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 32.03 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 0.55 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 133.19 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.22 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [03 รถนํ�า] 83-4901 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

02/08/2021 08:52:52 02/08/2021 15:09:03 6 ชั�วโมง 16 นาท ี11 วนิาที อยูท่ี� วดัดอนแย ้
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัดอนแย ้
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

47 40.83 8.34 ลติร

03/08/2021 10:14:38 03/08/2021 16:02:51 5 ชั�วโมง 48 นาท ี13 วนิาที อยูท่ี� วดัดอนแย ้
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัราษฎรศ์รัทธาธรรม (วดัหนองแก)
ต.หนองกระทุม่ อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

52 25.55 5.87 ลติร

04/08/2021 09:00:56 04/08/2021 15:34:08 6 ชั�วโมง 33 นาท ี12 วนิาที อยูท่ี� วดัราษฎรศ์รัทธาธรรม (วดัหนองแก)
ต.หนองกระทุม่ อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัราษฎรศ์รัทธาธรรม (วดัหนองแก)
ต.หนองกระทุม่ อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

43 24.80 5.86 ลติร

05/08/2021 08:53:16 05/08/2021 16:14:30 7 ชั�วโมง 21 นาท ี14 วนิาที อยูท่ี� วดัราษฎรศ์รัทธาธรรม (วดัหนองแก)
ต.หนองกระทุม่ อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัราษฎรศ์รัทธาธรรม (วดัหนองแก)
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

40 25.64 5.78 ลติร

06/08/2021 03:10:22 06/08/2021 03:15:06 4 นาท ี44 วนิาที อยูท่ี� วดัราษฎรศ์รัทธาธรรม (วดัหนองแก)
ต.หนองกระทุม่ อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัราษฎรศ์รัทธาธรรม (วดัหนองแก)
ต.หนองกระทุม่ อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

0 0.09 0.00 ลติร

11/08/2021 09:00:04 11/08/2021 16:16:29 7 ชั�วโมง 16 นาท ี25 วนิาที อยูท่ี� วดัราษฎรศ์รัทธาธรรม (วดัหนองแก)
ต.หนองกระทุม่ อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

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

63 49.10 12.69 ลติร

13/08/2021 08:31:25 13/08/2021 15:55:15 7 ชั�วโมง 23 นาท ี50 วนิาที อยูท่ี� โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองหนองกระเสยีว
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

27 22.79 3.78 ลติร

16/08/2021 09:20:28 16/08/2021 16:03:03 6 ชั�วโมง 42 นาท ี35 วนิาที อยูท่ี� โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองหนองกระเสยีว
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

26 16.01 2.76 ลติร

17/08/2021 09:18:50 17/08/2021 16:13:19 6 ชั�วโมง 54 นาท ี29 วนิาที อยูท่ี� โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองหนองกระเสยีว
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

42 35.14 7.91 ลติร

19/08/2021 08:52:53 19/08/2021 16:04:13 7 ชั�วโมง 11 นาท ี20 วนิาที อยูท่ี� โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองหนองกระเสยีว
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

52 27.53 6.65 ลติร

23/08/2021 08:50:05 23/08/2021 15:55:54 7 ชั�วโมง 5 นาท ี49 วนิาที อยูท่ี� โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองหนองกระเสยีว
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

49 28.90 7.18 ลติร

24/08/2021 09:35:32 24/08/2021 16:00:32 6 ชั�วโมง 25 นาที อยูท่ี� โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองหนองกระเสยีว
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

46 16.90 3.67 ลติร

25/08/2021 08:46:27 25/08/2021 15:49:30 7 ชั�วโมง 3 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองหนองกระเสยีว
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

43 22.22 4.95 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

26/08/2021 08:27:52 26/08/2021 15:45:33 7 ชั�วโมง 17 นาท ี41 วนิาที อยูท่ี� โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองหนองกระเสยีว
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

35 14.61 3.65 ลติร

27/08/2021 08:22:42 27/08/2021 15:04:13 6 ชั�วโมง 41 นาท ี31 วนิาที อยูท่ี� โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองหนองกระเสยีว
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

0 0.27 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 2 ชั�วโมง 16 นาท ี17 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 12.38 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 350.36 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 79.09 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 4.43 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [38 รถบรรทกุ] 83-5015 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2021

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2021 00:00:17 01/08/2021 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

02/08/2021 00:00:00 02/08/2021 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

65 39.60 7.65 ลติร

03/08/2021 00:00:47 03/08/2021 23:59:35 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

77 90.23 17.62 ลติร

04/08/2021 00:00:35 04/08/2021 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

66 79.42 15.35 ลติร

05/08/2021 00:00:23 05/08/2021 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

06/08/2021 00:00:06 06/08/2021 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

78 104.65 19.98 ลติร

07/08/2021 00:00:55 07/08/2021 23:59:37 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

08/08/2021 00:00:37 08/08/2021 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/08/2021 00:00:17 09/08/2021 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/08/2021 00:00:57 10/08/2021 23:59:36 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

11/08/2021 00:00:36 11/08/2021 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

12/08/2021 00:00:17 12/08/2021 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/08/2021 00:01:00 13/08/2021 23:59:47 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

74 124.84 24.36 ลติร

14/08/2021 00:00:47 14/08/2021 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

15/08/2021 00:00:31 15/08/2021 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

16/08/2021 00:00:17 16/08/2021 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

69 77.29 14.50 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/08/2021 00:00:08 17/08/2021 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.04 0.00 ลติร

18/08/2021 00:00:52 18/08/2021 23:59:39 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

66 58.04 11.10 ลติร

19/08/2021 00:00:40 19/08/2021 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

64 96.13 18.25 ลติร

20/08/2021 00:00:26 20/08/2021 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/08/2021 00:00:07 21/08/2021 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

22/08/2021 00:00:51 22/08/2021 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

23/08/2021 00:00:30 23/08/2021 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

68 54.29 10.38 ลติร

24/08/2021 00:00:17 24/08/2021 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/08/2021 00:00:58 25/08/2021 23:59:42 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

69 46.95 9.34 ลติร

26/08/2021 00:00:43 26/08/2021 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

71 53.60 10.40 ลติร

27/08/2021 00:00:32 27/08/2021 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

77 105.11 19.80 ลติร

28/08/2021 00:00:22 28/08/2021 21:59:04 21 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 21 ชั�วโมง 31 นาท ี40 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 33.00 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 930.21 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 178.73 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.20 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [06 รถนํ�า] 83-5056 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2021

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

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2021 00:00:26 01/08/2021 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

02/08/2021 00:00:03 02/08/2021 23:59:41 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

1 0.04 0.00 ลติร

03/08/2021 00:00:41 03/08/2021 23:59:19 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

04/08/2021 00:00:19 04/08/2021 23:59:57 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

2 0.13 0.01 ลติร

05/08/2021 00:00:57 05/08/2021 23:59:35 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

06/08/2021 00:00:35 06/08/2021 23:59:14 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

07/08/2021 00:00:14 07/08/2021 23:59:52 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

08/08/2021 00:00:52 08/08/2021 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

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

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

1 0.02 0.00 ลติร

09/08/2021 00:00:30 09/08/2021 23:59:08 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

2 0.17 0.01 ลติร

10/08/2021 00:00:08 10/08/2021 23:59:45 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 0.02 0.00 ลติร

11/08/2021 00:00:45 11/08/2021 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

12/08/2021 00:00:23 12/08/2021 23:59:01 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

13/08/2021 00:00:01 13/08/2021 23:59:39 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 0.11 0.00 ลติร

14/08/2021 00:00:39 14/08/2021 23:59:17 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 0.13 0.00 ลติร

15/08/2021 00:00:17 15/08/2021 23:59:56 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



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

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/08/2021 00:00:56 16/08/2021 23:59:36 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

17/08/2021 00:00:35 17/08/2021 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

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

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

0 0.02 0.00 ลติร

18/08/2021 00:00:53 18/08/2021 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

19/08/2021 00:00:30 19/08/2021 23:59:07 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 0.06 0.00 ลติร

20/08/2021 00:00:07 20/08/2021 05:39:51 5 ชั�วโมง 39 นาท ี44 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

23/08/2021 07:19:19 23/08/2021 07:41:32 22 นาท ี13 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.21 0.00 ลติร

24/08/2021 09:15:36 24/08/2021 09:19:42 4 นาท ี6 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

26/08/2021 09:30:08 26/08/2021 23:59:01 14 ชั�วโมง 28 นาท ี53
วนิาที

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

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

5 0.39 0.04 ลติร

27/08/2021 00:00:01 27/08/2021 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

28/08/2021 00:00:41 28/08/2021 21:59:48 21 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 0.05 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 ชั�วโมง 33 นาท ี21 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 1.86 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1.41 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 0.06 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 23.50 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [57 รถสขุา] 83-5520 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2021

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 : --

ความเร็วเฉลี�ย : --

รวมระยะทาง : --

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : --

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : --

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [31 รถนํ�า] 83-5639 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2021

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

02/08/2021 09:01:10 02/08/2021 15:56:26 6 ชั�วโมง 55 นาท ี16 วนิาที อยูท่ี� รา้นเคทกีารเกษตร
ต.บางงาม อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัสวุรรณนาคี
ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

25 19.05 3.99 ลติร

03/08/2021 08:51:10 03/08/2021 13:21:27 4 ชั�วโมง 30 นาท ี17 วนิาที อยูท่ี� บา้นหนองปลอ้ง
ต.ดอนเจดยี ์อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัสวุรรณนาคี
ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

24 9.89 2.07 ลติร

04/08/2021 10:34:43 04/08/2021 10:57:39 22 นาท ี56 วนิาที อยูท่ี� วดัสวุรรณนาคี
ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัสวุรรณนาคี
ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

31 3.00 0.57 ลติร

06/08/2021 10:10:35 06/08/2021 11:14:23 1 ชั�วโมง 3 นาท ี48 วนิาที อยูท่ี� วดัสวุรรณนาคี
ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัสวุรรณนาคี
ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

34 3.01 0.55 ลติร

16/08/2021 10:19:01 16/08/2021 11:29:04 1 ชั�วโมง 10 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� วดัสวุรรณนาคี
ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

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

42 11.89 3.08 ลติร

18/08/2021 09:37:40 18/08/2021 17:20:17 7 ชั�วโมง 42 นาท ี37 วนิาที อยูท่ี� วดัหนองสาหรา่ย
ต.บางงาม อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

33 20.99 5.38 ลติร

19/08/2021 10:15:52 19/08/2021 15:25:16 5 ชั�วโมง 9 นาท ี24 วนิาที อยูท่ี� วดัหนองสาหรา่ย
ต.บางงาม อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

24 17.35 4.38 ลติร

23/08/2021 08:51:14 23/08/2021 17:07:38 8 ชั�วโมง 16 นาท ี24 วนิาที อยูท่ี� วดัหนองสาหรา่ย
ต.บางงาม อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

29 26.73 7.18 ลติร

25/08/2021 08:59:32 25/08/2021 13:50:18 4 ชั�วโมง 50 นาท ี46 วนิาที อยูท่ี� วดัหนองสาหรา่ย
อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

29 15.24 4.09 ลติร

26/08/2021 09:11:04 26/08/2021 14:13:47 5 ชั�วโมง 2 นาท ี43 วนิาที อยูท่ี� วดัหนองสาหรา่ย
ต.บางงาม อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

28 8.10 2.07 ลติร

27/08/2021 09:40:23 27/08/2021 10:03:52 23 นาท ี29 วนิาที อยูท่ี� วดัหนองสาหรา่ย
ต.บางงาม อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

5 0.10 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 19 ชั�วโมง 22 นาท ี34 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 8.91 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 135.36 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 33.36 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 4.06 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [54 พน่ยาง] 83-5648 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2021

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2021 00:00:38 01/08/2021 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

02/08/2021 00:00:55 02/08/2021 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/08/2021 00:00:13 03/08/2021 23:59:32 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/08/2021 00:00:32 04/08/2021 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

77 48.20 9.43 ลติร

05/08/2021 00:00:52 05/08/2021 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

06/08/2021 00:00:11 06/08/2021 23:59:31 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

67 41.92 8.06 ลติร

07/08/2021 00:00:31 07/08/2021 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

08/08/2021 00:00:50 08/08/2021 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/08/2021 00:00:06 09/08/2021 23:59:22 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/08/2021 00:00:22 10/08/2021 23:59:39 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

80 17.07 3.33 ลติร

11/08/2021 00:00:39 11/08/2021 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

12/08/2021 00:00:57 12/08/2021 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/08/2021 00:00:16 13/08/2021 23:59:33 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

14/08/2021 00:00:34 14/08/2021 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

15/08/2021 00:00:53 15/08/2021 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี21
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

16/08/2021 00:00:14 16/08/2021 23:59:34 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/08/2021 00:00:34 17/08/2021 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/08/2021 00:00:52 18/08/2021 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

19/08/2021 00:00:08 19/08/2021 23:59:24 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

62 23.63 4.71 ลติร

20/08/2021 00:00:24 20/08/2021 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

21/08/2021 00:00:41 21/08/2021 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

22/08/2021 00:00:59 22/08/2021 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี16
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

23/08/2021 00:00:15 23/08/2021 23:59:31 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

24/08/2021 00:00:32 24/08/2021 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

25/08/2021 00:00:49 25/08/2021 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี17
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

26/08/2021 00:00:06 26/08/2021 23:59:26 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

27/08/2021 00:00:26 27/08/2021 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี22
วนิาที

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

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

101 31.99 5.88 ลติร

28/08/2021 00:00:48 28/08/2021 22:02:27 22 ชั�วโมง 1 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 12 ชั�วโมง 53 นาท ี25 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 31.81 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 162.82 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 31.41 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.18 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [43 เททา้ย] 83-5766 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2021

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

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2021 00:00:08 01/08/2021 23:59:23 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

02/08/2021 00:00:23 02/08/2021 23:59:38 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

03/08/2021 00:00:38 03/08/2021 23:59:54 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 0.03 0.00 ลติร

04/08/2021 00:00:54 04/08/2021 23:59:10 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 0.00 ลติร

05/08/2021 00:00:10 05/08/2021 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 0.01 0.00 ลติร

06/08/2021 00:00:26 06/08/2021 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 0.00 ลติร

07/08/2021 00:00:42 07/08/2021 23:59:59 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

08/08/2021 00:00:59 08/08/2021 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 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

09/08/2021 00:00:14 09/08/2021 23:59:29 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

10/08/2021 00:00:29 10/08/2021 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

11/08/2021 00:00:43 11/08/2021 23:59:59 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

12/08/2021 00:00:59 12/08/2021 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี15
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

13/08/2021 00:00:14 13/08/2021 23:59:30 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

14/08/2021 00:00:30 14/08/2021 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

15/08/2021 00:00:46 15/08/2021 23:59:03 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



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

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/08/2021 00:00:03 16/08/2021 23:59:20 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

2 0.05 0.00 ลติร

17/08/2021 00:00:20 17/08/2021 23:59:36 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 0.03 0.00 ลติร

18/08/2021 00:00:36 18/08/2021 23:59:51 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

19/08/2021 00:00:51 19/08/2021 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 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 0.00 ลติร

20/08/2021 00:00:05 20/08/2021 23:59:20 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

21/08/2021 00:00:20 21/08/2021 23:59:35 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

22/08/2021 00:00:34 22/08/2021 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

23/08/2021 00:00:49 23/08/2021 23:59:03 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 0.03 0.00 ลติร

24/08/2021 00:00:03 24/08/2021 23:59:18 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

25/08/2021 00:00:18 25/08/2021 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 0.03 0.00 ลติร

26/08/2021 00:00:34 26/08/2021 23:59:50 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

27/08/2021 00:00:50 27/08/2021 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี18
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

28/08/2021 00:00:07 28/08/2021 22:03:53 22 ชั�วโมง 3 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 : 3 ชั�วโมง 54 นาท ี3 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 2.00 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 0.35 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 31.41 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.18 กม./ลติร



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

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [19 เทรลเลอร]์ 83-7697 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2021

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

02/08/2021 08:17:04 02/08/2021 08:29:54 12 นาท ี50 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

09/08/2021 08:16:52 09/08/2021 08:25:39 8 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

10/08/2021 08:46:28 10/08/2021 08:52:48 6 นาท ี20 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

13/08/2021 10:22:34 13/08/2021 14:18:15 3 ชั�วโมง 55 นาท ี41 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

69 18.52 5.54 ลติร

18/08/2021 08:33:04 18/08/2021 12:57:30 4 ชั�วโมง 24 นาท ี26 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

69 13.52 5.25 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 3 ชั�วโมง 2 นาท ี56 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 15.80 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 32.06 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 10.79 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.97 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [21 เทรลเลอร]์ 83-8577 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2021

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2021 00:00:47 01/08/2021 23:59:58 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

02/08/2021 00:00:58 02/08/2021 23:59:12 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

67 150.70 38.98 ลติร

03/08/2021 00:00:12 03/08/2021 23:59:26 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

65 86.86 27.39 ลติร

04/08/2021 00:00:26 04/08/2021 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

71 79.38 20.20 ลติร

05/08/2021 00:00:39 05/08/2021 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

70 109.79 29.10 ลติร

06/08/2021 00:00:53 06/08/2021 23:59:08 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

64 116.35 30.44 ลติร

07/08/2021 00:00:08 07/08/2021 23:59:20 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

08/08/2021 00:00:19 08/08/2021 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

09/08/2021 00:00:29 09/08/2021 23:59:40 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 0.04 0.00 ลติร

10/08/2021 00:00:39 10/08/2021 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

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

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

67 159.34 40.30 ลติร

11/08/2021 00:00:51 11/08/2021 23:59:05 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

61 55.46 13.91 ลติร

12/08/2021 00:00:04 12/08/2021 23:59:17 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 0.05 0.00 ลติร

13/08/2021 00:00:17 13/08/2021 23:59:30 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

61 67.93 18.02 ลติร

14/08/2021 00:00:30 14/08/2021 23:59:43 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 0.06 0.00 ลติร

15/08/2021 00:00:43 15/08/2021 23:59:57 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

16/08/2021 00:00:57 16/08/2021 23:59:11 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

63 56.26 14.19 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/08/2021 00:00:11 17/08/2021 23:59:22 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

18/08/2021 00:00:22 18/08/2021 23:59:30 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

19/08/2021 00:00:30 19/08/2021 23:59:39 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

20/08/2021 00:00:38 20/08/2021 23:59:48 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

21/08/2021 00:00:48 21/08/2021 23:59:59 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 0.04 0.00 ลติร

22/08/2021 00:00:58 22/08/2021 23:59:08 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 0.00 0.00 ลติร

23/08/2021 00:00:08 23/08/2021 23:59:20 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

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

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

67 21.89 5.64 ลติร

24/08/2021 00:00:20 24/08/2021 23:59:31 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

63 39.42 8.91 ลติร

25/08/2021 00:00:31 25/08/2021 23:59:43 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

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

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

67 78.89 20.65 ลติร

26/08/2021 00:00:43 26/08/2021 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

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

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

61 56.29 12.87 ลติร

27/08/2021 00:00:58 27/08/2021 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

66 51.03 12.69 ลติร

28/08/2021 00:00:13 28/08/2021 22:30:45 22 ชั�วโมง 30 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 16 ชั�วโมง 58 นาท ี49 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 32.25 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1129.78 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 293.29 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.85 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [34 รถบรรทกุ] 84-0960 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2021

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2021 00:00:35 01/08/2021 23:59:32 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

02/08/2021 00:00:33 02/08/2021 23:59:30 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 0.03 0.00 ลติร

03/08/2021 00:00:31 03/08/2021 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 0.02 0.00 ลติร

04/08/2021 00:00:30 04/08/2021 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 0.01 0.00 ลติร

05/08/2021 00:00:29 05/08/2021 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

80 19.29 3.84 ลติร

06/08/2021 00:00:29 06/08/2021 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 0.05 0.00 ลติร

07/08/2021 00:00:29 07/08/2021 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 0.00 0.00 ลติร

08/08/2021 00:00:29 08/08/2021 23:59:27 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

74 12.91 2.12 ลติร

09/08/2021 00:00:28 09/08/2021 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

76 19.15 3.80 ลติร

10/08/2021 00:00:24 10/08/2021 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

82 35.19 6.64 ลติร

11/08/2021 00:00:21 11/08/2021 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

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

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

72 19.99 3.82 ลติร

12/08/2021 00:00:20 12/08/2021 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

13/08/2021 00:00:17 13/08/2021 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

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

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

74 19.31 3.82 ลติร

14/08/2021 00:00:15 14/08/2021 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

0 0.00 0.00 ลติร

15/08/2021 00:00:15 15/08/2021 23:59:16 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 0.03 0.00 ลติร

16/08/2021 00:00:17 16/08/2021 23:59:17 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 0.07 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

17/08/2021 00:00:17 17/08/2021 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

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

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

82 19.34 3.68 ลติร

18/08/2021 00:00:16 18/08/2021 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

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

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

88 144.25 26.99 ลติร

19/08/2021 00:00:13 19/08/2021 23:59:09 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 0.09 0.00 ลติร

20/08/2021 00:00:10 20/08/2021 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

21/08/2021 00:00:06 21/08/2021 23:59:03 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

22/08/2021 00:00:04 22/08/2021 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

23/08/2021 00:00:01 23/08/2021 23:59:00 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

85 75.53 14.26 ลติร

24/08/2021 00:00:00 24/08/2021 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี58
วนิาที

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

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

2 0.22 0.00 ลติร

25/08/2021 00:00:58 25/08/2021 23:59:59 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

77 85.63 15.83 ลติร

26/08/2021 00:01:00 26/08/2021 23:58:59 23 ชั�วโมง 57 นาท ี59
วนิาที

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

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

0 0.07 0.00 ลติร

27/08/2021 00:00:00 27/08/2021 23:59:01 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

77 22.34 4.08 ลติร

28/08/2021 00:00:02 28/08/2021 22:32:12 22 ชั�วโมง 32 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 : 1 วนั 1 ชั�วโมง 16 นาท ี29 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 44.56 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 473.52 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 88.88 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.33 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [35 รถบรรทกุ] 84-0961 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2021

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2021 00:00:53 01/08/2021 23:59:25 23 ชั�วโมง 58 นาท ี32
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

02/08/2021 00:00:25 02/08/2021 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี33
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

03/08/2021 00:00:58 03/08/2021 23:59:33 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

82 42.39 8.28 ลติร

04/08/2021 00:00:34 04/08/2021 23:59:09 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

111 43.26 8.49 ลติร

05/08/2021 00:00:09 05/08/2021 23:59:45 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

95 46.28 8.62 ลติร

06/08/2021 00:00:46 06/08/2021 23:59:20 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

07/08/2021 00:00:20 07/08/2021 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี33
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

08/08/2021 00:00:54 08/08/2021 23:59:24 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

09/08/2021 00:00:24 09/08/2021 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี34
วนิาที

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

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

78 48.16 9.30 ลติร

10/08/2021 00:00:58 10/08/2021 23:59:28 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

100 18.31 3.49 ลติร

11/08/2021 00:00:29 11/08/2021 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี31
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

12/08/2021 00:00:00 12/08/2021 23:59:33 23 ชั�วโมง 59 นาท ี33
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

13/08/2021 00:00:34 13/08/2021 23:59:08 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

102 204.50 40.04 ลติร

14/08/2021 00:00:09 14/08/2021 23:59:43 23 ชั�วโมง 59 นาท ี34
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

15/08/2021 00:00:44 15/08/2021 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี35
วนิาที

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

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

6 0.08 0.00 ลติร

16/08/2021 00:00:19 16/08/2021 23:59:55 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

76 16.66 2.91 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/08/2021 00:00:55 17/08/2021 23:59:27 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

4 0.16 0.00 ลติร

18/08/2021 00:00:27 18/08/2021 23:59:00 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

102 221.33 42.93 ลติร

19/08/2021 00:00:00 19/08/2021 23:59:30 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 0.00 0.00 ลติร

20/08/2021 00:00:30 20/08/2021 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี31
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

21/08/2021 00:00:01 21/08/2021 23:59:33 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

22/08/2021 00:00:34 22/08/2021 23:59:04 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

23/08/2021 00:00:04 23/08/2021 23:59:36 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

24/08/2021 00:00:36 24/08/2021 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี31
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

25/08/2021 00:00:07 25/08/2021 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี33
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

26/08/2021 00:00:41 26/08/2021 23:59:15 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

27/08/2021 00:00:15 27/08/2021 23:59:52 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

84 46.18 9.03 ลติร

28/08/2021 00:00:53 28/08/2021 22:32:43 22 ชั�วโมง 31 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 20 ชั�วโมง 53 นาท ี25 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 50.11 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 687.32 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 133.09 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.16 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [49 กูช้พี] 84-5375 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2021

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2021 00:00:35 01/08/2021 23:59:30 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 0.13 0.00 ลติร

02/08/2021 00:00:30 02/08/2021 23:59:25 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

84 19.64 2.83 ลติร

03/08/2021 00:00:25 03/08/2021 23:59:20 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 0.21 0.00 ลติร

04/08/2021 00:00:20 04/08/2021 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

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

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

0 0.28 0.00 ลติร

05/08/2021 00:00:16 05/08/2021 23:59:11 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

6 0.56 0.00 ลติร

06/08/2021 00:00:11 06/08/2021 23:59:07 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 0.07 0.00 ลติร

07/08/2021 00:00:07 07/08/2021 23:59:04 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 0.33 0.00 ลติร

08/08/2021 00:00:04 08/08/2021 23:59:59 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

1 0.57 0.00 ลติร

09/08/2021 00:00:59 09/08/2021 23:59:54 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

91 24.73 3.33 ลติร

10/08/2021 00:00:54 10/08/2021 23:59:49 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

97 40.98 5.80 ลติร

11/08/2021 00:00:49 11/08/2021 23:59:44 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 0.43 0.00 ลติร

12/08/2021 00:00:44 12/08/2021 23:59:40 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

1 0.58 0.00 ลติร

13/08/2021 00:00:40 13/08/2021 23:59:36 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

1 0.73 0.01 ลติร

14/08/2021 00:00:36 14/08/2021 23:59:31 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 0.48 0.00 ลติร

15/08/2021 00:00:31 15/08/2021 23:59:27 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

1 0.82 0.00 ลติร

16/08/2021 00:00:27 16/08/2021 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

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

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

81 19.80 5.24 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/08/2021 00:00:22 17/08/2021 23:59:18 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

1 0.26 0.00 ลติร

18/08/2021 00:00:17 18/08/2021 23:59:13 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 0.12 0.00 ลติร

19/08/2021 00:00:12 19/08/2021 23:59:07 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 0.23 0.00 ลติร

20/08/2021 00:00:07 20/08/2021 23:59:01 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

82 39.05 5.65 ลติร

21/08/2021 00:00:01 21/08/2021 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี54
วนิาที

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

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

1 0.31 0.00 ลติร

22/08/2021 00:00:55 22/08/2021 23:59:49 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

2 0.14 0.00 ลติร

23/08/2021 00:00:49 23/08/2021 23:59:43 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 0.87 0.03 ลติร

24/08/2021 00:00:43 24/08/2021 23:59:37 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 0.21 0.00 ลติร

25/08/2021 00:00:37 25/08/2021 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 0.26 0.00 ลติร

26/08/2021 00:00:32 26/08/2021 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

0 0.13 0.00 ลติร

27/08/2021 00:00:27 27/08/2021 23:59:22 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 0.38 0.00 ลติร

28/08/2021 00:00:22 28/08/2021 22:36:28 22 ชั�วโมง 36 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.06 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 21 ชั�วโมง 50 นาท ี59 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 27.05 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 152.32 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 22.89 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 6.65 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [52 นํ�าดบัเพลงิ] 85-0816 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2021

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2021 00:00:01 01/08/2021 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� คณุลุน้
ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� คณุลุน้
ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

02/08/2021 00:00:50 02/08/2021 23:59:37 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� คณุลุน้
ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

96 5.33 1.70 ลติร

03/08/2021 00:00:38 03/08/2021 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

98 8.98 2.24 ลติร

04/08/2021 00:00:26 04/08/2021 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/08/2021 00:00:15 05/08/2021 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

96 9.13 3.00 ลติร

06/08/2021 00:00:03 06/08/2021 23:59:54 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

1 0.12 0.00 ลติร

07/08/2021 00:00:55 07/08/2021 23:59:45 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

08/08/2021 00:00:46 08/08/2021 23:59:35 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

09/08/2021 00:00:35 09/08/2021 23:59:23 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 0.04 0.00 ลติร

10/08/2021 00:00:24 10/08/2021 23:59:13 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

1 0.13 0.00 ลติร

11/08/2021 00:00:13 11/08/2021 23:59:03 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

63 7.32 2.23 ลติร

12/08/2021 00:00:04 12/08/2021 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี49
วนิาที

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

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

2 0.09 0.00 ลติร

13/08/2021 00:00:54 13/08/2021 23:59:43 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

62 12.82 3.86 ลติร

14/08/2021 00:00:44 14/08/2021 23:59:34 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

1 0.03 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

15/08/2021 00:00:34 15/08/2021 23:59:25 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 0.03 0.00 ลติร

16/08/2021 00:00:26 16/08/2021 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

2 0.07 0.00 ลติร

17/08/2021 00:00:17 17/08/2021 23:59:06 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 0.03 0.00 ลติร

18/08/2021 00:00:07 18/08/2021 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี48
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

19/08/2021 00:00:56 19/08/2021 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

4 0.13 0.00 ลติร

20/08/2021 00:00:44 20/08/2021 23:59:32 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 0.07 0.00 ลติร

21/08/2021 00:00:32 21/08/2021 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

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

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

0 0.06 0.00 ลติร

22/08/2021 00:00:21 22/08/2021 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

23/08/2021 00:00:09 23/08/2021 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี49
วนิาที

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

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

0 0.03 0.00 ลติร

24/08/2021 00:00:59 24/08/2021 23:59:47 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 0.07 0.00 ลติร

25/08/2021 00:00:48 25/08/2021 23:59:38 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 0.15 0.00 ลติร

26/08/2021 00:00:38 26/08/2021 23:59:29 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

27/08/2021 00:00:30 27/08/2021 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 0.03 0.00 ลติร

28/08/2021 00:00:20 28/08/2021 22:37:24 22 ชั�วโมง 37 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 4 ชั�วโมง 44 นาท ี13 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 30.23 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 44.73 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 13.03 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 : 3.43 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [55 สิ�งปฏกิลู] 85-0817 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2021

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2021 00:00:01 01/08/2021 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� คณุลุน้
ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� คณุลุน้
ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

02/08/2021 00:00:50 02/08/2021 23:59:37 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� คณุลุน้
ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

96 5.33 1.70 ลติร

03/08/2021 00:00:38 03/08/2021 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

98 8.98 2.24 ลติร

04/08/2021 00:00:26 04/08/2021 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/08/2021 00:00:15 05/08/2021 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

96 9.13 3.00 ลติร

06/08/2021 00:00:03 06/08/2021 23:59:54 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

1 0.12 0.00 ลติร

07/08/2021 00:00:55 07/08/2021 23:59:45 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

08/08/2021 00:00:46 08/08/2021 23:59:35 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

09/08/2021 00:00:35 09/08/2021 23:59:23 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 0.04 0.00 ลติร

10/08/2021 00:00:24 10/08/2021 23:59:13 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

1 0.13 0.00 ลติร

11/08/2021 00:00:13 11/08/2021 23:59:03 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

63 7.32 2.23 ลติร

12/08/2021 00:00:04 12/08/2021 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี49
วนิาที

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

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

2 0.09 0.00 ลติร

13/08/2021 00:00:54 13/08/2021 23:59:43 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

62 12.82 3.86 ลติร

14/08/2021 00:00:44 14/08/2021 23:59:34 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

1 0.03 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

15/08/2021 00:00:34 15/08/2021 23:59:25 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 0.03 0.00 ลติร

16/08/2021 00:00:26 16/08/2021 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

2 0.07 0.00 ลติร

17/08/2021 00:00:17 17/08/2021 23:59:06 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 0.03 0.00 ลติร

18/08/2021 00:00:07 18/08/2021 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี48
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

19/08/2021 00:00:56 19/08/2021 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

4 0.13 0.00 ลติร

20/08/2021 00:00:44 20/08/2021 23:59:32 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 0.07 0.00 ลติร

21/08/2021 00:00:32 21/08/2021 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

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

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

0 0.06 0.00 ลติร

22/08/2021 00:00:21 22/08/2021 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

23/08/2021 00:00:09 23/08/2021 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี49
วนิาที

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

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

0 0.03 0.00 ลติร

24/08/2021 00:00:59 24/08/2021 23:59:47 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 0.07 0.00 ลติร

25/08/2021 00:00:48 25/08/2021 23:59:38 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 0.15 0.00 ลติร

26/08/2021 00:00:38 26/08/2021 23:59:29 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

27/08/2021 00:00:30 27/08/2021 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 0.03 0.00 ลติร

28/08/2021 00:00:20 28/08/2021 22:37:24 22 ชั�วโมง 37 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 4 ชั�วโมง 44 นาท ี13 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 30.23 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 44.73 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 13.03 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 : 3.43 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [48 รถนํ�า] 85-1016 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2021

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2021 09:16:50 01/08/2021 19:27:04 10 ชั�วโมง 10 นาท ี14
วนิาที

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

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

92 52.76 16.94 ลติร

02/08/2021 08:12:29 02/08/2021 21:38:10 13 ชั�วโมง 25 นาท ี41
วนิาที

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

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

69 45.81 14.35 ลติร

03/08/2021 08:23:03 03/08/2021 09:11:43 48 นาท ี40 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.08 0.00 ลติร

04/08/2021 09:10:25 04/08/2021 20:59:52 11 ชั�วโมง 49 นาท ี27
วนิาที

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

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

70 45.53 14.66 ลติร

05/08/2021 12:08:49 05/08/2021 23:45:11 11 ชั�วโมง 36 นาท ี22
วนิาที

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

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

66 49.35 15.77 ลติร

06/08/2021 07:56:21 06/08/2021 20:02:24 12 ชั�วโมง 6 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

66 47.53 15.48 ลติร

07/08/2021 13:22:36 07/08/2021 23:30:11 10 ชั�วโมง 7 นาท ี35 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

97 51.30 16.90 ลติร

08/08/2021 10:02:07 08/08/2021 18:28:46 8 ชั�วโมง 26 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

72 47.58 15.59 ลติร

09/08/2021 07:50:17 09/08/2021 20:00:52 12 ชั�วโมง 10 นาท ี35
วนิาที

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

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

73 47.66 15.38 ลติร

10/08/2021 06:43:05 10/08/2021 21:27:12 14 ชั�วโมง 44 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

71 48.60 15.91 ลติร

11/08/2021 09:22:25 11/08/2021 22:15:26 12 ชั�วโมง 53 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

77 63.09 20.57 ลติร

12/08/2021 12:47:14 12/08/2021 22:34:37 9 ชั�วโมง 47 นาท ี23 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

76 44.97 14.59 ลติร

13/08/2021 07:49:03 13/08/2021 23:05:27 15 ชั�วโมง 16 นาท ี24
วนิาที

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

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

69 46.66 14.73 ลติร

14/08/2021 08:37:41 14/08/2021 18:12:10 9 ชั�วโมง 34 นาท ี29 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

63 50.80 16.89 ลติร

15/08/2021 08:40:41 15/08/2021 10:06:39 1 ชั�วโมง 25 นาท ี58 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

4 0.13 0.03 ลติร

16/08/2021 08:06:01 16/08/2021 19:55:22 11 ชั�วโมง 49 นาท ี21
วนิาที

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

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

74 51.54 16.63 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/08/2021 08:04:50 17/08/2021 23:59:06 15 ชั�วโมง 54 นาท ี16
วนิาที

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

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

72 45.57 14.47 ลติร

18/08/2021 00:00:06 18/08/2021 23:59:03 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

95 50.77 16.02 ลติร

19/08/2021 00:00:04 19/08/2021 19:56:26 19 ชั�วโมง 56 นาท ี22
วนิาที

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

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

93 47.58 15.41 ลติร

20/08/2021 10:10:13 20/08/2021 19:01:05 8 ชั�วโมง 50 นาท ี52 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

74 50.81 16.73 ลติร

21/08/2021 08:47:10 21/08/2021 20:35:03 11 ชั�วโมง 47 นาท ี53
วนิาที

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

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

64 47.48 15.19 ลติร

22/08/2021 08:54:20 22/08/2021 20:43:46 11 ชั�วโมง 49 นาท ี26
วนิาที

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

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

64 50.11 16.17 ลติร

23/08/2021 09:11:38 23/08/2021 19:43:22 10 ชั�วโมง 31 นาท ี44
วนิาที

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

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

69 45.91 14.33 ลติร

24/08/2021 08:39:28 24/08/2021 22:05:44 13 ชั�วโมง 26 นาท ี16
วนิาที

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

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

71 51.72 15.73 ลติร

25/08/2021 10:16:40 25/08/2021 22:16:12 11 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

67 54.98 17.47 ลติร

26/08/2021 09:12:34 26/08/2021 23:59:38 14 ชั�วโมง 47 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

74 130.80 42.25 ลติร

27/08/2021 00:00:38 27/08/2021 12:39:44 12 ชั�วโมง 39 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

5 0.14 0.00 ลติร

28/08/2021 09:51:00 28/08/2021 16:06:34 6 ชั�วโมง 15 นาท ี34 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

93 44.65 14.05 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 3 ชั�วโมง 53 นาท ี3 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 37.27 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1313.91 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 422.24 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.11 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [36 เททา้ย] 85-1416 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2021

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2021 10:24:05 01/08/2021 10:31:36 7 นาท ี31 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

02/08/2021 08:46:26 02/08/2021 08:50:47 4 นาท ี21 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.06 0.00 ลติร

03/08/2021 08:47:56 03/08/2021 14:00:01 5 ชั�วโมง 12 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.07 0.00 ลติร

04/08/2021 08:39:38 04/08/2021 13:54:54 5 ชั�วโมง 15 นาท ี16 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

5 0.23 0.00 ลติร

05/08/2021 09:33:22 05/08/2021 09:38:10 4 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

09/08/2021 08:24:56 09/08/2021 16:51:54 8 ชั�วโมง 26 นาท ี58 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.18 0.00 ลติร

10/08/2021 08:43:04 10/08/2021 10:50:32 2 ชั�วโมง 7 นาท ี28 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.12 0.00 ลติร

11/08/2021 09:05:43 11/08/2021 10:18:13 1 ชั�วโมง 12 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

15/08/2021 10:23:34 15/08/2021 10:28:05 4 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

16/08/2021 08:45:11 16/08/2021 10:41:09 1 ชั�วโมง 55 นาท ี58 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

65 19.32 3.74 ลติร

17/08/2021 01:43:04 17/08/2021 01:47:27 4 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

20/08/2021 10:53:16 20/08/2021 10:57:36 4 นาท ี20 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.13 0.00 ลติร

25/08/2021 14:15:06 25/08/2021 14:19:40 4 นาท ี34 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.05 0.00 ลติร

26/08/2021 09:37:28 26/08/2021 09:46:55 9 นาท ี27 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.15 0.00 ลติร

28/08/2021 08:56:02 28/08/2021 09:26:43 30 นาท ี41 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.11 0.00 ลติร

สรปุ



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 ชั�วโมง 44 นาท ี23 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 36.84 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 20.54 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 3.74 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.49 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [37 เททา้ย] 85-1432 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 08/2021

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/08/2021 00:00:31 01/08/2021 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

02/08/2021 00:00:19 02/08/2021 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

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

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

4 0.07 0.00 ลติร

03/08/2021 00:00:07 03/08/2021 23:59:57 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

0 0.00 0.00 ลติร

04/08/2021 00:00:58 04/08/2021 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 0.00 0.00 ลติร

05/08/2021 00:00:47 05/08/2021 23:59:37 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

06/08/2021 00:00:37 06/08/2021 23:59:27 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

07/08/2021 00:00:28 07/08/2021 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

08/08/2021 00:00:16 08/08/2021 23:59:03 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

09/08/2021 00:00:04 09/08/2021 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี46
วนิาที

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

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

0 0.02 0.00 ลติร

10/08/2021 00:00:50 10/08/2021 23:59:36 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 0.02 0.00 ลติร

11/08/2021 00:00:36 11/08/2021 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

85 65.69 12.90 ลติร

12/08/2021 00:00:26 12/08/2021 23:59:13 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 0.01 0.00 ลติร

13/08/2021 00:00:14 13/08/2021 23:59:01 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

14/08/2021 00:00:02 14/08/2021 23:59:52 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

0 0.00 0.00 ลติร

15/08/2021 00:00:52 15/08/2021 23:59:43 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

16/08/2021 00:00:43 16/08/2021 23:59:32 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



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/08/2021 00:00:33 17/08/2021 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

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

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

1 0.04 0.00 ลติร

18/08/2021 00:00:20 18/08/2021 23:59:04 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

19/08/2021 00:00:05 19/08/2021 23:59:49 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

4 0.03 0.00 ลติร

20/08/2021 00:00:49 20/08/2021 23:59:34 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

21/08/2021 00:00:34 21/08/2021 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

22/08/2021 00:00:23 22/08/2021 23:59:07 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

23/08/2021 00:00:08 23/08/2021 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี45
วนิาที

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

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

0 0.03 0.00 ลติร

24/08/2021 00:00:54 24/08/2021 23:59:39 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 0.03 0.00 ลติร

25/08/2021 00:00:40 25/08/2021 23:59:27 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

88 28.60 5.57 ลติร

26/08/2021 00:00:28 26/08/2021 23:59:17 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

84 82.96 16.38 ลติร

27/08/2021 00:00:18 27/08/2021 23:59:07 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

28/08/2021 00:00:08 28/08/2021 22:40:25 22 ชั�วโมง 40 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 7 ชั�วโมง 54 นาท ี14 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 43.11 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 177.51 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 34.85 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.09 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --


