
 

 

 

 

 

รายงานการท างานยานพาหนะ 63 คัน 

องค์การบริหารส่วนจังหวดัสุพรรณบุรี 
มกราคม 2565 

 

กรมการขนส่งทางบก 47 คนั 

ระบบแท่งวดัน ้ามนัและจีพีเอส 16 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] 
 
04/01/2022 
   

  

 
  



 
 
05/01/2022 
  

  

 
  



 
 
06/01/2022 
  

   

 
  



 
 
07/01/2022 
  

   

 
  



 
 
11/01/2022 
  

  

 
  



 
 
18/01/2022 
  

   

 
  



 
 
24/01/2022 
  

   

 
  



 
 
26/01/2022 
  

  

 
  



 
 
27/01/2022 
  

  

 
 



2400ต-2400 [22 แม็คโคร] 
 

04/01/2022 
  

  

 

  



 

05/01/2022 

  

   

 

  



 

06/01/2022 

  

   

 

  



 

07/01/2022 

 

  

 

  



 

10/01/2022 

 

   

 

  



 

11/01/2022 

  

   

 

  



 

12/01/2022 

 

   

 

  



 

13/01/2022 

  

  

 

  



 

14/01/2022 

 

  

 

  



 

17/01/2022 

  

   

 

  



 

18/01/2022 

  

  

 

  



 

19/01/2022 

  

  

 

  



 

20/01/2022 

  

   

 

  



 

21/01/2022 

 

  

 

  



 

24/01/2022 

 

  

 

  



 

25/01/2022 

1

  

 

  



 

26/01/2022 

  

  

 

  



 

27/01/2022 

   

  

 

  



 

28/01/2022 

  

   

 

  



 

31/01/2022 

  

   

 



ตค-400 [33 เกลี่ยดิน]  
 
01/01/2022 

 



40ตค-401 [11 รถเกลี่ยดิน]  
 

 
19/01/2022 

  

  

 
  



 

 

20/01/2022 

  

    

 
  



 

21/01/2022 

 

 

  

 

  



 

25/01/2022 

  

  

 

  



 

26/01/2022 

  

  

 

  



 

28/01/2022 

  

   

 

  



 

31/01/2022 

  

  

 



ตค-780 [24 แม็คโคร] 
 

04/01/2022 
  

     
   

 
  



 
 
05/01/2022 
  

     
   

 
  



 
 
06/01/2022 
  

     
  

 
  



 
 
07/01/2022 
  

     
   

 
  



 
 
10/01/2022 
  

     
   

 
  



 
 
11/01/2022 
  

     
   

 
  



 
 
12/01/2022 
  

     
  

 
  



 
 
13/01/2022 
  

     
   

 
  



 
 
14/01/2022 
  

     
   

 
  



 
 
17/01/2022 
  

     
   

 
  



 
 
18/01/2022 
  

     
  

 
  



 
 
19/01/2022 
   

     
   

 
  



 
 
20/01/2022 
  

     
  

 
  



 
 
21/01/2022 
  

     
  

 
  



 
 
24/01/2022 
  

     
   

 
  



 
 
25/01/2022 
  

     
  

 
  



 
 
26/01/2022 
  

     
   

 
  



 
 
27/01/2022 
  

     
   

 
  



 
 
28/01/2022 
  

     
   

 
  



 
 
31/01/2022 
  

     
   

 



 
 

ตค-1345 [27 แม็คโคร] 
 

04/01/2022 
  

     
   

 
  



 
 

 
 
06/01/2022 
  

 
   

 
  



 
 

 
 
07/01/2022 
  

     
   

 
  



 
 

 
 
13/01/2022 
  

     
   

 
  



 
 

 
 
14/01/2022 
  

     
    

 
  



 
 

 
 
17/01/2022 
  

     
     

 
  



 
 

 
 
18/01/2022 
  

     
  

 
  



 
 

 
 
19/01/2022 
  

     
  

 
  



 
 

 
 
20/01/2022 
  

     
   

 
  



 
 

 
 
21/01/2022 
  

     
  

 
  



 
 

 
 
24/01/2022 
  

     
  

 
  



 
 

 
 
25/01/2022 
   

     
  

 
  



 
 

 
 
26/01/2022 
  

     
  

 
  



 
 

 
 
28/01/2022 
  

     
  

 
  



 
 

 
 
31/01/2022 
  

     
   

 



13ตค-1346 [30 แม็คโคร] 
 
07/01/2022 
  

 
  

 



ตค-1507 [25 แม็ครโคร] 
 

04/01/2021 
  

     
   

 
  



 
 
05/01/2022 
  

     
  

 
  



 
 
06/01/2022 
  

     
  

 
  



 
 
07/01/2022 
  

     
   

 
  



 
 
11/01/2022 
  

     
   

 
  



 
 
18/01/2022 
  

     
   

 
  



 
 
24/01/2022 
  

     
  

 
  



 
 
26/01/2022 
  

     
   

 
  



 
 
27/01/2022 
  

     
   

 



ตค-1707 [10 รถเกลี่ยดนิ] 
 

04/01/2022 
  

     
  

 

  



 

07/01/2022 

  

     
    

 

  



 

11/01/2022 

  

     
   

 

  



 

12/01/2022 

  

     
  

 

  



 

13/01/2022 

  

     
  

 

  



 

14/01/2022 

  

     
  

 

  



 

17/01/2022 

  

     
  

 

  



 

18/01/2022 

  

     
  

 

  



 

19/01/2022 

  

     
  

 

  



 

20/01/2022 

  

     
    

 

  



 

21/01/2022 

  

     
  

 

  



 

24/01/2022 

  

     
   

 

  



 

25/01/2022 

  

     
   

 

  



 

26/01/2022 

  

     
  

 

  



 

28/01/2022 

  

     
  

 

  



 

31/01/2022 

  

     
   

 



ตค-3446 [28 แม็คโคร] 
 
04/01/2022 
   

     
   

 
  



 
 
17/01/2022 
  

     
  

 
  



 
 
18/01/2022 
    

     
   

 
  



 
 
19/01/2022 
  

     
   

 
  



 
 
21/01/2022 
   

     
   

 
  



 
 
24/01/2022 
  

     
   

 
  



 
 
25/01/2022 
  

     
  

 
  



 
 
26/01/2022 
  

     
   

 
  



 
 
27/01/2022 
  

     
   

 



ตค-3447 [29 แม็คโคร] 
 

01/01/2022 
   



ตค-3692 [32 รถเกลี่ยดนิ] 
 

01/01/2022 
 



ตค-3693 [09 รถเกลี่ยดนิ] 
 

06/01/2022 
  

     
  

 

  



 

11/01/2022 

 

     
   

 

  



 

12/01/2022 

   

     
  

 

  



 

13/01/2022 

 

     
  

 

  



 

14/01/2022 

  

     
  

 

  



 

19/01/2022 

  

     
   

 

  



 

21/01/2022 

  

     
  

 

  



 

24/01/2022 

  

     
  

 

  



 

25/01/2022 

  

     
  

 

  



 

26/01/2022 

  

     
  

 

  



 

28/01/2022 

  

     
   

 



ตค-3721 [26 แม็คโคร] 
 

03/01/2022 
  

     
   

 

  



 

10/01/2022 

  

     
     

 

  



 

11/01/2022 

  

     
  

 

  



 

13/01/2022 

  

     
   

 

  



 

14/01/2022 

  

     
  

 

  



 

17/01/2022 

  

     
   

 

  



 

18/01/2022 

  

     
   

 

  



 

19/01/2022 

  

     
  

 

  



 

20/01/2022 

  

     
   

 

  



 

21/01/2022 

  

     
  

 

  



 

24/01/2022 

  

     
  

 

  



 

25/01/2022 

   

     
   

 

  



 

28/01/2022 

  

     
    

 



ตฆ-545 [64 แม็คโคร] 
 

04/01/2022 
  

     
  

 
  



 
 
05/01/2022 
 

     
  

 
  



 
 
06/01/2022 
 

     
  

 
  



 
 
07/01/2022 
  

     
  

 
  



 
 
12/01/2022 
  

     
  

 
  



 
 
13/01/2022 
  

     
  

 
  



 
 
14/01/2022 
  

     
  

 
  



 
 
17/01/2022 
  

     
  

 
  



 
 
18/01/2022 
  

     
  

 
  



 
 
19/01/2022 
  

     
  

 
  



 
 
20/01/2022 
  

     
  

 
  



 
 
21/01/2022 
  

     
   

 
  



 
 
22/01/2022 
  

     
   

 
  



 
 
24/01/2022 
  

     
   

 
  



 
 
25/01/2022 
  

     
    

 
  



 
 
26/01/2022 
  

     
   

 
  



 
 
28/01/2022 
  

     
   

 
  



 
 
31/01/2022 
   

     
   

 



อบจ-72 [12 รถเกลี่ยดิน] 
 

20/01/2022 
  

     
   

 

  



 

24/01/2022 

  

     
  

 

  



 

26/01/2022 

  

     
  

 

  



 

27/01/2022 

  

     
   

 

  



 

28/01/2022 

  

     
   

 

  



 

31/01/2022 

  

     
  

 



 

 

 

 

 

รายงานการท างานเคร่ืองจักรหนัก 

จ านวน 16 คัน 



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [23 แม็คโคร] 0ต-1227 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/01/2022 วนัสิ�นสดุ: 31/01/2022

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 04/01/2022 อยูท่ี� โบ ้ซาวด์
 ต.กระเสยีว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

04/01/2022
08:52:12

04/01/2022
15:00:57

6 ชั�วโมง 8 นาที
45 วนิาที

- 7.72 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 05/01/2022 อยูท่ี� หลวงพอ่วดับางแอก
 ต.กระเสยีว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

05/01/2022
08:13:22

05/01/2022
15:26:37

7 ชั�วโมง 13 นาที
15 วนิาที

- 10.78 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 06/01/2022 อยูท่ี� วดับา้นทงึ
 ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

06/01/2022
08:17:15

06/01/2022
15:37:38

7 ชั�วโมง 20 นาที
23 วนิาที

- 9.60 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 07/01/2022 อยูท่ี� สามชกุเมทลัชที
 ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 5
 ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

07/01/2022
09:04:47

07/01/2022
15:27:56

6 ชั�วโมง 23 นาที
9 วนิาที

- 10.40 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 11/01/2022 อยูท่ี� ครัวตน้ตาล
 ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

11/01/2022
09:31:27

11/01/2022
09:44:52

13 นาท ี25 วนิาที - 0.35 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 18/01/2022 อยูท่ี� ครัวตน้ตาล
 ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

18/01/2022
09:32:14

18/01/2022
09:59:47

27 นาท ี33 วนิาที - 0.56 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 24/01/2022 อยูท่ี� ครัวตน้ตาล
 ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

24/01/2022
11:08:14

24/01/2022
11:16:19

8 นาท ี5 วนิาที - 0.42 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 26/01/2022 อยูท่ี� ครัวตน้ตาล
 ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

26/01/2022
08:35:06

26/01/2022
16:03:14

7 ชั�วโมง 28 นาที
8 วนิาที

- 10.54 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 27/01/2022 อยูท่ี� ครัวตน้ตาล
 ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

27/01/2022
08:34:34

27/01/2022
12:33:11

3 ชั�วโมง 58 นาที
37 วนิาที

- 5.36 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [22 แม็คโคร] 0ต-2400 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/01/2022 วนัสิ�นสดุ: 31/01/2022

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 04/01/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

04/01/2022
07:49:30

04/01/2022
14:41:25

6 ชั�วโมง 51 นาที
55 วนิาที

- 4.73 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 05/01/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

05/01/2022
07:28:46

05/01/2022
08:59:55

1 ชั�วโมง 31 นาที
9 วนิาที

- 2.54 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 06/01/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

06/01/2022
07:38:54

06/01/2022
09:12:02

1 ชั�วโมง 33 นาที
8 วนิาที

- 2.06 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 07/01/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

07/01/2022
07:51:07

07/01/2022
10:25:05

2 ชั�วโมง 33 นาที
58 วนิาที

- 2.41 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 08/01/2022 - - - - - - 0.24 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 10/01/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

10/01/2022
07:35:28

10/01/2022
10:05:04

2 ชั�วโมง 29 นาที
36 วนิาที

- 1.76 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 11/01/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

11/01/2022
07:39:43

11/01/2022
10:02:18

2 ชั�วโมง 22 นาที
35 วนิาที

- 1.22 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 12/01/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

12/01/2022
07:36:39

12/01/2022
10:06:33

2 ชั�วโมง 29 นาที
54 วนิาที

- 1.86 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 13/01/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

13/01/2022
07:52:54

13/01/2022
08:50:03

57 นาท ี9 วนิาที - 1.36 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 14/01/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

14/01/2022
07:35:20

14/01/2022
07:55:47

20 นาท ี27 วนิาที - 2.23 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 17/01/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

17/01/2022
14:12:15

17/01/2022
15:27:18

1 ชั�วโมง 15 นาที
3 วนิาที

- 1.91 กม.



ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

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

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

22 แม็คโคร 0ต-2400 18/01/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

18/01/2022
07:39:13

18/01/2022
08:01:41

22 นาท ี28 วนิาที - 1.11 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 19/01/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

19/01/2022
09:11:20

19/01/2022
13:27:55

4 ชั�วโมง 16 นาที
35 วนิาที

- 4.61 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 20/01/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

20/01/2022
07:56:18

20/01/2022
09:40:33

1 ชั�วโมง 44 นาที
15 วนิาที

- 1.67 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 21/01/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

21/01/2022
07:26:35

21/01/2022
09:15:23

1 ชั�วโมง 48 นาที
48 วนิาที

- 2.37 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 22/01/2022 - - - - - - -

22 แม็คโคร 0ต-2400 23/01/2022 - - - - - - -

22 แม็คโคร 0ต-2400 24/01/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

24/01/2022
07:31:58

24/01/2022
14:32:53

7 ชั�วโมง 55 วนิาที - 2.50 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 25/01/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

25/01/2022
07:32:26

25/01/2022
14:32:34

7 ชั�วโมง 8 วนิาที - 2.59 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 26/01/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

26/01/2022
07:17:59

26/01/2022
08:41:28

1 ชั�วโมง 23 นาที
29 วนิาที

- 2.23 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 27/01/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

27/01/2022
07:41:13

27/01/2022
21:24:10

13 ชั�วโมง 42 นาที
57 วนิาที

- 2.14 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 28/01/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

28/01/2022
07:49:41

28/01/2022
14:19:05

6 ชั�วโมง 29 นาที
24 วนิาที

- 2.20 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 31/01/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

31/01/2022
07:52:50

31/01/2022
08:49:54

57 นาท ี4 วนิาที - 1.30 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [33 เกลี�ยดนิ] ตค-400 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/01/2022 วนัสิ�นสดุ: 31/01/2022

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: 01/01/2022 วนัสิ�นสดุ: 31/01/2022

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

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

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

11 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-401 19/01/2022 อยูท่ี� บา้นหนองหวัชา้ง
 ต.สขุเดอืนหา้ อ.เนนิขาม จ.ชยันาท

อยูท่ี� บา้นหนองกอก
 ต.สขุเดอืนหา้ อ.เนนิขาม จ.ชยันาท

19/01/2022
10:13:35

19/01/2022
16:35:53

6 ชั�วโมง 22 นาที
18 วนิาที

- 16.74 กม.

11 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-401 20/01/2022 อยูท่ี� บา้นหนองกอก
 ต.สขุเดอืนหา้ อ.เนนิขาม จ.ชยันาท

อยูท่ี� บา้นดงป่าแดง
 ต.สขุเดอืนหา้ อ.เนนิขาม จ.ชยันาท

20/01/2022
08:36:44

20/01/2022
16:05:42

7 ชั�วโมง 28 นาที
58 วนิาที

- 19.81 กม.

11 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-401 21/01/2022 อยูท่ี� บา้นดงป่าแดง
 ต.สขุเดอืนหา้ อ.เนนิขาม จ.ชยันาท

อยูท่ี� วดัใหมห่นองนา
 ต.สขุเดอืนหา้ อ.เนนิขาม จ.ชยันาท

21/01/2022
08:33:18

21/01/2022
15:04:53

6 ชั�วโมง 31 นาที
35 วนิาที

- 16.37 กม.

11 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-401 25/01/2022 อยูท่ี� วดัใหมห่นองนา
 ต.สขุเดอืนหา้ อ.เนนิขาม จ.ชยันาท

อยูท่ี� วดัใหมห่นองนา
 ต.สขุเดอืนหา้ อ.เนนิขาม จ.ชยันาท

25/01/2022
08:23:21

25/01/2022
16:19:02

7 ชั�วโมง 55 นาที
41 วนิาที

- 28.46 กม.

11 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-401 26/01/2022 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นหนองนา
 ต.สขุเดอืนหา้ อ.เนนิขาม จ.ชยันาท

อยูท่ี� วดัใหมห่นองนา
 ต.สขุเดอืนหา้ อ.เนนิขาม จ.ชยันาท

26/01/2022
08:47:47

26/01/2022
16:30:42

7 ชั�วโมง 42 นาที
55 วนิาที

- 27.56 กม.

11 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-401 28/01/2022 อยูท่ี� วดัใหมห่นองนา
 ต.สขุเดอืนหา้ อ.เนนิขาม จ.ชยันาท

อยูท่ี� วดัใหมห่นองนา
 ต.สขุเดอืนหา้ อ.เนนิขาม จ.ชยันาท

28/01/2022
08:57:38

28/01/2022
15:01:16

6 ชั�วโมง 3 นาท ี38
วนิาที

- 24.96 กม.

11 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-401 31/01/2022 อยูท่ี� วดัใหมห่นองนา
 ต.สขุเดอืนหา้ อ.เนนิขาม จ.ชยันาท

อยูท่ี� วดัใหมห่นองนา
 ต.สขุเดอืนหา้ อ.เนนิขาม จ.ชยันาท

31/01/2022
08:47:34

31/01/2022
16:16:40

7 ชั�วโมง 29 นาท ี6
วนิาที

- 27.69 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [24 แม็คโคร] ตค-780 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/01/2022 วนัสิ�นสดุ: 31/01/2022

ชื�อสนิทรพัย์ ป้ายทะเบยีน ประจาํวนัที�
สถานที� เร ิ�ม

ตน้
สถานที� สิ�น

สดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน เวลาทาํงานเกนิ 14 ช.ม.
ระยะทางรวม

 (กม.)

24 แม็คโคร ตค-780 01/01/2022 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 02/01/2022 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 03/01/2022 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 04/01/2022 อยูท่ี�
ที�ทําการ
ผูใ้หญบ่า้น
หมูท่ี� 3 บา้น
ดอนหญา้
แพรก

 ต.ดอนมะสงัข์
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี�
ที�ทําการ
ผูใ้หญบ่า้น
หมูท่ี� 3 บา้น
ดอนหญา้
แพรก

 ต.ดอนมะสงัข์
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

04/01/2022 08:50:03 04/01/2022 16:29:41 7 ชั�วโมง 39 นาท ี38 วนิาที - 10.53 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 05/01/2022 อยูท่ี�
ที�ทําการ
ผูใ้หญบ่า้น
หมูท่ี� 3 บา้น
ดอนหญา้
แพรก

 ต.ดอนมะสงัข์
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี�
ที�ทําการ
ผูใ้หญบ่า้น
หมูท่ี� 3 บา้น
ดอนหญา้
แพรก

 ต.ดอนมะสงัข์
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

05/01/2022 08:37:30 05/01/2022 16:19:55 7 ชั�วโมง 42 นาท ี25 วนิาที - 11.25 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 06/01/2022 อยูท่ี�
ที�ทําการ
ผูใ้หญบ่า้น
หมูท่ี� 3 บา้น
ดอนหญา้
แพรก

 ต.ดอนมะสงัข์
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูย์
บรกิารและ
ถา่ยทอด
เทคโนโลยี
การเกษตร
ประจําตําบล
ดอนมะสงัข์

 ต.ดอนมะสงัข์
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

06/01/2022 08:37:32 06/01/2022 16:30:05 7 ชั�วโมง 52 นาท ี33 วนิาที - 12.44 กม.



ชื�อสนิทรพัย์ ป้ายทะเบยีน ประจาํวนัที�
สถานที� เร ิ�ม

ตน้
สถานที� สิ�น

สดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน เวลาทาํงานเกนิ 14 ช.ม.
ระยะทางรวม

(กม.)

24 แม็คโคร ตค-780 07/01/2022 อยูท่ี� ศนูย์
บรกิารและ
ถา่ยทอด
เทคโนโลยี
การเกษตร
ประจําตําบล
ดอนมะสงัข์

 ต.ดอนมะสงัข์
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์าร
บรหิารสว่น
ตําบลดอนมะ

สงัข์
 ต.ดอนมะสงัข์

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

07/01/2022 08:48:07 07/01/2022 17:44:41 8 ชั�วโมง 56 นาท ี34 วนิาที - 13.01 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 08/01/2022 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 09/01/2022 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 10/01/2022 อยูท่ี� องคก์าร
บรหิารสว่น
ตําบลดอนมะ

สงัข์
 ต.ดอนมะสงัข์

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� พทิกัษ์
คา้ไมเ้กา่

 ต.ทา่ระหดั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

10/01/2022 09:52:19 10/01/2022 11:17:18 1 ชั�วโมง 24 นาท ี59 วนิาที - 16.77 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 11/01/2022 อยูท่ี� พทิกัษ์
คา้ไมเ้กา่

 ต.ทา่ระหดั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� พทิกัษ์
คา้ไมเ้กา่

 อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

11/01/2022 08:53:28 11/01/2022 16:24:30 7 ชั�วโมง 31 นาท ี2 วนิาที - 10.60 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 12/01/2022 อยูท่ี� พทิกัษ์
คา้ไมเ้กา่

 อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� พทิกัษ์
คา้ไมเ้กา่

 อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

12/01/2022 09:12:58 12/01/2022 16:22:28 7 ชั�วโมง 9 นาท ี30 วนิาที - 10.46 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 13/01/2022 อยูท่ี� พทิกัษ์
คา้ไมเ้กา่

 อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� พทิกัษ์
คา้ไมเ้กา่

 อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

13/01/2022 08:50:41 13/01/2022 16:37:29 7 ชั�วโมง 46 นาท ี48 วนิาที - 9.79 กม.



ชื�อสนิทรพัย์ ป้ายทะเบยีน ประจาํวนัที�
สถานที� เร ิ�ม

ตน้
สถานที� สิ�น

สดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน เวลาทาํงานเกนิ 14 ช.ม.
ระยะทางรวม

(กม.)

24 แม็คโคร ตค-780 14/01/2022 อยูท่ี� พทิกัษ์
คา้ไมเ้กา่

 อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� พทิกัษ์
คา้ไมเ้กา่

 อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

14/01/2022 10:45:57 14/01/2022 19:08:21 8 ชั�วโมง 22 นาท ี24 วนิาที - 7.20 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 15/01/2022 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 16/01/2022 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 17/01/2022 อยูท่ี� พทิกัษ์
คา้ไมเ้กา่

 อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้น
ศาลาแดง

 อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

17/01/2022 08:57:03 17/01/2022 16:59:25 8 ชั�วโมง 2 นาท ี22 วนิาที - 10.29 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 18/01/2022 อยูท่ี� บา้น
ศาลาแดง

 อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี�
มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์
วทิยาเขต
สพุรรณบรุี

 ต.ทา่ระหดั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

18/01/2022 08:52:21 18/01/2022 16:17:26 7 ชั�วโมง 25 นาท ี5 วนิาที - 9.65 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 19/01/2022 อยูท่ี�
มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์
วทิยาเขต
สพุรรณบรุี

 ต.ทา่ระหดั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ไทวสัดุ
สาขา

สพุรรณบรุี
 ต.ทา่ระหดั

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

19/01/2022 09:06:27 19/01/2022 15:53:14 6 ชั�วโมง 46 นาท ี47 วนิาที - 17.33 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 20/01/2022 อยูท่ี� ไทวสัดุ
สาขา

สพุรรณบรุี
 ต.ทา่ระหดั

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โลตสั
เอ็กซเ์พรส

 ต.ทา่ระหดั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

20/01/2022 08:57:45 20/01/2022 16:35:32 7 ชั�วโมง 37 นาท ี47 วนิาที - 15.94 กม.



ชื�อสนิทรพัย์ ป้ายทะเบยีน ประจาํวนัที�
สถานที� เร ิ�ม

ตน้
สถานที� สิ�น

สดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน เวลาทาํงานเกนิ 14 ช.ม.
ระยะทางรวม

(กม.)

24 แม็คโคร ตค-780 21/01/2022 อยูท่ี� โลตสั
เอ็กซเ์พรส

 ต.ทา่ระหดั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โลตสั
เอ็กซเ์พรส

 ต.ทา่ระหดั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

21/01/2022 08:52:57 21/01/2022 16:06:54 7 ชั�วโมง 13 นาท ี57 วนิาที - 14.69 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 22/01/2022 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 23/01/2022 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 24/01/2022 อยูท่ี� โลตสั
เอ็กซเ์พรส

 ต.ทา่ระหดั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ครัวแม่
สจุติร

 ต.ทา่ระหดั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

24/01/2022 08:54:57 24/01/2022 16:22:02 7 ชั�วโมง 27 นาท ี5 วนิาที - 15.83 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 25/01/2022 อยูท่ี� ครัวแม่
สจุติร

 ต.ทา่ระหดั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� คาล
เท็กซ ์หจก.
เอ็มแอนดเ์อส

ออยล์
 ต.ทา่ระหดั

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

25/01/2022 08:48:43 25/01/2022 16:20:47 7 ชั�วโมง 32 นาท ี4 วนิาที - 11.51 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 26/01/2022 อยูท่ี� คาล
เท็กซ ์หจก.
เอ็มแอนดเ์อส

ออยล์
 ต.ทา่ระหดั

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูเ่วง้
 ต.ทา่ระหดั

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

26/01/2022 10:03:27 26/01/2022 16:20:51 6 ชั�วโมง 17 นาท ี24 วนิาที - 14.41 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 27/01/2022 อยูท่ี� อูเ่วง้
 ต.ทา่ระหดั

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี�
สํานักงาน

ขนสง่จังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.ทา่ระหดั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

27/01/2022 09:11:30 27/01/2022 16:17:09 7 ชั�วโมง 5 นาท ี39 วนิาที - 15.25 กม.



ชื�อสนิทรพัย์ ป้ายทะเบยีน ประจาํวนัที�
สถานที� เร ิ�ม

ตน้
สถานที� สิ�น

สดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน เวลาทาํงานเกนิ 14 ช.ม.
ระยะทางรวม

(กม.)

24 แม็คโคร ตค-780 28/01/2022 อยูท่ี�
สํานักงาน

ขนสง่จังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.ทา่ระหดั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� คลอง
ทา่โขลง

 ต.ทา่ระหดั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

28/01/2022 09:05:06 28/01/2022 14:31:22 5 ชั�วโมง 26 นาท ี16 วนิาที - 11.03 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 29/01/2022 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 30/01/2022 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 31/01/2022 อยูท่ี� คลอง
ทา่โขลง

 ต.ทา่ระหดั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีน
วดัโพธิ�นฤมติ

ร
 ต.ยา่นยาว

อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

31/01/2022 11:40:37 31/01/2022 12:56:27 1 ชั�วโมง 15 นาท ี50 วนิาที - 32.99 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [27 แม็คโคร] ตค-1345 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/01/2022 วนัสิ�นสดุ: 31/01/2022

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

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

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

27 แม็คโคร ตค-1345 01/01/2022 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 02/01/2022 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 03/01/2022 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 04/01/2022 อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

04/01/2022
08:38:30

04/01/2022
10:17:24

1 ชั�วโมง 38 นาที
54 วนิาที

- 1.94 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 05/01/2022 - - - - - - 0.18 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 06/01/2022 อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

06/01/2022
09:12:55

06/01/2022
09:16:00

3 นาท ี5 วนิาที - 0.23 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 07/01/2022 อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

07/01/2022
08:26:26

07/01/2022
09:33:57

1 ชั�วโมง 7 นาที
31 วนิาที

- 0.84 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 08/01/2022 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 09/01/2022 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 10/01/2022 - - - - - - 0.27 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 11/01/2022 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 12/01/2022 - - - - - - 0.33 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 13/01/2022 อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

13/01/2022
11:10:15

13/01/2022
12:17:28

1 ชั�วโมง 7 นาที
13 วนิาที

- 1.55 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 14/01/2022 อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

14/01/2022
09:23:19

14/01/2022
11:31:33

2 ชั�วโมง 8 นาที
14 วนิาที

- 0.74 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 17/01/2022 อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

17/01/2022
10:14:55

17/01/2022
13:42:17

3 ชั�วโมง 27 นาที
22 วนิาที

- 10.67 กม.



ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

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

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

27 แม็คโคร ตค-1345 18/01/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โอเค ปิโตรเลยีม
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

18/01/2022
09:12:54

18/01/2022
09:53:56

41 นาท ี2 วนิาที - 6.88 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 19/01/2022 อยูท่ี� โอเค ปิโตรเลยีม
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โอเค ปิโตรเลยีม
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

19/01/2022
08:59:25

19/01/2022
16:43:14

7 ชั�วโมง 43 นาที
49 วนิาที

- 7.39 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 20/01/2022 อยูท่ี� โอเค ปิโตรเลยีม
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โอเค ปิโตรเลยีม
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

20/01/2022
08:45:08

20/01/2022
16:26:30

7 ชั�วโมง 41 นาที
22 วนิาที

- 5.97 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 21/01/2022 อยูท่ี� อูส่ามนาคเจรญิยนต์
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� Lam Bung Ban Pho
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

21/01/2022
08:55:30

21/01/2022
16:41:31

7 ชั�วโมง 46 นาที
1 วนิาที

- 6.79 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 22/01/2022 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 23/01/2022 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 24/01/2022 อยูท่ี� Lam Bung Ban Pho
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัดอนกุม่ทพิย์
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

24/01/2022
08:51:21

24/01/2022
16:35:50

7 ชั�วโมง 44 นาที
29 วนิาที

- 5.18 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 25/01/2022 อยูท่ี� วดัดอนกุม่ทพิย์
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัดอนกุม่ทพิย์
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

25/01/2022
08:57:43

25/01/2022
16:39:10

7 ชั�วโมง 41 นาที
27 วนิาที

- 5.22 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 26/01/2022 อยูท่ี� วดัดอนกุม่ทพิย์
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัดอนกุม่ทพิย์
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

26/01/2022
08:59:22

26/01/2022
16:59:33

8 ชั�วโมง 11 วนิาที - 6.03 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 27/01/2022 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 28/01/2022 อยูท่ี� วดัดอนกุม่ทพิย์
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัดอนกุม่ทพิย์
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

28/01/2022
09:10:13

28/01/2022
12:48:29

3 ชั�วโมง 38 นาที
16 วนิาที

- 1.26 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 29/01/2022 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 30/01/2022 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 31/01/2022 อยูท่ี� วดัดอนกุม่ทพิย์
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัดอนกุม่ทพิย์
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

31/01/2022
09:00:37

31/01/2022
16:35:20

7 ชั�วโมง 34 นาที
43 วนิาที

- 5.68 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [30 แม็คโคร] ตค-1346 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/01/2022 วนัสิ�นสดุ: 31/01/2022

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 01/01/2022 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 02/01/2022 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 03/01/2022 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 04/01/2022 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 05/01/2022 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 06/01/2022 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 07/01/2022 อยูท่ี� โรงเรยีนประทปีศกึษา
 ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

07/01/2022
09:50:23

07/01/2022
10:02:16

11 นาท ี53 วนิาที - 0.45 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 08/01/2022 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 09/01/2022 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 10/01/2022 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 11/01/2022 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 12/01/2022 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 13/01/2022 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 14/01/2022 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 15/01/2022 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 16/01/2022 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 17/01/2022 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 18/01/2022 อยูท่ี� โรงเรยีนประทปีศกึษา
 ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

18/01/2022
09:16:49

18/01/2022
09:17:48

59 วนิาที - 0.29 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [25 แม็คโคร] ตค-1507 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/01/2022 วนัสิ�นสดุ: 31/01/2022

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 04/01/2022 อยูท่ี� โบ ้ซาวด์
 ต.กระเสยีว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

04/01/2022
08:52:52

04/01/2022
15:02:08

6 ชั�วโมง 9 นาที
16 วนิาที

- 3.85 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 05/01/2022 อยูท่ี� หลวงพอ่วดับางแอก
 ต.กระเสยีว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

05/01/2022
08:13:48

05/01/2022
15:27:10

7 ชั�วโมง 13 นาที
22 วนิาที

- 6.28 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 06/01/2022 อยูท่ี� วดับา้นทงึ
 ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

06/01/2022
08:17:27

06/01/2022
15:37:34

7 ชั�วโมง 20 นาที
7 วนิาที

- 7.15 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 07/01/2022 อยูท่ี� ครัวตน้ตาล
 ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

07/01/2022
09:05:14

07/01/2022
15:26:55

6 ชั�วโมง 21 นาที
41 วนิาที

- 5.46 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 08/01/2022 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 09/01/2022 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 10/01/2022 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 11/01/2022 อยูท่ี� ครัวตน้ตาล
 ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

11/01/2022
08:32:46

11/01/2022
15:09:11

6 ชั�วโมง 36 นาที
25 วนิาที

- 4.56 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 12/01/2022 - - - - - - 0.20 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 13/01/2022 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 14/01/2022 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 15/01/2022 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 16/01/2022 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 17/01/2022 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 18/01/2022 อยูท่ี� ครัวตน้ตาล
 ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

18/01/2022
09:29:35

18/01/2022
09:58:16

28 นาท ี41 วนิาที - 0.49 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 19/01/2022 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 20/01/2022 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 21/01/2022 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 22/01/2022 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 23/01/2022 - - - - - - -



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 24/01/2022 อยูท่ี� ครัวตน้ตาล
 ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

24/01/2022
11:03:00

24/01/2022
11:16:47

13 นาท ี47 วนิาที - 0.84 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 25/01/2022 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 26/01/2022 อยูท่ี� ครัวตน้ตาล
 ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

26/01/2022
08:34:05

26/01/2022
16:03:31

7 ชั�วโมง 29 นาที
26 วนิาที

- 4.77 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 27/01/2022 อยูท่ี� ครัวตน้ตาล
 ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

27/01/2022
08:33:37

27/01/2022
12:33:16

3 ชั�วโมง 59 นาที
39 วนิาที

- 2.74 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 28/01/2022 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 29/01/2022 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 30/01/2022 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 31/01/2022 - - - - - - -



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [10 รถเกลี�ยดนิ] ตค-1707 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/01/2022 วนัสิ�นสดุ: 31/01/2022

ชื�อสนิทรพัย์ ป้ายทะเบยีน ประจาํวนัที�
สถานที� เร ิ�ม

ตน้
สถานที� สิ�น

สดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน เวลาทาํงานเกนิ 14 ช.ม.
ระยะทางรวม

 (กม.)

10 รถเกลี�ยดนิ ตค-1707 04/01/2022 อยูท่ี� ลาน
จอดรถยนต์
กองชา่ง

 ต.รั �วใหญ่
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลาน
จอดรถยนต์
กองชา่ง

 ต.รั �วใหญ่
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

04/01/2022 16:01:41 04/01/2022 16:52:08 50 นาท ี27 วนิาที - 0.07 กม.

10 รถเกลี�ยดนิ ตค-1707 05/01/2022 - - - - - - -

10 รถเกลี�ยดนิ ตค-1707 06/01/2022 อยูท่ี� ลาน
จอดรถยนต์
กองชา่ง

 ต.รั �วใหญ่
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลาน
จอดรถยนต์
กองชา่ง

 ต.รั �วใหญ่
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

06/01/2022 10:51:10 06/01/2022 12:04:08 1 ชั�วโมง 12 นาท ี58 วนิาที - 0.07 กม.

10 รถเกลี�ยดนิ ตค-1707 07/01/2022 อยูท่ี� ลาน
จอดรถยนต์
กองชา่ง

 ต.รั �วใหญ่
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เมร ุวดั
ไผเ่กาะโพธิ�

งาม
 ต.สนามชยั

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

07/01/2022 09:07:39 07/01/2022 10:02:17 54 นาท ี38 วนิาที - 12.04 กม.

10 รถเกลี�ยดนิ ตค-1707 11/01/2022 อยูท่ี� เมร ุวดั
ไผเ่กาะโพธิ�

งาม
 ต.สนามชยั

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เมร ุวดั
ไผเ่กาะโพธิ�

งาม
 ต.สนามชยั

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

11/01/2022 08:09:21 11/01/2022 16:17:46 8 ชั�วโมง 8 นาท ี25 วนิาที - 23.44 กม.

10 รถเกลี�ยดนิ ตค-1707 12/01/2022 อยูท่ี� เมร ุวดั
ไผเ่กาะโพธิ�

งาม
 ต.สนามชยั

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เมร ุวดั
ไผเ่กาะโพธิ�

งาม
 ต.สนามชยั

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

12/01/2022 08:16:58 12/01/2022 16:29:15 8 ชั�วโมง 12 นาท ี17 วนิาที - 21.36 กม.



ชื�อสนิทรพัย์ ป้ายทะเบยีน ประจาํวนัที�
สถานที� เร ิ�ม

ตน้
สถานที� สิ�น

สดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน เวลาทาํงานเกนิ 14 ช.ม.
ระยะทางรวม

(กม.)

10 รถเกลี�ยดนิ ตค-1707 13/01/2022 อยูท่ี� เมร ุวดั
ไผเ่กาะโพธิ�

งาม
 ต.สนามชยั

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เมร ุวดั
ไผเ่กาะโพธิ�

งาม
 ต.สนามชยั

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

13/01/2022 08:15:10 13/01/2022 16:41:25 8 ชั�วโมง 26 นาท ี15 วนิาที - 23.20 กม.

10 รถเกลี�ยดนิ ตค-1707 14/01/2022 อยูท่ี� เมร ุวดั
ไผเ่กาะโพธิ�

งาม
 ต.สนามชยั

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เมร ุวดั
ไผเ่กาะโพธิ�

งาม
 ต.สนามชยั

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

14/01/2022 08:14:54 14/01/2022 16:09:36 7 ชั�วโมง 54 นาท ี42 วนิาที - 14.91 กม.

10 รถเกลี�ยดนิ ตค-1707 17/01/2022 อยูท่ี� เมร ุวดั
ไผเ่กาะโพธิ�

งาม
 ต.สนามชยั

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เมร ุวดั
ไผเ่กาะโพธิ�

งาม
 ต.สนามชยั

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

17/01/2022 08:18:34 17/01/2022 16:34:10 8 ชั�วโมง 15 นาท ี36 วนิาที - 18.53 กม.

10 รถเกลี�ยดนิ ตค-1707 18/01/2022 อยูท่ี� เมร ุวดั
ไผเ่กาะโพธิ�

งาม
 ต.สนามชยั

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เมร ุวดั
ไผเ่กาะโพธิ�

งาม
 ต.สนามชยั

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

18/01/2022 08:12:30 18/01/2022 16:37:32 8 ชั�วโมง 25 นาท ี2 วนิาที - 25.98 กม.

10 รถเกลี�ยดนิ ตค-1707 19/01/2022 อยูท่ี� เมร ุวดั
ไผเ่กาะโพธิ�

งาม
 ต.สนามชยั

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เมร ุวดั
ไผเ่กาะโพธิ�

งาม
 ต.สนามชยั

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

19/01/2022 07:55:59 19/01/2022 16:19:18 8 ชั�วโมง 23 นาท ี19 วนิาที - 19.14 กม.



ชื�อสนิทรพัย์ ป้ายทะเบยีน ประจาํวนัที�
สถานที� เร ิ�ม

ตน้
สถานที� สิ�น

สดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน เวลาทาํงานเกนิ 14 ช.ม.
ระยะทางรวม

(กม.)

10 รถเกลี�ยดนิ ตค-1707 20/01/2022 อยูท่ี� เมร ุวดั
ไผเ่กาะโพธิ�

งาม
 ต.สนามชยั

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เมร ุวดั
ไผเ่กาะโพธิ�

งาม
 ต.สนามชยั

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

20/01/2022 07:52:41 20/01/2022 16:22:34 8 ชั�วโมง 29 นาท ี53 วนิาที - 23.71 กม.

10 รถเกลี�ยดนิ ตค-1707 21/01/2022 อยูท่ี� เมร ุวดั
ไผเ่กาะโพธิ�

งาม
 ต.สนามชยั

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เมร ุวดั
ไผเ่กาะโพธิ�

งาม
 ต.สนามชยั

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

21/01/2022 08:29:42 21/01/2022 15:49:05 7 ชั�วโมง 19 นาท ี23 วนิาที - 18.10 กม.

10 รถเกลี�ยดนิ ตค-1707 24/01/2022 อยูท่ี� เมร ุวดั
ไผเ่กาะโพธิ�

งาม
 ต.สนามชยั

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัดอน
กลาง

 ต.สนามชยั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

24/01/2022 08:20:51 24/01/2022 17:22:23 9 ชั�วโมง 1 นาท ี32 วนิาที - 34.26 กม.

10 รถเกลี�ยดนิ ตค-1707 25/01/2022 อยูท่ี� วดัดอน
กลาง

 ต.สนามชยั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูย์
การศกึษา
นอกระบบ
และการ
ศกึษาตาม
อธัยาศยั
ตําบลจรเข ้
ใหญ ่ศนูย์
ยตุธิรรม

ชมุชนตําบล
จรเขใ้หญ่

 ต.จรเขใ้หญ่
อ.บางปลามา้
จ.สพุรรณบรุี

25/01/2022 09:29:42 25/01/2022 10:39:19 1 ชั�วโมง 9 นาท ี37 วนิาที - 17.82 กม.



ชื�อสนิทรพัย์ ป้ายทะเบยีน ประจาํวนัที�
สถานที� เร ิ�ม

ตน้
สถานที� สิ�น

สดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน เวลาทาํงานเกนิ 14 ช.ม.
ระยะทางรวม

(กม.)

10 รถเกลี�ยดนิ ตค-1707 26/01/2022 อยูท่ี� ศนูย์
การศกึษา
นอกระบบ
และการ
ศกึษาตาม
อธัยาศยั
ตําบลจรเข ้
ใหญ ่ศนูย์
ยตุธิรรม

ชมุชนตําบล
จรเขใ้หญ่

 ต.จรเขใ้หญ่
อ.บางปลามา้
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูย์
การศกึษา
นอกระบบ
และการ
ศกึษาตาม
อธัยาศยั
ตําบลจรเข ้
ใหญ ่ศนูย์
ยตุธิรรม

ชมุชนตําบล
จรเขใ้หญ่

 ต.จรเขใ้หญ่
อ.บางปลามา้
จ.สพุรรณบรุี

26/01/2022 08:02:45 26/01/2022 16:35:57 8 ชั�วโมง 33 นาท ี12 วนิาที - 16.74 กม.

10 รถเกลี�ยดนิ ตค-1707 28/01/2022 อยูท่ี� ศนูย์
การศกึษา
นอกระบบ
และการ
ศกึษาตาม
อธัยาศยั
ตําบลจรเข ้
ใหญ ่ศนูย์
ยตุธิรรม

ชมุชนตําบล
จรเขใ้หญ่

 ต.จรเขใ้หญ่
อ.บางปลามา้
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูย์
การศกึษา
นอกระบบ
และการ
ศกึษาตาม
อธัยาศยั
ตําบลจรเข ้
ใหญ ่ศนูย์
ยตุธิรรม

ชมุชนตําบล
จรเขใ้หญ่

 ต.จรเขใ้หญ่
อ.บางปลามา้
จ.สพุรรณบรุี

28/01/2022 08:15:07 28/01/2022 16:45:06 8 ชั�วโมง 29 นาท ี59 วนิาที - 27.47 กม.

10 รถเกลี�ยดนิ ตค-1707 31/01/2022 อยูท่ี� ศนูย์
การศกึษา
นอกระบบ
และการ
ศกึษาตาม
อธัยาศยั
ตําบลจรเข ้
ใหญ ่ศนูย์
ยตุธิรรม

ชมุชนตําบล
จรเขใ้หญ่

 ต.จรเขใ้หญ่
อ.บางปลามา้
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูย์
การศกึษา
นอกระบบ
และการ
ศกึษาตาม
อธัยาศยั
ตําบลจรเข ้
ใหญ ่ศนูย์
ยตุธิรรม

ชมุชนตําบล
จรเขใ้หญ่

 ต.จรเขใ้หญ่
อ.บางปลามา้
จ.สพุรรณบรุี

31/01/2022 08:23:36 31/01/2022 16:35:02 8 ชั�วโมง 11 นาท ี26 วนิาที - 26.17 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [28 แม็คโคร] ตค-3446 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/01/2022 วนัสิ�นสดุ: 31/01/2022

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 05/01/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

05/01/2022
08:48:08

05/01/2022
08:48:34

26 วนิาที - 0.73 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 06/01/2022 - - - - - - 0.31 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 07/01/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

07/01/2022
09:43:24

07/01/2022
09:48:53

5 นาท ี29 วนิาที - 0.29 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 08/01/2022 - - - - - - -

28 แม็คโคร ตค-3446 09/01/2022 - - - - - - 0.28 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 10/01/2022 - - - - - - 0.08 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 11/01/2022 - - - - - - 0.21 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 17/01/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

17/01/2022
11:55:18

17/01/2022
14:34:38

2 ชั�วโมง 39 นาที
20 วนิาที

- 2.57 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 18/01/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

18/01/2022
08:04:32

18/01/2022
16:08:21

8 ชั�วโมง 3 นาที
49 วนิาที

- 32.05 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 19/01/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

19/01/2022
07:39:06

19/01/2022
09:03:29

1 ชั�วโมง 24 นาที
23 วนิาที

- 2.11 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 20/01/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

20/01/2022
08:15:56

20/01/2022
08:18:27

2 นาท ี31 วนิาที - 0.26 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 21/01/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บญุรอดโภชนา
 ต.มะขามลม้ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

21/01/2022
08:28:05

21/01/2022
09:45:27

1 ชั�วโมง 17 นาที
22 วนิาที

- 11.68 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 22/01/2022 - - - - - - -

28 แม็คโคร ตค-3446 23/01/2022 - - - - - - -

28 แม็คโคร ตค-3446 24/01/2022 อยูท่ี� บญุรอดโภชนา
 ต.มะขามลม้ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บญุรอดโภชนา
 ต.มะขามลม้ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

24/01/2022
08:31:18

24/01/2022
15:59:34

7 ชั�วโมง 28 นาที
16 วนิาที

- 11.09 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 25/01/2022 อยูท่ี� บญุรอดโภชนา
 ต.มะขามลม้ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บญุรอดโภชนา
 ต.มะขามลม้ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

25/01/2022
09:00:30

25/01/2022
16:13:03

7 ชั�วโมง 12 นาที
33 วนิาที

- 11.95 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 26/01/2022 อยูท่ี� บญุรอดโภชนา
 ต.มะขามลม้ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

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

26/01/2022
08:52:37

26/01/2022
14:17:24

5 ชั�วโมง 24 นาที
47 วนิาที

- 17.09 กม.



ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

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

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

28 แม็คโคร ตค-3446 27/01/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

27/01/2022
09:21:01

27/01/2022
09:45:28

24 นาท ี27 วนิาที - 1.06 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 28/01/2022 - - - - - - -

28 แม็คโคร ตค-3446 29/01/2022 - - - - - - -

28 แม็คโคร ตค-3446 30/01/2022 - - - - - - -

28 แม็คโคร ตค-3446 31/01/2022 - - - - - - 0.34 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [29 แม็คโคร] ตค-3447 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/01/2022 วนัสิ�นสดุ: 31/01/2022

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:์ [32 เกลี�ยดนิ] ตค-3692 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/01/2022 วนัสิ�นสดุ: 31/01/2022

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 ีวนัเริ�มตน้: 01/01/2022 วนัสิ�นสดุ: 31/01/2022

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 01/01/2022 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 02/01/2022 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 03/01/2022 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 04/01/2022 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 05/01/2022 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 06/01/2022 อยูท่ี� วดัเขาขึ�น
 ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฝ่ายสง่นํ�าและบํารงุรักษาที� 3
 ต.เขาดนิ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

06/01/2022
09:41:48

06/01/2022
10:06:43

24 นาท ี55 วนิาที - 5.29 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 07/01/2022 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 08/01/2022 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 09/01/2022 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 10/01/2022 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 11/01/2022 อยูท่ี� ฝ่ายสง่นํ�าและบํารงุรักษาที� 3
 ต.เขาดนิ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บรษัิท อรัญเพาเวอร ์จํากดั
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

11/01/2022
08:38:31

11/01/2022
15:49:29

7 ชั�วโมง 10 นาที
58 วนิาที

- 17.81 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 12/01/2022 อยูท่ี� บรษัิท อรัญเพาเวอร ์จํากดั
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

12/01/2022
08:49:52

12/01/2022
15:50:09

7 ชั�วโมง 17 วนิาที - 15.71 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 13/01/2022 อยูท่ี� ศนูยเ์ด็กเล็กชมุชนบา้นวงัจกิ
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

13/01/2022
08:43:24

13/01/2022
15:55:07

7 ชั�วโมง 11 นาที
43 วนิาที

- 16.36 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 14/01/2022 อยูท่ี� ศนูยเ์ด็กเล็กชมุชนบา้นวงัจกิ
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

14/01/2022
08:37:05

14/01/2022
13:27:01

4 ชั�วโมง 49 นาที
56 วนิาที

- 8.63 กม.



ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

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

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 19/01/2022 อยูท่ี� ศนูยเ์ด็กเล็กชมุชนบา้นวงัจกิ
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

19/01/2022
09:41:24

19/01/2022
09:49:33

8 นาท ี9 วนิาที - 0.05 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 21/01/2022 อยูท่ี� ศนูยเ์ด็กเล็กชมุชนบา้นวงัจกิ
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

21/01/2022
12:57:37

21/01/2022
13:51:08

53 นาท ี31 วนิาที - 0.30 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 22/01/2022 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 23/01/2022 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 24/01/2022 อยูท่ี� ศนูยเ์ด็กเล็กชมุชนบา้นวงัจกิ
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

24/01/2022
08:34:11

24/01/2022
15:39:23

7 ชั�วโมง 5 นาที
12 วนิาที

- 15.40 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 25/01/2022 อยูท่ี� ศนูยเ์ด็กเล็กชมุชนบา้นวงัจกิ
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

25/01/2022
08:33:25

25/01/2022
15:44:54

7 ชั�วโมง 11 นาที
29 วนิาที

- 17.65 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 26/01/2022 อยูท่ี� ศนูยเ์ด็กเล็กชมุชนบา้นวงัจกิ
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

26/01/2022
08:40:14

26/01/2022
15:18:01

6 ชั�วโมง 37 นาที
47 วนิาที

- 20.49 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 27/01/2022 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 28/01/2022 อยูท่ี� ศนูยเ์ด็กเล็กชมุชนบา้นวงัจกิ
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
ตําบลตําบลเขาดนิ

 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

28/01/2022
08:39:00

28/01/2022
15:31:44

6 ชั�วโมง 52 นาที
44 วนิาที

- 18.00 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 29/01/2022 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 30/01/2022 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 31/01/2022 - - - - - - -



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [26 แม็คโคร] ตค-3721 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/01/2022 วนัสิ�นสดุ: 31/01/2022

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

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

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

26 แม็คโคร ตค-3721 03/01/2022 - - - - - - 0.13 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 04/01/2022 - - - - - - 0.45 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 06/01/2022 - - - - - - 0.33 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 07/01/2022 - - - - - - 1.18 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 08/01/2022 - - - - - - 0.64 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 09/01/2022 - - - - - - -

26 แม็คโคร ตค-3721 10/01/2022 อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

10/01/2022
13:18:46

10/01/2022
13:25:30

6 นาท ี44 วนิาที - 0.31 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 11/01/2022 อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

11/01/2022
16:22:55

11/01/2022
16:53:36

30 นาท ี41 วนิาที - 1.73 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 12/01/2022 อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� รา้นอนิเตอรเ์น็ต
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

12/01/2022
11:04:34

12/01/2022
17:23:57

6 ชั�วโมง 19 นาที
23 วนิาที

- 0.67 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 13/01/2022 อยูท่ี� รา้นอนิเตอรเ์น็ต
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ครัวคนงึ
 ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

13/01/2022
08:13:57

13/01/2022
16:11:24

7 ชั�วโมง 57 นาที
27 วนิาที

- 27.42 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 14/01/2022 อยูท่ี� ครัวคนงึ
 ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั
สพุรรณบรุี

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

14/01/2022
08:31:10

14/01/2022
14:39:38

6 ชั�วโมง 8 นาที
28 วนิาที

- 7.63 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 17/01/2022 อยูท่ี� โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั
สพุรรณบรุี

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั
สพุรรณบรุี

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

17/01/2022
08:20:56

17/01/2022
15:35:13

7 ชั�วโมง 14 นาที
17 วนิาที

- 9.35 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 18/01/2022 อยูท่ี� โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั
สพุรรณบรุี

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั
สพุรรณบรุี

 ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

18/01/2022
08:23:28

18/01/2022
16:04:20

7 ชั�วโมง 40 นาที
52 วนิาที

- 10.95 กม.



ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

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

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

26 แม็คโคร ตค-3721 19/01/2022 อยูท่ี� โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั
สพุรรณบรุี

 ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นดอนมะขาม
 ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

19/01/2022
08:20:58

19/01/2022
16:01:22

7 ชั�วโมง 40 นาที
24 วนิาที

- 9.11 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 20/01/2022 อยูท่ี� บา้นดอนมะขาม
 ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นดอนมะขาม
 ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

20/01/2022
08:30:01

20/01/2022
16:02:08

7 ชั�วโมง 32 นาที
7 วนิาที

- 8.33 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 21/01/2022 อยูท่ี� บา้นดอนมะขาม
 ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัดอนกลาง
 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

21/01/2022
08:37:41

21/01/2022
16:04:06

7 ชั�วโมง 26 นาที
25 วนิาที

- 8.87 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 24/01/2022 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัดอนกลาง
 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัดอนกลาง
 ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

24/01/2022
08:31:35

24/01/2022
16:13:26

7 ชั�วโมง 41 นาที
51 วนิาที

- 7.81 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 25/01/2022 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัดอนกลาง
 ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัดอนกลาง
 ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

25/01/2022
08:38:55

25/01/2022
15:57:11

7 ชั�วโมง 18 นาที
16 วนิาที

- 10.26 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 28/01/2022 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัดอนกลาง
 ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัโพธิ�นฤมติร
 ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

28/01/2022
08:59:10

28/01/2022
10:06:16

1 ชั�วโมง 7 นาท ี6
วนิาที

- 32.77 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [64 แม็คโคร] ตฆ-545 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/01/2022 วนัสิ�นสดุ: 31/01/2022

ชื�อสนิทรพัย์ ป้ายทะเบยีน ประจาํวนัที�
สถานที�
เร ิ�มตน้

สถานที� สิ�น
สดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน เวลาทาํงานเกนิ 14 ช.ม.

ระยะทางรวม
 (กม.)

64 แม็คโคร ตฆ-545 04/01/2022 อยูท่ี� วดั
ดอนตาล

 ต.สนามชยั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดั
ดอนตาล

 ต.สนามชยั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

04/01/2022 08:32:04 04/01/2022 16:34:55 8 ชั�วโมง 2 นาท ี51 วนิาที - 1.61 กม.

64 แม็คโคร ตฆ-545 05/01/2022 อยูท่ี� วดั
ดอนตาล

 ต.สนามชยั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดันัก
บญุบารโ์ธ
โลมวิ อคัร
สาวก

 ต.สนามชยั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

05/01/2022 08:41:16 05/01/2022 16:33:56 7 ชั�วโมง 52 นาท ี40 วนิาที - 1.36 กม.

64 แม็คโคร ตฆ-545 06/01/2022 อยูท่ี� วดันัก
บญุบารโ์ธ
โลมวิ อคัร
สาวก

 ต.สนามชยั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี�
ที�ทําการ
ผูใ้หญบ่า้น
หมูท่ี� 1
ต.โคกโค
เฒา่ อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

06/01/2022 08:31:55 06/01/2022 16:38:23 8 ชั�วโมง 6 นาท ี28 วนิาที - 1.03 กม.

64 แม็คโคร ตฆ-545 07/01/2022 อยูท่ี�
ที�ทําการ
ผูใ้หญบ่า้น
หมูท่ี� 1
ต.โคกโค
เฒา่ อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี�
ที�ทําการ
ผูใ้หญบ่า้น
หมูท่ี� 1
ต.โคกโค
เฒา่ อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

07/01/2022 08:45:33 07/01/2022 16:21:07 7 ชั�วโมง 35 นาท ี34 วนิาที - 1.04 กม.

64 แม็คโคร ตฆ-545 12/01/2022 อยูท่ี�
ที�ทําการ
ผูใ้หญบ่า้น
หมูท่ี� 1
ต.โคกโค
เฒา่ อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี�
โรงเรยีนวดั
ดอนตาล

 ต.สนามชยั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

12/01/2022 08:24:58 12/01/2022 16:17:42 7 ชั�วโมง 52 นาท ี44 วนิาที - 0.90 กม.



ชื�อสนิทรพัย์ ป้ายทะเบยีน ประจาํวนัที�
สถานที�
เร ิ�มตน้

สถานที� สิ�น
สดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน เวลาทาํงานเกนิ 14 ช.ม.

ระยะทางรวม
(กม.)

64 แม็คโคร ตฆ-545 13/01/2022 อยูท่ี�
โรงเรยีนวดั
ดอนตาล

 ต.สนามชยั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูย์
การศกึษา
นอกระบบ
และการ
ศกึษาตาม
อธัยาศยั
ตําบล
ดอนตาล

 ต.สนามชยั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

13/01/2022 09:05:41 13/01/2022 16:43:28 7 ชั�วโมง 37 นาท ี47 วนิาที - 5.48 กม.

64 แม็คโคร ตฆ-545 14/01/2022 อยูท่ี� ศนูย์
การศกึษา
นอกระบบ
และการ
ศกึษาตาม
อธัยาศยั
ตําบล
ดอนตาล

 ต.สนามชยั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้น
ดอนตาล

 ต.โคกโค
เฒา่ อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

14/01/2022 08:52:25 14/01/2022 16:46:02 7 ชั�วโมง 53 นาท ี37 วนิาที - 1.21 กม.

64 แม็คโคร ตฆ-545 17/01/2022 อยูท่ี� บา้น
ดอนตาล

 ต.โคกโค
เฒา่ อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้น
ดอนตาล

 ต.โคกโค
เฒา่ อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

17/01/2022 08:39:28 17/01/2022 16:36:10 7 ชั�วโมง 56 นาท ี42 วนิาที - 1.30 กม.

64 แม็คโคร ตฆ-545 18/01/2022 อยูท่ี� บา้น
ดอนตาล

 ต.โคกโค
เฒา่ อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี�
กฤษณาการ

คา้
 ต.โคกโค

เฒา่ อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

18/01/2022 08:55:11 18/01/2022 16:34:19 7 ชั�วโมง 39 นาท ี8 วนิาที - 1.34 กม.



ชื�อสนิทรพัย์ ป้ายทะเบยีน ประจาํวนัที�
สถานที�
เร ิ�มตน้

สถานที� สิ�น
สดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน เวลาทาํงานเกนิ 14 ช.ม.

ระยะทางรวม
(กม.)

64 แม็คโคร ตฆ-545 19/01/2022 อยูท่ี�
กฤษณาการ

คา้
 ต.โคกโค

เฒา่ อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดันัก
บญุบารโ์ธ
โลมวิอคัรสา

วก
 ต.ไผข่วาง

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

19/01/2022 09:00:32 19/01/2022 16:15:40 7 ชั�วโมง 15 นาท ี8 วนิาที - 6.50 กม.

64 แม็คโคร ตฆ-545 20/01/2022 อยูท่ี� วดันัก
บญุบารโ์ธ
โลมวิอคัรสา

วก
 ต.ไผข่วาง

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ถวลัย์
 ต.โคกโค

เฒา่ อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

20/01/2022 09:01:05 20/01/2022 16:20:10 7 ชั�วโมง 19 นาท ี5 วนิาที - 0.79 กม.

64 แม็คโคร ตฆ-545 21/01/2022 อยูท่ี� ถวลัย์
 ต.โคกโค

เฒา่ อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดับรร
ไดทอง

 ต.ดอนมะ
สงัข ์อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

21/01/2022 08:52:48 21/01/2022 14:09:49 5 ชั�วโมง 17 นาท ี1 วนิาที - 18.93 กม.

64 แม็คโคร ตฆ-545 22/01/2022 อยูท่ี� วดับรร
ไดทอง

 ต.ดอนมะ
สงัข ์อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดับรร
ไดทอง

 ต.ดอนมะ
สงัข ์อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

22/01/2022 08:50:37 22/01/2022 08:53:09 2 นาท ี32 วนิาที - 0.17 กม.

64 แม็คโคร ตฆ-545 24/01/2022 อยูท่ี� วดับรร
ไดทอง

 ต.ดอนมะ
สงัข ์อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูย์
สาธารณสขุ
มลูฐาน
ชมุชนบา้
นบรรได
ทอง

 ต.ดอนมะ
สงัข ์อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

24/01/2022 09:00:05 24/01/2022 16:28:14 7 ชั�วโมง 28 นาท ี9 วนิาที - 1.55 กม.



ชื�อสนิทรพัย์ ป้ายทะเบยีน ประจาํวนัที�
สถานที�
เร ิ�มตน้

สถานที� สิ�น
สดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน เวลาทาํงานเกนิ 14 ช.ม.

ระยะทางรวม
(กม.)

64 แม็คโคร ตฆ-545 25/01/2022 อยูท่ี� ศนูย์
สาธารณสขุ
มลูฐาน
ชมุชนบา้
นบรรได
ทอง

 ต.ดอนมะ
สงัข ์อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี�
ผลติภณัฑ์
สะเดาไทย

 ต.ดอนมะ
สงัข ์อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

25/01/2022 08:33:33 25/01/2022 16:31:59 7 ชั�วโมง 58 นาท ี26 วนิาที - 1.28 กม.

64 แม็คโคร ตฆ-545 26/01/2022 อยูท่ี�
ผลติภณัฑ์
สะเดาไทย

 ต.ดอนมะ
สงัข ์อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดั
ไทรงาม

ธรรมธราราม
 ต.ดอนมะ

สงัข ์อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

26/01/2022 08:34:43 26/01/2022 16:30:31 7 ชั�วโมง 55 นาท ี48 วนิาที - 1.33 กม.

64 แม็คโคร ตฆ-545 27/01/2022 - - - - - - 0.04 กม.

64 แม็คโคร ตฆ-545 28/01/2022 อยูท่ี� วดั
ไทรงาม

ธรรมธราราม
 ต.ดอนมะ

สงัข ์อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดั
ไทรงาม

ธรรมธราราม
 ต.ดอนมะ

สงัข ์อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

28/01/2022 10:40:38 28/01/2022 11:07:06 26 นาท ี28 วนิาที - 0.00 กม.

64 แม็คโคร ตฆ-545 31/01/2022 อยูท่ี� วดั
ไทรงาม

ธรรมธราราม
 ต.ดอนมะ

สงัข ์อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี�
พรพัฒนา
คอนกรตี

 ต.ดอนมะ
สงัข ์อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

31/01/2022 08:38:34 31/01/2022 16:28:39 7 ชั�วโมง 50 นาท ี5 วนิาที - 1.42 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [12 รถเกลี�ยดนิ] อบจ-72 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/01/2022 วนัสิ�นสดุ: 31/01/2022

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

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

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

12 รถเกลี�ย
ดนิ

อบจ-72 20/01/2022 อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

20/01/2022
10:32:22

20/01/2022
11:49:01

1 ชั�วโมง 16 นาที
39 วนิาที

- 1.07 กม.

12 รถเกลี�ย
ดนิ

อบจ-72 24/01/2022 อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

24/01/2022
08:53:41

24/01/2022
13:40:31

4 ชั�วโมง 46 นาที
50 วนิาที

- 0.94 กม.

12 รถเกลี�ย
ดนิ

อบจ-72 26/01/2022 อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

26/01/2022
13:22:05

26/01/2022
17:00:55

3 ชั�วโมง 38 นาที
50 วนิาที

- 0.78 กม.

12 รถเกลี�ย
ดนิ

อบจ-72 27/01/2022 อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

27/01/2022
09:10:04

27/01/2022
18:23:39

9 ชั�วโมง 13 นาที
35 วนิาที

- 17.91 กม.

12 รถเกลี�ย
ดนิ

อบจ-72 28/01/2022 อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

28/01/2022
08:48:24

28/01/2022
16:21:36

7 ชั�วโมง 33 นาที
12 วนิาที

- 16.66 กม.

12 รถเกลี�ย
ดนิ

อบจ-72 31/01/2022 อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลํารางลาดตะเพยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

31/01/2022
08:47:34

31/01/2022
17:01:31

8 ชั�วโมง 13 นาที
57 วนิาที

- 17.80 กม.



 

 

 

 

 

รายงานการเดินทางและอตัราการส้ินเปลืองน ้ามัน 

จ านวน 47 คัน 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [13 โดยสาร] 40-0189 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 01/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/01/2022 00:00:41 01/01/2022 23:59:09 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 0.04 0.00 ลติร

02/01/2022 00:00:09 02/01/2022 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

0 0.00 0.00 ลติร

03/01/2022 00:00:36 03/01/2022 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

0 0.00 0.00 ลติร

04/01/2022 00:00:02 04/01/2022 23:59:29 23 ชั�วโมง 59 นาท ี27
วนิาที

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

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

82 42.06 7.07 ลติร

05/01/2022 00:00:29 05/01/2022 23:59:52 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

61 15.21 2.49 ลติร

06/01/2022 00:00:51 06/01/2022 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี22
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

07/01/2022 00:00:12 07/01/2022 23:59:36 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

93 54.56 8.60 ลติร

08/01/2022 00:00:36 08/01/2022 23:59:58 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

09/01/2022 00:00:58 09/01/2022 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี21
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

10/01/2022 00:00:19 10/01/2022 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี21
วนิาที

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

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

0 0.03 0.00 ลติร

11/01/2022 00:00:40 11/01/2022 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี22
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

12/01/2022 00:00:02 12/01/2022 23:59:05 23 ชั�วโมง 59 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

101 23.76 4.21 ลติร

13/01/2022 00:00:05 13/01/2022 23:59:29 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

82 27.67 4.91 ลติร

14/01/2022 00:00:29 14/01/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี22
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

15/01/2022 00:00:51 15/01/2022 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี22
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/01/2022 00:00:13 16/01/2022 23:59:36 23 ชั�วโมง 59 นาท ี23
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

17/01/2022 00:00:36 17/01/2022 23:59:00 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

103 76.94 12.06 ลติร

18/01/2022 00:00:00 18/01/2022 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

91 43.93 7.43 ลติร

19/01/2022 00:00:24 19/01/2022 23:59:48 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

98 61.53 9.09 ลติร

20/01/2022 00:00:48 20/01/2022 23:59:11 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

74 5.14 0.60 ลติร

21/01/2022 00:00:11 21/01/2022 23:59:33 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 0.01 0.00 ลติร

22/01/2022 00:00:33 22/01/2022 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี24
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

23/01/2022 00:00:57 23/01/2022 20:08:45 20 ชั�วโมง 7 นาท ี48 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

81 14.27 2.56 ลติร

28/01/2022 11:39:36 28/01/2022 23:59:12 12 ชั�วโมง 19 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

29/01/2022 00:00:12 29/01/2022 16:21:25 16 ชั�วโมง 21 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 : 12 ชั�วโมง 38 นาท ี20 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 32.06 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 365.16 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 59.02 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 6.19 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [58 โดยสาร] 40-0190 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 01/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/01/2022 00:00:22 01/01/2022 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี27
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

02/01/2022 00:00:49 02/01/2022 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี26
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

03/01/2022 00:00:15 03/01/2022 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี26
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

04/01/2022 00:00:42 04/01/2022 23:59:07 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

82 46.76 9.10 ลติร

05/01/2022 00:00:08 05/01/2022 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

98 50.27 9.66 ลติร

06/01/2022 00:00:34 06/01/2022 23:58:59 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

89 127.24 24.13 ลติร

07/01/2022 00:00:00 07/01/2022 23:59:26 23 ชั�วโมง 59 นาท ี26
วนิาที

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

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

103 143.11 27.02 ลติร

08/01/2022 00:00:27 08/01/2022 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี25
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

09/01/2022 00:00:53 09/01/2022 23:59:17 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

10/01/2022 00:00:18 10/01/2022 23:59:44 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

95 157.24 29.12 ลติร

11/01/2022 00:00:45 11/01/2022 23:59:11 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

97 185.10 34.28 ลติร

12/01/2022 00:00:12 12/01/2022 23:59:39 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

90 104.74 19.80 ลติร

13/01/2022 00:00:40 13/01/2022 23:59:04 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 32.48 5.83 ลติร

14/01/2022 00:00:05 14/01/2022 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

89 100.17 18.63 ลติร

15/01/2022 00:00:31 15/01/2022 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี25
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/01/2022 00:00:57 16/01/2022 23:59:22 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

17/01/2022 00:00:22 17/01/2022 23:59:47 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

93 36.76 6.46 ลติร

18/01/2022 00:00:48 18/01/2022 23:59:12 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

6 0.19 0.00 ลติร

19/01/2022 00:00:13 19/01/2022 23:59:38 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 43.10 8.23 ลติร

20/01/2022 00:00:39 20/01/2022 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

68 7.75 1.51 ลติร

21/01/2022 00:00:04 21/01/2022 23:59:30 23 ชั�วโมง 59 นาท ี26
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 11.23 1.93 ลติร

22/01/2022 00:00:31 22/01/2022 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี27
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

23/01/2022 00:00:59 23/01/2022 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี27
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

55 5.09 0.89 ลติร

24/01/2022 00:00:27 24/01/2022 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี26
วนิาที

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

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

106 75.63 13.84 ลติร

25/01/2022 00:00:53 25/01/2022 23:59:18 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

66 18.17 3.36 ลติร

26/01/2022 00:00:18 26/01/2022 23:59:43 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

91 63.30 11.43 ลติร

27/01/2022 00:00:43 27/01/2022 23:59:08 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

85 120.53 23.25 ลติร

28/01/2022 00:00:09 28/01/2022 23:59:33 23 ชั�วโมง 59 นาท ี24
วนิาที

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

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

5 0.26 0.00 ลติร

29/01/2022 00:00:34 29/01/2022 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี25
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

30/01/2022 00:00:59 30/01/2022 23:59:23 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



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

31/01/2022 00:00:24 31/01/2022 23:59:50 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

101 204.16 39.43 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 20 ชั�วโมง 26 นาท ี3 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 46.99 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1533.27 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 287.90 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.33 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [59 โดยสาร] 40-0191 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 01/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/01/2022 00:00:10 01/01/2022 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี32
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

02/01/2022 00:00:42 02/01/2022 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี31
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

03/01/2022 00:00:13 03/01/2022 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี32
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

04/01/2022 00:00:45 04/01/2022 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี32
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

05/01/2022 00:00:18 05/01/2022 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี30
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

06/01/2022 00:00:49 06/01/2022 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี29
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

07/01/2022 00:00:18 07/01/2022 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี29
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

08/01/2022 00:00:48 08/01/2022 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี29
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

09/01/2022 00:00:18 09/01/2022 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี23
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

10/01/2022 00:00:41 10/01/2022 23:58:43 23 ชั�วโมง 58 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

11/01/2022 00:01:04 11/01/2022 23:59:32 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

12/01/2022 00:00:52 12/01/2022 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

13/01/2022 00:00:20 13/01/2022 23:59:59 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

78 85.94 16.57 ลติร

14/01/2022 00:01:00 14/01/2022 23:59:34 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

67 37.30 6.68 ลติร

15/01/2022 00:00:34 15/01/2022 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

0 0.00 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/01/2022 00:00:06 16/01/2022 23:59:37 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

17/01/2022 00:00:38 17/01/2022 23:59:11 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

69 48.35 9.17 ลติร

18/01/2022 00:00:11 18/01/2022 23:59:46 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

78 25.87 4.62 ลติร

19/01/2022 00:00:46 19/01/2022 23:59:19 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

69 28.21 5.45 ลติร

20/01/2022 00:00:19 20/01/2022 23:59:53 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

76 48.16 9.31 ลติร

21/01/2022 00:00:53 21/01/2022 23:59:28 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

73 49.15 9.20 ลติร

22/01/2022 00:00:29 22/01/2022 23:59:04 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

23/01/2022 00:00:04 23/01/2022 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี36
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

24/01/2022 00:00:40 24/01/2022 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี35
วนิาที

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

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

86 55.15 9.90 ลติร

25/01/2022 00:00:16 25/01/2022 23:59:49 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

69 25.01 4.42 ลติร

26/01/2022 00:00:50 26/01/2022 23:59:23 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

27/01/2022 00:00:24 27/01/2022 23:59:58 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 0.06 0.00 ลติร

28/01/2022 00:00:58 28/01/2022 23:59:31 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

8 0.12 0.00 ลติร

29/01/2022 00:00:31 29/01/2022 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี32
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

30/01/2022 00:00:04 30/01/2022 23:59:36 23 ชั�วโมง 59 นาท ี32
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

31/01/2022 00:00:36 31/01/2022 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี32
วนิาที

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

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

0 0.00 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 : 14 ชั�วโมง 5 นาท ี20 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 33.63 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 403.32 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 75.32 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.35 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [60 โดยสาร] 40-0196 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 01/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/01/2022 00:00:23 01/01/2022 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

02/01/2022 00:00:04 02/01/2022 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี41
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

03/01/2022 00:00:45 03/01/2022 23:59:26 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

04/01/2022 00:00:27 04/01/2022 23:59:08 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

05/01/2022 00:00:09 05/01/2022 23:59:48 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 0.11 0.00 ลติร

06/01/2022 00:00:49 06/01/2022 23:59:27 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

07/01/2022 00:00:27 07/01/2022 23:59:05 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

08/01/2022 00:00:06 08/01/2022 23:59:44 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

09/01/2022 00:00:44 09/01/2022 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

0 0.02 0.00 ลติร

10/01/2022 00:00:23 10/01/2022 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

11/01/2022 00:00:02 11/01/2022 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

12/01/2022 00:00:40 12/01/2022 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

13/01/2022 00:00:19 13/01/2022 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

0 0.00 0.00 ลติร

14/01/2022 00:00:57 14/01/2022 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 0.00 0.00 ลติร

15/01/2022 00:00:36 15/01/2022 23:59:15 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

16/01/2022 00:00:15 16/01/2022 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี39
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

17/01/2022 00:00:54 17/01/2022 23:59:33 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

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

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

70 12.07 2.39 ลติร

18/01/2022 00:00:34 18/01/2022 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

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

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

5 0.11 0.00 ลติร

19/01/2022 00:00:13 19/01/2022 23:59:54 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

64 38.98 7.19 ลติร

20/01/2022 00:00:54 20/01/2022 23:59:35 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

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

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

77 35.08 6.60 ลติร

21/01/2022 00:00:36 21/01/2022 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

65 40.80 7.80 ลติร

22/01/2022 00:00:18 22/01/2022 23:59:00 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

23/01/2022 00:00:00 23/01/2022 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

0 0.01 0.00 ลติร

24/01/2022 00:00:43 24/01/2022 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

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

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

64 39.68 7.70 ลติร

25/01/2022 00:00:24 25/01/2022 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

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

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

77 39.04 7.61 ลติร

26/01/2022 00:00:06 26/01/2022 23:59:48 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

77 67.65 13.02 ลติร

27/01/2022 00:00:48 27/01/2022 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

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

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

2 0.03 0.00 ลติร

28/01/2022 00:00:30 28/01/2022 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

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

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

76 28.92 5.44 ลติร

29/01/2022 00:00:10 29/01/2022 23:59:50 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

30/01/2022 00:00:50 30/01/2022 23:59:29 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

31/01/2022 00:00:29 31/01/2022 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

76 41.72 7.59 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 : 18 ชั�วโมง 1 นาท ี10 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 34.63 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 344.27 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 65.34 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.27 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [01 ทวัร]์ 40-0225 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 01/2022

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

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/01/2022 00:00:19 01/01/2022 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.06 0.00 ลติร

02/01/2022 00:00:52 02/01/2022 23:59:25 23 ชั�วโมง 58 นาท ี33
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

03/01/2022 00:00:25 03/01/2022 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี33
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

04/01/2022 00:00:57 04/01/2022 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.37 0.00 ลติร

05/01/2022 00:00:30 05/01/2022 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.20 0.00 ลติร

06/01/2022 00:00:02 06/01/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 59 นาท ี32
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

07/01/2022 00:00:34 07/01/2022 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี32
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

08/01/2022 00:00:06 08/01/2022 23:59:38 23 ชั�วโมง 59 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.06 0.00 ลติร

09/01/2022 00:00:38 09/01/2022 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี32
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

10/01/2022 00:00:10 10/01/2022 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.37 0.00 ลติร

11/01/2022 00:00:41 11/01/2022 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.43 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

12/01/2022 00:00:13 12/01/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี33
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

13/01/2022 00:00:46 13/01/2022 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี32
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

14/01/2022 00:00:18 14/01/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี33
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

15/01/2022 00:00:51 15/01/2022 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี33
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

16/01/2022 00:00:24 16/01/2022 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี33
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

17/01/2022 00:00:57 17/01/2022 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.70 0.00 ลติร

18/01/2022 00:00:30 18/01/2022 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี33
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

19/01/2022 00:00:03 19/01/2022 23:59:35 23 ชั�วโมง 59 นาท ี32
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

20/01/2022 00:00:35 20/01/2022 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.14 0.00 ลติร

21/01/2022 00:00:08 21/01/2022 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.14 0.00 ลติร

22/01/2022 00:00:41 22/01/2022 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี35
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

23/01/2022 00:00:16 23/01/2022 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.33 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

24/01/2022 00:00:49 24/01/2022 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.77 0.00 ลติร

25/01/2022 00:00:23 25/01/2022 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี33
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

26/01/2022 00:00:56 26/01/2022 23:59:28 23 ชั�วโมง 58 นาท ี32
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

27/01/2022 00:00:28 27/01/2022 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.10 0.00 ลติร

28/01/2022 00:00:01 28/01/2022 23:59:35 23 ชั�วโมง 59 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.18 0.00 ลติร

29/01/2022 00:00:35 29/01/2022 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี34
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

30/01/2022 00:00:08 30/01/2022 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี34
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

31/01/2022 00:00:41 31/01/2022 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.31 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 18 ชั�วโมง 1 นาท ี10 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 34.63 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 4.32 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 65.34 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.27 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [14 โดยสาร] 40-0255 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 01/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/01/2022 00:00:42 01/01/2022 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

02/01/2022 00:00:43 02/01/2022 23:59:43 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

03/01/2022 00:00:44 03/01/2022 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

2 0.05 0.00 ลติร

04/01/2022 00:00:45 04/01/2022 23:59:44 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

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

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

1 0.04 0.00 ลติร

05/01/2022 00:00:45 05/01/2022 23:59:44 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

06/01/2022 00:00:44 06/01/2022 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

91 39.70 6.26 ลติร

07/01/2022 00:00:45 07/01/2022 23:59:44 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

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

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

0 0.02 0.00 ลติร

08/01/2022 00:00:45 08/01/2022 23:59:44 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

09/01/2022 00:00:45 09/01/2022 23:59:44 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

10/01/2022 00:00:44 10/01/2022 23:59:43 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

70 27.24 4.79 ลติร

11/01/2022 00:00:44 11/01/2022 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

68 29.94 4.99 ลติร

12/01/2022 00:00:45 12/01/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

73 29.85 5.04 ลติร

13/01/2022 00:00:46 13/01/2022 23:59:47 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

59 27.53 4.29 ลติร

14/01/2022 00:00:48 14/01/2022 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

101 36.60 5.87 ลติร

15/01/2022 00:00:49 15/01/2022 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

82 20.08 3.15 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/01/2022 00:00:50 16/01/2022 23:59:49 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

17/01/2022 00:00:50 17/01/2022 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

75 30.27 4.84 ลติร

18/01/2022 00:00:51 18/01/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

65 27.60 4.47 ลติร

19/01/2022 00:00:52 19/01/2022 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

60 29.92 5.30 ลติร

20/01/2022 00:00:54 20/01/2022 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

60 38.19 6.72 ลติร

21/01/2022 00:00:56 21/01/2022 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

75 38.47 6.04 ลติร

22/01/2022 00:00:58 22/01/2022 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

1 0.01 0.00 ลติร

23/01/2022 00:00:00 23/01/2022 23:59:01 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

24/01/2022 00:00:01 24/01/2022 23:59:02 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

69 30.92 5.35 ลติร

25/01/2022 00:00:03 25/01/2022 23:59:02 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

26/01/2022 00:00:03 26/01/2022 23:59:03 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

82 43.89 7.20 ลติร

27/01/2022 00:00:03 27/01/2022 23:59:02 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

28/01/2022 00:00:02 28/01/2022 23:59:02 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

84 55.88 9.42 ลติร

29/01/2022 00:00:02 29/01/2022 23:59:03 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

7 0.08 0.00 ลติร

30/01/2022 00:00:04 30/01/2022 23:59:04 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

31/01/2022 00:00:04 31/01/2022 23:59:05 23 ชั�วโมง 59 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

87 42.02 7.32 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 : 3 วนั 18 ชั�วโมง 20 นาท ี52 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 37.29 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 548.29 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 91.05 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 6.02 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [15 โดยสาร] 40-0256 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 01/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/01/2022 00:00:52 01/01/2022 23:59:32 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

02/01/2022 00:00:33 02/01/2022 23:59:12 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

03/01/2022 00:00:13 03/01/2022 23:59:16 23 ชั�วโมง 59 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.02 0.00 ลติร

04/01/2022 00:00:17 04/01/2022 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี24
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

05/01/2022 00:02:01 05/01/2022 23:59:04 23 ชั�วโมง 57 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

06/01/2022 00:00:04 06/01/2022 23:59:08 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 0.02 0.00 ลติร

07/01/2022 00:00:08 07/01/2022 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี46
วนิาที

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

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

52 16.78 2.77 ลติร

08/01/2022 00:00:55 08/01/2022 23:59:35 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

09/01/2022 00:00:35 09/01/2022 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

10/01/2022 00:00:16 10/01/2022 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

78 19.99 3.14 ลติร

11/01/2022 00:00:56 11/01/2022 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 0.03 0.00 ลติร

12/01/2022 00:00:36 12/01/2022 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

107 97.69 16.99 ลติร

13/01/2022 00:00:17 13/01/2022 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

96 99.66 17.57 ลติร

14/01/2022 00:00:57 14/01/2022 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

93 78.04 13.67 ลติร

15/01/2022 00:00:37 15/01/2022 23:59:17 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



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/01/2022 00:00:17 16/01/2022 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี41
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

17/01/2022 00:00:58 17/01/2022 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

0 0.01 0.00 ลติร

18/01/2022 00:00:39 18/01/2022 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

96 85.32 15.25 ลติร

19/01/2022 00:00:17 19/01/2022 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

87 77.66 13.28 ลติร

20/01/2022 00:00:57 20/01/2022 23:59:38 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

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

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

101 79.73 13.48 ลติร

21/01/2022 00:00:39 21/01/2022 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

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

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

89 75.44 12.97 ลติร

22/01/2022 00:00:20 22/01/2022 23:59:01 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

23/01/2022 00:00:01 23/01/2022 23:59:43 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

24/01/2022 00:00:43 24/01/2022 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

25/01/2022 00:00:24 25/01/2022 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

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

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

79 25.00 4.00 ลติร

26/01/2022 00:00:05 26/01/2022 23:59:45 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

93 81.85 14.20 ลติร

27/01/2022 00:00:45 27/01/2022 23:59:26 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

98 99.49 17.59 ลติร

28/01/2022 00:00:26 28/01/2022 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

84 98.93 17.31 ลติร

29/01/2022 00:00:04 29/01/2022 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

30/01/2022 00:00:42 30/01/2022 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 0.00 0.00 ลติร

31/01/2022 00:00:20 31/01/2022 23:59:59 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

102 153.84 26.61 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 วนั 14 ชั�วโมง 23 นาท ี3 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 46.21 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1089.52 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 188.83 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.77 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [16 โดยสาร] 40-0257 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 01/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/01/2022 00:00:18 01/01/2022 23:59:12 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 0.01 0.00 ลติร

02/01/2022 00:00:12 02/01/2022 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

03/01/2022 00:00:07 03/01/2022 23:59:02 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

04/01/2022 00:00:02 04/01/2022 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี55
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

05/01/2022 00:00:57 05/01/2022 23:59:51 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

06/01/2022 00:00:51 06/01/2022 23:59:45 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

83 106.94 17.59 ลติร

07/01/2022 00:00:45 07/01/2022 23:59:38 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

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

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

81 94.49 15.40 ลติร

08/01/2022 00:00:39 08/01/2022 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

09/01/2022 00:00:33 09/01/2022 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

3 0.14 0.00 ลติร

10/01/2022 00:00:27 10/01/2022 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 0.04 0.00 ลติร

11/01/2022 00:00:22 11/01/2022 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

85 97.75 17.01 ลติร

12/01/2022 00:00:14 12/01/2022 23:59:08 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

76 94.14 16.06 ลติร

13/01/2022 00:00:08 13/01/2022 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

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

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

85 191.25 31.38 ลติร

14/01/2022 00:00:02 14/01/2022 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี53
วนิาที

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

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

81 91.80 14.71 ลติร

15/01/2022 00:00:55 15/01/2022 23:59:48 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



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/01/2022 00:00:49 16/01/2022 23:59:43 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

17/01/2022 00:00:43 17/01/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

18/01/2022 00:00:38 18/01/2022 23:59:30 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

82 88.86 14.67 ลติร

19/01/2022 00:00:30 19/01/2022 23:59:24 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 57.83 9.36 ลติร

20/01/2022 00:00:25 20/01/2022 23:59:19 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

21/01/2022 00:00:19 21/01/2022 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

88 84.59 14.13 ลติร

22/01/2022 00:00:14 22/01/2022 23:59:10 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

23/01/2022 00:00:11 23/01/2022 23:59:06 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

24/01/2022 00:00:06 24/01/2022 23:58:59 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

78 91.41 15.03 ลติร

25/01/2022 00:00:00 25/01/2022 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

87 100.42 17.36 ลติร

26/01/2022 00:00:52 26/01/2022 23:59:43 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

77 101.04 17.56 ลติร

27/01/2022 00:00:44 27/01/2022 23:59:36 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 0.07 0.00 ลติร

28/01/2022 00:00:37 28/01/2022 23:59:28 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
วนิาที

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

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

78 88.13 15.08 ลติร

29/01/2022 00:00:29 29/01/2022 23:59:22 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

3 0.07 0.00 ลติร

30/01/2022 00:00:23 30/01/2022 23:59:16 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 0.05 0.00 ลติร

31/01/2022 00:00:16 31/01/2022 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
วนิาที

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

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

0 0.02 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 วนั 8 ชั�วโมง 31 นาท ี23 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 50.61 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1289.03 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 215.34 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.99 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [17 โดยสาร] 40-0265 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 01/2022

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:์ [18 โดยสาร] 40-0266 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 01/2022

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

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/01/2022
00:00:16

01/01/2022 23:59:29 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

02/01/2022
00:00:29

02/01/2022 23:59:42 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

03/01/2022
00:00:43

03/01/2022 23:59:55 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 0.02 0.00 ลติร

04/01/2022
00:00:56

04/01/2022 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 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

05/01/2022
00:00:08

05/01/2022 23:59:20 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

06/01/2022
00:00:20

06/01/2022 23:59:32 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

07/01/2022
00:00:33

07/01/2022 23:59:44 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

75 23.05 3.80 ลติร

08/01/2022
00:00:44

08/01/2022 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กว๋ยเตี�ยวเดนิดง สพุรรณบรุี
 ต.ทา่พี�เลี�ยง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

94 5.00 0.86 ลติร

09/01/2022
00:00:54

09/01/2022 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี8
วนิาที

อยูท่ี� กว๋ยเตี�ยวเดนิดง สพุรรณบรุี
 ต.ทา่พี�เลี�ยง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

50 8.68 1.44 ลติร

10/01/2022
00:00:02

10/01/2022 23:59:11 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 0.02 0.00 ลติร

11/01/2022
00:00:12

11/01/2022 23:59:20 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

74 47.22 7.87 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

12/01/2022
00:00:20

12/01/2022 23:59:29 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

13/01/2022
00:00:30

13/01/2022 23:59:39 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

60 6.47 1.05 ลติร

14/01/2022
00:00:40

14/01/2022 23:59:49 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

84 20.89 3.53 ลติร

15/01/2022
00:00:50

15/01/2022 23:58:59 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

16/01/2022
00:00:00

16/01/2022 23:59:10 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

17/01/2022
00:00:11

17/01/2022 23:59:20 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

18/01/2022
00:00:21

18/01/2022 23:59:30 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

89 119.51 21.23 ลติร

19/01/2022
00:00:31

19/01/2022 23:59:40 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 0.05 0.00 ลติร

20/01/2022
00:00:41

20/01/2022 23:59:50 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 0.02 0.00 ลติร

21/01/2022
00:00:50

21/01/2022 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

22/01/2022
00:00:01

22/01/2022 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

23/01/2022
00:00:13

23/01/2022 23:59:24 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.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

24/01/2022
00:00:24

24/01/2022 23:59:34 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

25/01/2022
00:00:34

25/01/2022 23:59:43 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

81 24.83 4.21 ลติร

26/01/2022
00:00:44

26/01/2022 23:59:53 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

84 32.02 5.48 ลติร

27/01/2022
00:00:53

27/01/2022 23:59:02 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

28/01/2022
00:00:03

28/01/2022 23:59:12 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

29/01/2022
00:00:13

29/01/2022 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

30/01/2022
00:00:23

30/01/2022 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

31/01/2022
00:00:33

31/01/2022 23:59:42 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 0.03 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 8 ชั�วโมง 41 นาท ี27 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 43.13 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 287.82 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 49.47 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.82 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [41 เททา้ย] 83-4802 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 01/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/01/2022 00:00:52 01/01/2022 23:59:20 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

02/01/2022 00:00:22 02/01/2022 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี30
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

03/01/2022 00:00:52 03/01/2022 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี29
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

04/01/2022 00:00:22 04/01/2022 23:59:51 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 0.07 0.00 ลติร

05/01/2022 00:00:52 05/01/2022 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี29
วนิาที

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

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

81 85.39 16.48 ลติร

06/01/2022 00:00:22 06/01/2022 23:59:52 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 91.44 17.88 ลติร

07/01/2022 00:00:53 07/01/2022 23:59:22 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 0.05 0.00 ลติร

08/01/2022 00:00:22 08/01/2022 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี30
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

09/01/2022 00:00:52 09/01/2022 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี29
วนิาที

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

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

0 0.09 0.00 ลติร

10/01/2022 00:00:22 10/01/2022 23:59:50 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 0.06 0.00 ลติร

11/01/2022 00:00:51 11/01/2022 23:59:19 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 0.01 0.00 ลติร

12/01/2022 00:00:20 12/01/2022 23:59:48 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 0.02 0.00 ลติร

13/01/2022 00:00:49 13/01/2022 23:59:17 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

14/01/2022 00:00:18 14/01/2022 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี29
วนิาที

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

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

0 0.10 0.00 ลติร

15/01/2022 00:00:48 15/01/2022 23:59:16 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



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/01/2022 00:00:17 16/01/2022 23:59:46 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

17/01/2022 00:00:47 17/01/2022 23:59:15 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

18/01/2022 00:00:15 18/01/2022 23:59:45 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

90 142.25 27.12 ลติร

19/01/2022 00:00:46 19/01/2022 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี29
วนิาที

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

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

2 0.16 0.00 ลติร

20/01/2022 00:00:15 20/01/2022 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี30
วนิาที

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

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

0 0.04 0.00 ลติร

21/01/2022 00:00:46 21/01/2022 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

3 0.08 0.00 ลติร

22/01/2022 00:00:16 22/01/2022 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี32
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

23/01/2022 00:00:48 23/01/2022 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

0 0.00 0.00 ลติร

24/01/2022 00:00:18 24/01/2022 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี29
วนิาที

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

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

3 0.12 0.00 ลติร

25/01/2022 00:00:48 25/01/2022 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

26/01/2022 00:00:16 26/01/2022 23:59:45 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

93 79.32 15.39 ลติร

27/01/2022 00:00:45 27/01/2022 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

4 0.21 0.01 ลติร

28/01/2022 00:00:14 28/01/2022 23:59:43 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 0.07 0.00 ลติร

29/01/2022 00:00:43 29/01/2022 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี28
วนิาที

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

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

0 0.02 0.00 ลติร

30/01/2022 00:00:11 30/01/2022 23:59:39 23 ชั�วโมง 59 นาท ี28
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

31/01/2022 00:00:39 31/01/2022 23:59:06 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

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 : 9 ชั�วโมง 2 นาท ี1 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 52.06 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 399.50 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 76.88 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.20 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [07 เททา้ย] 83-4803 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 01/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/01/2022 00:00:05 01/01/2022 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี43
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

02/01/2022 00:00:48 02/01/2022 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

03/01/2022 00:00:31 03/01/2022 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

04/01/2022 00:00:14 04/01/2022 23:59:58 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

05/01/2022 00:00:57 05/01/2022 23:59:40 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

06/01/2022 00:00:40 06/01/2022 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

07/01/2022 00:00:23 07/01/2022 23:59:05 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

08/01/2022 00:00:05 08/01/2022 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี43
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

09/01/2022 00:00:47 09/01/2022 23:59:30 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

10/01/2022 00:00:30 10/01/2022 23:59:13 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

11/01/2022 00:00:13 11/01/2022 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี42
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

12/01/2022 00:00:55 12/01/2022 23:59:38 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

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

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

5 0.04 0.00 ลติร

13/01/2022 00:00:38 13/01/2022 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

14/01/2022 00:00:20 14/01/2022 23:59:04 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

15/01/2022 00:00:03 15/01/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี43
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/01/2022 00:00:46 16/01/2022 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 0.00 0.00 ลติร

17/01/2022 00:00:29 17/01/2022 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

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

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

90 21.95 3.18 ลติร

18/01/2022 00:00:13 18/01/2022 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี42
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

19/01/2022 00:00:55 19/01/2022 23:59:38 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

20/01/2022 00:00:37 20/01/2022 23:59:20 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 0.03 0.00 ลติร

21/01/2022 00:00:20 21/01/2022 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

22/01/2022 00:00:03 22/01/2022 23:59:48 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

23/01/2022 00:00:48 23/01/2022 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

24/01/2022 00:00:30 24/01/2022 23:59:13 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

25/01/2022 00:00:13 25/01/2022 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี42
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

26/01/2022 00:00:55 26/01/2022 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

27/01/2022 00:00:36 27/01/2022 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

28/01/2022 00:00:18 28/01/2022 23:59:00 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

29/01/2022 00:00:00 29/01/2022 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

82 60.36 10.49 ลติร

30/01/2022 00:00:43 30/01/2022 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

31/01/2022 00:00:24 31/01/2022 23:59:05 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

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 : 4 ชั�วโมง 29 นาที

ความเร็วเฉลี�ย : 21.18 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 82.41 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 13.67 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 6.03 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [42 เททา้ย] 83-4804 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 01/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/01/2022 00:00:31 01/01/2022 23:59:18 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 0.03 0.00 ลติร

02/01/2022 00:00:18 02/01/2022 23:59:05 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 0.02 0.00 ลติร

03/01/2022 00:00:05 03/01/2022 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี47
วนิาที

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

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

0 0.02 0.00 ลติร

04/01/2022 00:00:52 04/01/2022 23:59:40 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

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

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

92 106.89 16.11 ลติร

05/01/2022 00:00:39 05/01/2022 23:59:25 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

70 40.36 7.06 ลติร

06/01/2022 00:00:25 06/01/2022 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

55 5.09 0.39 ลติร

07/01/2022 00:00:11 07/01/2022 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี47
วนิาที

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

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

93 90.62 13.88 ลติร

08/01/2022 00:00:58 08/01/2022 23:59:44 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

09/01/2022 00:00:44 09/01/2022 23:59:31 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

10/01/2022 00:00:31 10/01/2022 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

11/01/2022 00:00:18 11/01/2022 23:59:05 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

100 141.45 22.07 ลติร

12/01/2022 00:00:05 12/01/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี46
วนิาที

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

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

47 5.09 0.80 ลติร

13/01/2022 00:00:51 13/01/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

14/01/2022 00:00:37 14/01/2022 23:59:24 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

3 0.10 0.00 ลติร

15/01/2022 00:00:24 15/01/2022 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/01/2022 00:00:10 16/01/2022 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี47
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

17/01/2022 00:00:56 17/01/2022 23:59:43 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

18/01/2022 00:00:43 18/01/2022 23:59:28 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

62 22.39 3.70 ลติร

19/01/2022 00:00:27 19/01/2022 23:59:14 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

20/01/2022 00:00:14 20/01/2022 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

21/01/2022 00:00:00 21/01/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี46
วนิาที

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

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

71 22.48 3.12 ลติร

22/01/2022 00:00:46 22/01/2022 23:59:33 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

23/01/2022 00:00:33 23/01/2022 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

24/01/2022 00:00:19 24/01/2022 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

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

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

0 0.06 0.00 ลติร

25/01/2022 00:00:05 25/01/2022 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

0 0.00 0.00 ลติร

26/01/2022 00:00:50 26/01/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

27/01/2022 00:00:34 27/01/2022 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

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

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

93 79.26 12.57 ลติร

28/01/2022 00:00:19 28/01/2022 23:59:02 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 0.03 0.00 ลติร

29/01/2022 00:00:02 29/01/2022 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี43
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

30/01/2022 00:00:45 30/01/2022 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

31/01/2022 00:00:29 31/01/2022 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

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 : 14 ชั�วโมง 24 นาท ี21 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 40.16 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 513.89 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 79.70 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 6.45 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [44 เททา้ย] 83-4805 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 01/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/01/2022 00:00:21 01/01/2022 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี21
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

02/01/2022 00:00:43 02/01/2022 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี21
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

03/01/2022 00:00:05 03/01/2022 23:59:26 23 ชั�วโมง 59 นาท ี21
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

04/01/2022 00:00:27 04/01/2022 23:59:49 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

65 63.65 12.10 ลติร

05/01/2022 00:00:49 05/01/2022 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี21
วนิาที

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

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

67 49.63 9.59 ลติร

06/01/2022 00:00:11 06/01/2022 23:59:30 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

61 54.69 10.61 ลติร

07/01/2022 00:00:30 07/01/2022 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

61 69.71 13.31 ลติร

08/01/2022 00:00:52 08/01/2022 23:59:12 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

2 0.09 0.00 ลติร

09/01/2022 00:00:13 09/01/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 59 นาท ี21
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

10/01/2022 00:00:34 10/01/2022 23:59:53 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 0.02 0.00 ลติร

11/01/2022 00:00:54 11/01/2022 23:59:13 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

2 0.09 0.00 ลติร

12/01/2022 00:00:14 12/01/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

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

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

64 68.26 13.10 ลติร

13/01/2022 00:00:35 13/01/2022 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

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

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

60 74.44 14.15 ลติร

14/01/2022 00:00:55 14/01/2022 23:59:14 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

64 66.13 12.91 ลติร

15/01/2022 00:00:15 15/01/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/01/2022 00:00:34 16/01/2022 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

17/01/2022 00:00:54 17/01/2022 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

65 92.92 17.75 ลติร

18/01/2022 00:00:15 18/01/2022 23:59:36 23 ชั�วโมง 59 นาท ี21
วนิาที

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

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

62 61.09 11.54 ลติร

19/01/2022 00:00:36 19/01/2022 23:59:56 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

78 55.85 10.43 ลติร

20/01/2022 00:00:57 20/01/2022 23:59:17 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

78 43.51 7.92 ลติร

21/01/2022 00:00:18 21/01/2022 23:59:39 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

62 74.86 14.01 ลติร

22/01/2022 00:00:39 22/01/2022 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี22
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

23/01/2022 00:00:01 23/01/2022 23:59:22 23 ชั�วโมง 59 นาท ี21
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

24/01/2022 00:00:23 24/01/2022 23:59:43 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

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

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

68 61.72 11.60 ลติร

25/01/2022 00:00:43 25/01/2022 23:59:02 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

66 66.59 12.60 ลติร

26/01/2022 00:00:03 26/01/2022 23:59:22 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

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

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

68 59.86 11.11 ลติร

27/01/2022 00:00:23 27/01/2022 23:59:41 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

60 12.77 2.47 ลติร

28/01/2022 00:00:41 28/01/2022 23:58:59 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

29/01/2022 00:00:00 29/01/2022 23:59:18 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

30/01/2022 00:00:19 30/01/2022 23:59:38 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

31/01/2022 00:00:38 31/01/2022 23:59:58 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

66 60.31 10.93 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 : 2 วนั 8 ชั�วโมง 14 นาท ี39 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 31.84 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1036.19 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 196.13 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.28 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [05 รถนํ�า] 83-4899 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 01/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

10/01/2022 10:31:55 10/01/2022 23:59:20 13 ชั�วโมง 27 นาท ี25
วนิาที

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

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

0 0.43 0.00 ลติร

11/01/2022 00:00:19 11/01/2022 23:59:15 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

1 0.11 0.00 ลติร

12/01/2022 00:00:15 12/01/2022 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

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

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

103 63.80 15.96 ลติร

13/01/2022 00:00:12 13/01/2022 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

22 17.89 4.84 ลติร

14/01/2022 00:00:09 14/01/2022 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

18 9.25 2.09 ลติร

15/01/2022 00:00:07 15/01/2022 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

16/01/2022 00:00:03 16/01/2022 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

17/01/2022 00:00:59 17/01/2022 23:59:55 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/01/2022 00:00:55 18/01/2022 23:59:53 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

27 24.76 5.53 ลติร

19/01/2022 00:00:53 19/01/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

26 11.34 1.84 ลติร

20/01/2022 00:00:51 20/01/2022 23:59:47 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

21/01/2022 00:00:47 21/01/2022 23:59:43 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

22/01/2022 00:00:42 22/01/2022 23:59:40 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

23/01/2022 00:00:40 23/01/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/01/2022 00:00:37 24/01/2022 23:59:33 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

25/01/2022 00:00:33 25/01/2022 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

26/01/2022 00:00:29 26/01/2022 23:59:25 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

31 2.66 0.85 ลติร

27/01/2022 00:00:25 27/01/2022 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

30 7.90 1.89 ลติร

28/01/2022 00:00:22 28/01/2022 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

27 12.97 3.22 ลติร

29/01/2022 00:00:20 29/01/2022 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

30/01/2022 00:00:17 30/01/2022 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

31/01/2022 00:00:12 31/01/2022 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลํารางลาดตะเพยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

30 20.62 5.34 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 10 ชั�วโมง 31 นาท ี20 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 11.99 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 171.74 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 41.56 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 4.13 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [02 รถนํ�า ] 83-4900 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 01/2022

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

ตน้
สถานที� สิ�น

สดุ
ความเร็วสงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั เวลา PTO เปิด

01/01/2022 22:01:05 01/01/2022 22:08:52 7 นาท ี47 วนิาที อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์อง

ชา่ง
 ต.รั �วใหญ่

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์อง

ชา่ง
 ต.รั �วใหญ่

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

06/01/2022 11:53:07 06/01/2022 12:01:15 8 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์อง

ชา่ง
 ต.รั �วใหญ่

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์อง

ชา่ง
 ต.รั �วใหญ่

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

2 0.11 0.00 ลติร

07/01/2022 08:32:58 07/01/2022 16:53:49 8 ชั�วโมง 20 นาท ี51 วนิาที อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์อง

ชา่ง
 ต.รั �วใหญ่

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์อง

ชา่ง
 ต.รั �วใหญ่

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.05 0.00 ลติร

08/01/2022 13:37:48 08/01/2022 13:43:00 5 นาท ี12 วนิาที อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์อง

ชา่ง
 ต.รั �วใหญ่

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์อง

ชา่ง
 ต.รั �วใหญ่

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.21 0.00 ลติร

09/01/2022 09:33:05 09/01/2022 10:46:32 1 ชั�วโมง 13 นาท ี27 วนิาที อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์อง

ชา่ง
 ต.รั �วใหญ่

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์อง

ชา่ง
 ต.รั �วใหญ่

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.41 0.00 ลติร



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

ตน้
สถานที� สิ�น

สดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั เวลา PTO เปิด

10/01/2022 09:56:06 10/01/2022 11:51:39 1 ชั�วโมง 55 นาท ี33 วนิาที อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์อง

ชา่ง
 ต.รั �วใหญ่

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เมร ุวดัไผ่
เกาะโพธิ�งาม

 ต.สนามชยั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

53 18.63 3.66 ลติร

11/01/2022 08:08:51 11/01/2022 16:21:47 8 ชั�วโมง 12 นาท ี56 วนิาที อยูท่ี� เมร ุวดัไผ่
เกาะโพธิ�งาม

 ต.สนามชยั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เมร ุวดัไผ่
เกาะโพธิ�งาม

 ต.สนามชยั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

49 21.31 5.63 ลติร

12/01/2022 08:04:12 12/01/2022 16:31:31 8 ชั�วโมง 27 นาท ี19 วนิาที อยูท่ี� เมร ุวดัไผ่
เกาะโพธิ�งาม

 ต.สนามชยั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เมร ุวดัไผ่
เกาะโพธิ�งาม

 ต.สนามชยั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

24 14.31 3.72 ลติร

13/01/2022 08:11:55 13/01/2022 16:49:35 8 ชั�วโมง 37 นาท ี40 วนิาที อยูท่ี� เมร ุวดัไผ่
เกาะโพธิ�งาม

 ต.สนามชยั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เมร ุวดัไผ่
เกาะโพธิ�งาม

 ต.สนามชยั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

50 18.95 4.50 ลติร

14/01/2022 08:07:58 14/01/2022 16:20:23 8 ชั�วโมง 12 นาท ี25 วนิาที อยูท่ี� เมร ุวดัไผ่
เกาะโพธิ�งาม

 ต.สนามชยั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เมร ุวดัไผ่
เกาะโพธิ�งาม

 ต.สนามชยั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

53 29.20 6.38 ลติร

16/01/2022 07:54:33 16/01/2022 15:56:44 8 ชั�วโมง 2 นาท ี11 วนิาที อยูท่ี� เมร ุวดัไผ่
เกาะโพธิ�งาม

 ต.สนามชยั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เมร ุวดัไผ่
เกาะโพธิ�งาม

 ต.สนามชยั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 2.15 0.00 ลติร



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

ตน้
สถานที� สิ�น

สดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั เวลา PTO เปิด

17/01/2022 08:21:34 17/01/2022 16:19:16 7 ชั�วโมง 57 นาท ี42 วนิาที อยูท่ี� เมร ุวดัไผ่
เกาะโพธิ�งาม

 ต.สนามชยั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เมร ุวดัไผ่
เกาะโพธิ�งาม

 ต.สนามชยั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

54 25.69 5.28 ลติร

18/01/2022 07:56:04 18/01/2022 16:39:36 8 ชั�วโมง 43 นาท ี32 วนิาที อยูท่ี� เมร ุวดัไผ่
เกาะโพธิ�งาม

 ต.สนามชยั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เมร ุวดัไผ่
เกาะโพธิ�งาม

 ต.สนามชยั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

39 20.83 4.72 ลติร

19/01/2022 07:50:15 19/01/2022 16:23:44 8 ชั�วโมง 33 นาท ี29 วนิาที อยูท่ี� เมร ุวดัไผ่
เกาะโพธิ�งาม

 ต.สนามชยั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เมร ุวดัไผ่
เกาะโพธิ�งาม

 ต.สนามชยั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

28 15.22 2.75 ลติร

20/01/2022 07:50:38 20/01/2022 17:28:02 9 ชั�วโมง 37 นาท ี24 วนิาที อยูท่ี� เมร ุวดัไผ่
เกาะโพธิ�งาม

 ต.สนามชยั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เมร ุวดัไผ่
เกาะโพธิ�งาม

 ต.สนามชยั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

54 25.70 5.42 ลติร

21/01/2022 08:25:16 21/01/2022 15:55:24 7 ชั�วโมง 30 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� เมร ุวดัไผ่
เกาะโพธิ�งาม

 ต.สนามชยั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เมร ุวดัไผ่
เกาะโพธิ�งาม

 ต.สนามชยั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

25 13.85 3.01 ลติร

24/01/2022 08:02:58 24/01/2022 17:29:50 9 ชั�วโมง 26 นาท ี52 วนิาที อยูท่ี� เมร ุวดัไผ่
เกาะโพธิ�งาม

 ต.สนามชยั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัดอน
กลาง

 ต.สนามชยั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

29 33.59 8.51 ลติร



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

ตน้
สถานที� สิ�น

สดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั เวลา PTO เปิด

25/01/2022 09:29:18 25/01/2022 10:44:07 1 ชั�วโมง 14 นาท ี49 วนิาที อยูท่ี� วดัดอน
กลาง

 ต.สนามชยั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยก์าร
ศกึษานอก
ระบบและการ
ศกึษาตาม

อธัยาศยัตําบล
จรเขใ้หญ ่ศนูย์
ยตุธิรรมชมุชน
ตําบลจรเข ้
ใหญ่

 ต.จรเขใ้หญ่
อ.บางปลามา้
จ.สพุรรณบรุี

30 17.08 5.04 ลติร

26/01/2022 08:02:35 26/01/2022 16:34:12 8 ชั�วโมง 31 นาท ี37 วนิาที อยูท่ี� ศนูยก์าร
ศกึษานอก
ระบบและการ
ศกึษาตาม

อธัยาศยัตําบล
จรเขใ้หญ ่ศนูย์
ยตุธิรรมชมุชน
ตําบลจรเข ้
ใหญ่

 ต.จรเขใ้หญ่
อ.บางปลามา้
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยก์าร
ศกึษานอก
ระบบและการ
ศกึษาตาม

อธัยาศยัตําบล
จรเขใ้หญ ่ศนูย์
ยตุธิรรมชมุชน
ตําบลจรเข ้
ใหญ่

 ต.จรเขใ้หญ่
อ.บางปลามา้
จ.สพุรรณบรุี

27 18.58 4.04 ลติร

28/01/2022 07:59:31 28/01/2022 17:03:39 9 ชั�วโมง 4 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ศนูยก์าร
ศกึษานอก
ระบบและการ
ศกึษาตาม

อธัยาศยัตําบล
จรเขใ้หญ ่ศนูย์
ยตุธิรรมชมุชน
ตําบลจรเข ้
ใหญ่

 ต.จรเขใ้หญ่
อ.บางปลามา้
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยก์าร
ศกึษานอก
ระบบและการ
ศกึษาตาม

อธัยาศยัตําบล
จรเขใ้หญ ่ศนูย์
ยตุธิรรมชมุชน
ตําบลจรเข ้
ใหญ่

 ต.จรเขใ้หญ่
อ.บางปลามา้
จ.สพุรรณบรุี

30 23.29 5.21 ลติร



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

ตน้
สถานที� สิ�น

สดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั เวลา PTO เปิด

29/01/2022 09:49:58 29/01/2022 09:53:50 3 นาท ี52 วนิาที อยูท่ี� ศนูยก์าร
ศกึษานอก
ระบบและการ
ศกึษาตาม

อธัยาศยัตําบล
จรเขใ้หญ ่ศนูย์
ยตุธิรรมชมุชน
ตําบลจรเข ้
ใหญ่

 ต.จรเขใ้หญ่
อ.บางปลามา้
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยก์าร
ศกึษานอก
ระบบและการ
ศกึษาตาม

อธัยาศยัตําบล
จรเขใ้หญ ่ศนูย์
ยตุธิรรมชมุชน
ตําบลจรเข ้
ใหญ่

 ต.จรเขใ้หญ่
อ.บางปลามา้
จ.สพุรรณบรุี

0 0.07 0.00 ลติร

30/01/2022 19:32:29 30/01/2022 19:36:54 4 นาท ี25 วนิาที อยูท่ี� ศนูยก์าร
ศกึษานอก
ระบบและการ
ศกึษาตาม

อธัยาศยัตําบล
จรเขใ้หญ ่ศนูย์
ยตุธิรรมชมุชน
ตําบลจรเข ้
ใหญ่

 ต.จรเขใ้หญ่
อ.บางปลามา้
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยก์าร
ศกึษานอก
ระบบและการ
ศกึษาตาม

อธัยาศยัตําบล
จรเขใ้หญ ่ศนูย์
ยตุธิรรมชมุชน
ตําบลจรเข ้
ใหญ่

 ต.จรเขใ้หญ่
อ.บางปลามา้
จ.สพุรรณบรุี

0 0.06 0.00 ลติร

31/01/2022 08:21:20 31/01/2022 16:36:42 8 ชั�วโมง 15 นาท ี22 วนิาที อยูท่ี� ศนูยก์าร
ศกึษานอก
ระบบและการ
ศกึษาตาม

อธัยาศยัตําบล
จรเขใ้หญ ่ศนูย์
ยตุธิรรมชมุชน
ตําบลจรเข ้
ใหญ่

 ต.จรเขใ้หญ่
อ.บางปลามา้
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยก์าร
ศกึษานอก
ระบบและการ
ศกึษาตาม

อธัยาศยัตําบล
จรเขใ้หญ ่ศนูย์
ยตุธิรรมชมุชน
ตําบลจรเข ้
ใหญ่

 ต.จรเขใ้หญ่
อ.บางปลามา้
จ.สพุรรณบรุี

24 21.83 4.37 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 15
ชั�วโมง 40
นาท ี5 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 8.68 กม./ชม.



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

ตน้
สถานที� สิ�น

สดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั เวลา PTO เปิด

รวมระยะทาง : 321.17 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 72.24 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 4.45 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [03 รถนํ�า] 83-4901 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 01/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั เวลา PTO เปิด

04/01/2022 08:00:04 04/01/2022 16:20:07 8 ชั�วโมง 20 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� ศนูยบ์รกิาร
และถา่ยทอด
เทคโนโลยี

การเกษตรประจํา
ตําบลหนองกระ

ทุม่
 ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัหนองกระ
ทุม่

 ต.หนองกระทุม่
อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

36 9.05 1.68 ลติร

05/01/2022 08:25:58 05/01/2022 16:39:27 8 ชั�วโมง 13 นาท ี29 วนิาที อยูท่ี� วดัหนองกระ
ทุม่

 ต.หนองกระทุม่
อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิาร
และถา่ยทอด
เทคโนโลยี

การเกษตรประจํา
ตําบลหนองกระ

ทุม่
 ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

37 23.62 5.18 ลติร

06/01/2022 07:47:03 06/01/2022 16:20:11 8 ชั�วโมง 33 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ศนูยบ์รกิาร
และถา่ยทอด
เทคโนโลยี

การเกษตรประจํา
ตําบลหนองกระ

ทุม่
 ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิาร
และถา่ยทอด
เทคโนโลยี

การเกษตรประจํา
ตําบลหนองกระ

ทุม่
 ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

48 38.32 8.57 ลติร

10/01/2022 17:54:04 10/01/2022 17:57:48 3 นาท ี44 วนิาที อยูท่ี� ศนูยบ์รกิาร
และถา่ยทอด
เทคโนโลยี

การเกษตรประจํา
ตําบลหนองกระ

ทุม่
 ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิาร
และถา่ยทอด
เทคโนโลยี

การเกษตรประจํา
ตําบลหนองกระ

ทุม่
 ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
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

11/01/2022 07:52:52 11/01/2022 19:34:15 11 ชั�วโมง 41 นาท ี23 วนิาที อยูท่ี� ศนูยบ์รกิาร
และถา่ยทอด
เทคโนโลยี

การเกษตรประจํา
ตําบลหนองกระ

ทุม่
 ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิาร
และถา่ยทอด
เทคโนโลยี

การเกษตรประจํา
ตําบลหนองกระ

ทุม่
 ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

40 20.81 5.24 ลติร

12/01/2022 08:09:47 12/01/2022 18:27:40 10 ชั�วโมง 17 นาท ี53 วนิาที อยูท่ี� ศนูยบ์รกิาร
และถา่ยทอด
เทคโนโลยี

การเกษตรประจํา
ตําบลหนองกระ

ทุม่
 ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิาร
และถา่ยทอด
เทคโนโลยี

การเกษตรประจํา
ตําบลหนองกระ

ทุม่
 ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

24 31.50 7.16 ลติร

13/01/2022 05:52:40 13/01/2022 19:42:38 13 ชั�วโมง 49 นาท ี58 วนิาที อยูท่ี� ศนูยบ์รกิาร
และถา่ยทอด
เทคโนโลยี

การเกษตรประจํา
ตําบลหนองกระ

ทุม่
 ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิาร
และถา่ยทอด
เทคโนโลยี

การเกษตรประจํา
ตําบลหนองกระ

ทุม่
 ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

36 29.52 7.29 ลติร

14/01/2022 07:00:13 14/01/2022 15:30:03 8 ชั�วโมง 29 นาท ี50 วนิาที อยูท่ี� ศนูยบ์รกิาร
และถา่ยทอด
เทคโนโลยี

การเกษตรประจํา
ตําบลหนองกระ

ทุม่
 ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิาร
และถา่ยทอด
เทคโนโลยี

การเกษตรประจํา
ตําบลหนองกระ

ทุม่
 ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

48 34.75 8.92 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั เวลา PTO เปิด

18/01/2022 08:15:28 18/01/2022 17:00:45 8 ชั�วโมง 45 นาท ี17 วนิาที อยูท่ี� ศนูยบ์รกิาร
และถา่ยทอด
เทคโนโลยี

การเกษตรประจํา
ตําบลหนองกระ

ทุม่
 ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิาร
และถา่ยทอด
เทคโนโลยี

การเกษตรประจํา
ตําบลหนองกระ

ทุม่
 ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

40 38.75 8.20 ลติร

19/01/2022 08:03:22 19/01/2022 16:36:16 8 ชั�วโมง 32 นาท ี54 วนิาที อยูท่ี� ศนูยบ์รกิาร
และถา่ยทอด
เทคโนโลยี

การเกษตรประจํา
ตําบลหนองกระ

ทุม่
 ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนอง
กอก

 ต.สขุเดอืนหา้
อ.เนนิขาม
จ.ชยันาท

39 28.91 6.10 ลติร

20/01/2022 08:59:48 20/01/2022 15:56:14 6 ชั�วโมง 56 นาท ี26 วนิาที อยูท่ี� บา้นหนอง
กอก

 ต.สขุเดอืนหา้
อ.เนนิขาม
จ.ชยันาท

อยูท่ี� บา้นหนอง
กอก

 ต.สขุเดอืนหา้
อ.เนนิขาม
จ.ชยันาท

45 25.34 4.64 ลติร

21/01/2022 00:00:09 21/01/2022 15:00:16 15 ชั�วโมง 7 วนิาที อยูท่ี� บา้นหนอง
กอก

 ต.สขุเดอืนหา้
อ.เนนิขาม
จ.ชยันาท

อยูท่ี� บา้นดง
ป่าแดง

 ต.สขุเดอืนหา้
อ.เนนิขาม
จ.ชยันาท

35 7.30 1.62 ลติร

25/01/2022 08:33:28 25/01/2022 16:25:55 7 ชั�วโมง 52 นาท ี27 วนิาที อยูท่ี� บา้นดง
ป่าแดง

 ต.สขุเดอืนหา้
อ.เนนิขาม
จ.ชยันาท

อยูท่ี� วดัใหมห่นอง
นา

 ต.สขุเดอืนหา้
อ.เนนิขาม
จ.ชยันาท

24 20.38 4.59 ลติร

26/01/2022 08:44:27 26/01/2022 16:34:27 7 ชั�วโมง 50 นาที อยูท่ี� วดัใหมห่นอง
นา

 ต.สขุเดอืนหา้
อ.เนนิขาม
จ.ชยันาท

อยูท่ี� วดัใหมห่นอง
นา

 ต.สขุเดอืนหา้
อ.เนนิขาม
จ.ชยันาท

36 27.87 6.07 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั เวลา PTO เปิด

28/01/2022 08:53:38 28/01/2022 15:05:05 6 ชั�วโมง 11 นาท ี27 วนิาที อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองนา

 ต.สขุเดอืนหา้
อ.เนนิขาม
จ.ชยันาท

อยูท่ี� วดัใหมห่นอง
นา

 ต.สขุเดอืนหา้
อ.เนนิขาม
จ.ชยันาท

34 20.40 4.99 ลติร

31/01/2022 08:30:52 31/01/2022 16:23:09 7 ชั�วโมง 52 นาท ี17 วนิาที อยูท่ี� วดัใหมห่นอง
นา

 ต.สขุเดอืนหา้
อ.เนนิขาม
จ.ชยันาท

อยูท่ี� วดัใหมห่นอง
นา

 ต.สขุเดอืนหา้
อ.เนนิขาม
จ.ชยันาท

39 30.15 6.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 4 ชั�วโมง 20
นาท ี32 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 11.89 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 386.68 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 86.25 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 4.48 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [38 รถบรรทกุ] 83-5015 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 01/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/01/2022 00:00:36 01/01/2022 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

02/01/2022 00:00:25 02/01/2022 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/01/2022 00:00:13 03/01/2022 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/01/2022 00:00:01 04/01/2022 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

67 38.67 7.38 ลติร

05/01/2022 00:00:50 05/01/2022 23:59:38 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

75 81.19 16.03 ลติร

06/01/2022 00:00:39 06/01/2022 23:59:28 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

73 102.38 19.64 ลติร

07/01/2022 00:00:28 07/01/2022 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

71 71.81 13.67 ลติร

08/01/2022 00:00:18 08/01/2022 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/01/2022 00:00:04 09/01/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/01/2022 00:00:52 10/01/2022 23:59:38 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

11/01/2022 00:00:39 11/01/2022 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

79 110.73 21.25 ลติร

12/01/2022 00:00:26 12/01/2022 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

74 76.64 14.46 ลติร

13/01/2022 00:00:15 13/01/2022 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

77 115.22 22.13 ลติร

14/01/2022 00:00:02 14/01/2022 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

72 106.94 20.53 ลติร

15/01/2022 00:00:51 15/01/2022 23:59:36 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/01/2022 00:00:36 16/01/2022 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

17/01/2022 00:00:23 17/01/2022 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

72 100.30 18.94 ลติร

18/01/2022 00:00:11 18/01/2022 23:58:59 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

84 175.09 34.09 ลติร

19/01/2022 00:00:00 19/01/2022 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

2 0.03 0.00 ลติร

20/01/2022 00:00:48 20/01/2022 23:59:33 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/01/2022 00:00:33 21/01/2022 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

64 70.98 13.54 ลติร

22/01/2022 00:00:22 22/01/2022 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

2 0.12 0.00 ลติร

23/01/2022 00:00:09 23/01/2022 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/01/2022 00:00:56 24/01/2022 23:59:41 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

54 9.88 1.72 ลติร

25/01/2022 00:00:42 25/01/2022 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

70 55.63 10.46 ลติร

26/01/2022 00:00:26 26/01/2022 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

59 32.41 6.01 ลติร

27/01/2022 00:00:10 27/01/2022 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

28/01/2022 00:00:55 28/01/2022 23:59:38 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

54 20.64 3.54 ลติร

29/01/2022 00:00:38 29/01/2022 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

30/01/2022 00:00:22 30/01/2022 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

31/01/2022 00:00:06 31/01/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 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 วนั 16 ชั�วโมง 34 นาท ี56 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 39.11 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1168.67 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 223.39 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.23 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [06 รถนํ�า] 83-5056 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 01/2022

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

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/01/2022 00:00:12 01/01/2022 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� วดัเขาขึ�น
 ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัเขาขึ�น
 ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

02/01/2022 00:00:49 02/01/2022 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� วดัเขาขึ�น
 ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัเขาขึ�น
 ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/01/2022 00:00:26 03/01/2022 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� วดัเขาขึ�น
 ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัเขาขึ�น
 ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/01/2022 00:00:02 04/01/2022 23:59:39 23 ชั�วโมง 59 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� วดัเขาขึ�น
 ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัเขาขึ�น
 ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/01/2022 00:00:39 05/01/2022 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� วดัเขาขึ�น
 ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัเขาขึ�น
 ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

06/01/2022 00:00:15 06/01/2022 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� วดัเขาขึ�น
 ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฝ่ายสง่นํ�าและบํารงุรักษาที� 3
 ต.เขาดนิ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

48 4.99 1.47 ลติร

07/01/2022 00:00:51 07/01/2022 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� ฝ่ายสง่นํ�าและบํารงุรักษาที� 3
 ต.เขาดนิ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฝ่ายสง่นํ�าและบํารงุรักษาที� 3
 ต.เขาดนิ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

5 0.06 0.00 ลติร

08/01/2022 00:00:28 08/01/2022 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� ฝ่ายสง่นํ�าและบํารงุรักษาที� 3
 ต.เขาดนิ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฝ่ายสง่นํ�าและบํารงุรักษาที� 3
 ต.เขาดนิ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/01/2022 00:00:05 09/01/2022 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� ฝ่ายสง่นํ�าและบํารงุรักษาที� 3
 ต.เขาดนิ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฝ่ายสง่นํ�าและบํารงุรักษาที� 3
 ต.เขาดนิ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/01/2022 00:00:41 10/01/2022 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� ฝ่ายสง่นํ�าและบํารงุรักษาที� 3
 ต.เขาดนิ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฝ่ายสง่นํ�าและบํารงุรักษาที� 3
 ต.เขาดนิ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

11/01/2022 00:00:17 11/01/2022 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� ฝ่ายสง่นํ�าและบํารงุรักษาที� 3
 ต.เขาดนิ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฝ่ายสง่นํ�าและบํารงุรักษาที� 3
 ต.เขาดนิ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

35 20.78 4.98 ลติร

12/01/2022 00:00:55 12/01/2022 23:59:33 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� ฝ่ายสง่นํ�าและบํารงุรักษาที� 3
 ต.เขาดนิ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฝ่ายสง่นํ�าและบํารงุรักษาที� 3
 ต.เขาดนิ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

30 16.80 4.35 ลติร

13/01/2022 00:00:33 13/01/2022 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� ฝ่ายสง่นํ�าและบํารงุรักษาที� 3
 ต.เขาดนิ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

42 15.87 4.30 ลติร

14/01/2022 00:00:11 14/01/2022 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38
วนิาที

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

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

26 16.50 4.21 ลติร

15/01/2022 00:00:49 15/01/2022 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

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

อยูท่ี� ศนูยเ์ด็กเล็กชมุชนบา้นวงัจกิ
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ 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

16/01/2022 00:00:26 16/01/2022 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

17/01/2022 00:00:04 17/01/2022 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี37
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

18/01/2022 00:00:41 18/01/2022 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

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

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

12 2.64 0.68 ลติร

19/01/2022 00:00:17 19/01/2022 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

20/01/2022 00:00:55 20/01/2022 23:59:32 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

21/01/2022 00:00:32 21/01/2022 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

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

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

1 0.04 0.00 ลติร

22/01/2022 00:00:09 22/01/2022 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

23/01/2022 00:00:47 23/01/2022 23:59:25 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

24/01/2022 00:00:25 24/01/2022 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

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

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

19 10.39 2.63 ลติร

25/01/2022 00:00:03 25/01/2022 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี39
วนิาที

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

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

38 24.93 5.37 ลติร

26/01/2022 00:00:42 26/01/2022 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

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

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

14 11.45 3.10 ลติร

27/01/2022 00:00:21 27/01/2022 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี37
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

28/01/2022 00:00:58 28/01/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

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

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

32 20.16 5.33 ลติร

29/01/2022 00:00:37 29/01/2022 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

30/01/2022 00:00:14 30/01/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี37
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

31/01/2022 00:00:51 31/01/2022 23:59:28 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

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

อยูท่ี� ศนูยเ์ด็กเล็กชมุชนบา้นวงัจกิ
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 11 ชั�วโมง 4 นาท ี35 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 8.13 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 144.61 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 36.42 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.97 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [57 รถสขุา] 83-5520 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 01/2022

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: 01/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

04/01/2022 10:36:58 04/01/2022 12:44:14 2 ชั�วโมง 7 นาท ี16 วนิาที อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเอ็มเคทกีารโยธา
 ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

46 8.64 2.35 ลติร

05/01/2022 08:46:46 05/01/2022 13:55:15 5 ชั�วโมง 8 นาท ี29 วนิาที อยูท่ี� หมูบ่า้นดงกระเชา
 ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 8
 ต.วดัโบสถ ์อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

44 38.31 9.29 ลติร

06/01/2022 09:56:26 06/01/2022 14:16:27 4 ชั�วโมง 20 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 8
 ต.วดัโบสถ ์อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 8
 ต.วดัโบสถ ์อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

39 10.72 2.14 ลติร

07/01/2022 10:01:25 07/01/2022 13:52:00 3 ชั�วโมง 50 นาท ี35 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 8
 ต.วดัโบสถ ์อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 8
 ต.วดัโบสถ ์อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

25 6.00 1.10 ลติร

12/01/2022 09:04:02 12/01/2022 13:56:15 4 ชั�วโมง 52 นาท ี13 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 8
 ต.วดัโบสถ ์อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 8
 ต.วดัโบสถ ์อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

29 11.68 2.38 ลติร

14/01/2022 09:31:59 14/01/2022 09:35:23 3 นาท ี24 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 8
 ต.วดัโบสถ ์อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 8
 ต.วดัโบสถ ์อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/01/2022 09:27:28 21/01/2022 12:06:36 2 ชั�วโมง 39 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 8
 ต.วดัโบสถ ์อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอน
โพธิ�ทอง

 ต.วงันํ�าเย็น อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

41 17.77 4.95 ลติร

25/01/2022 09:08:34 25/01/2022 14:34:11 5 ชั�วโมง 25 นาท ี37 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอน
โพธิ�ทอง

 ต.วงันํ�าเย็น อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลดอนโพธิ�ทอง
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

26 7.69 1.76 ลติร

26/01/2022 09:02:11 26/01/2022 13:41:21 4 ชั�วโมง 39 นาท ี10 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลดอนโพธิ�ทอง
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลดอนโพธิ�ทอง
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

16 3.86 0.86 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 4 ชั�วโมง 57 นาท ี17 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 11.67 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 104.66 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 24.83 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 4.22 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [54 พน่ยาง] 83-5648 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 01/2022

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:์ [43 เททา้ย] 83-5766 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 01/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/01/2022 00:00:31 01/01/2022 23:59:46 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

02/01/2022 00:00:46 02/01/2022 23:59:01 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

03/01/2022 00:00:01 03/01/2022 23:59:16 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

04/01/2022 00:00:16 04/01/2022 23:59:31 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

63 44.63 15.26 ลติร

05/01/2022 00:00:31 05/01/2022 23:59:46 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

63 51.51 17.73 ลติร

06/01/2022 00:00:46 06/01/2022 23:59:01 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

61 51.49 16.14 ลติร

07/01/2022 00:00:01 07/01/2022 23:59:16 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

64 56.70 16.54 ลติร

08/01/2022 00:00:16 08/01/2022 23:59:31 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

09/01/2022 00:00:31 09/01/2022 23:59:46 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

10/01/2022 00:00:45 10/01/2022 23:59:00 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

57 28.70 7.97 ลติร

11/01/2022 00:00:00 11/01/2022 23:59:15 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

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

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

56 29.51 8.29 ลติร

12/01/2022 00:00:15 12/01/2022 23:59:30 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

56 16.77 5.28 ลติร

13/01/2022 00:00:29 13/01/2022 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

52 16.59 5.18 ลติร

14/01/2022 00:00:44 14/01/2022 23:59:59 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

5 0.15 0.01 ลติร

15/01/2022 00:00:59 15/01/2022 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี16
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/01/2022 00:00:15 16/01/2022 23:59:30 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

17/01/2022 00:00:30 17/01/2022 23:59:45 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

58 17.91 4.42 ลติร

18/01/2022 00:00:45 18/01/2022 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14
วนิาที

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

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

56 22.35 6.87 ลติร

19/01/2022 00:00:59 19/01/2022 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

57 33.37 10.19 ลติร

20/01/2022 00:00:14 20/01/2022 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

48 28.21 8.03 ลติร

21/01/2022 00:00:28 21/01/2022 23:59:43 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

52 13.82 4.31 ลติร

22/01/2022 00:00:43 22/01/2022 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

23/01/2022 00:01:00 23/01/2022 23:59:17 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

24/01/2022 00:00:17 24/01/2022 23:59:32 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

56 35.68 11.43 ลติร

25/01/2022 00:00:32 25/01/2022 23:59:47 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

58 38.65 12.46 ลติร

26/01/2022 00:00:47 26/01/2022 23:59:02 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

3 0.14 0.00 ลติร

27/01/2022 00:00:02 27/01/2022 23:59:17 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

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

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

68 74.40 20.61 ลติร

28/01/2022 00:00:17 28/01/2022 23:59:31 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14
วนิาที

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

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

66 60.80 17.02 ลติร

29/01/2022 00:00:31 29/01/2022 23:59:47 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

30/01/2022 00:00:46 30/01/2022 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี16
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

31/01/2022 00:00:02 31/01/2022 23:59:17 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

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

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

75 62.77 18.90 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 : 2 วนั 15 ชั�วโมง 19 นาท ี51 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 22.67 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 684.14 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 206.64 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.31 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [19 เทรลเลอร]์ 83-7697 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 01/2022

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

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

03/01/2022
10:58:29

03/01/2022 11:02:39 4 นาท ี10 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

04/01/2022
08:04:31

04/01/2022 08:08:51 4 นาท ี20 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

05/01/2022
08:05:54

05/01/2022 10:19:01 2 ชั�วโมง 13 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

71 47.03 18.50 ลติร

10/01/2022
07:56:26

10/01/2022 17:21:20 9 ชั�วโมง 24 นาท ี54
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

87 70.05 28.53 ลติร

11/01/2022
09:05:18

11/01/2022 18:22:54 9 ชั�วโมง 17 นาท ี36
วนิาที

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

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

0 0.37 0.00 ลติร

15/01/2022
13:19:23

15/01/2022 13:59:57 40 นาท ี34 วนิาที อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดันจิการคา้
 ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

0 0.14 0.00 ลติร

18/01/2022
08:52:23

18/01/2022 10:30:06 1 ชั�วโมง 37 นาท ี43
วนิาที

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

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

0 0.18 0.00 ลติร

21/01/2022
15:04:00

21/01/2022 15:50:40 46 นาท ี40 วนิาที อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัมหาวนัวงศพ์าโชค
 ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

0 0.38 0.00 ลติร

22/01/2022
10:34:30

22/01/2022 14:24:21 3 ชั�วโมง 49 นาท ี51
วนิาที

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

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

0 0.56 0.00 ลติร

24/01/2022
15:05:41

24/01/2022 15:09:39 3 นาท ี58 วนิาที อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดันจิการคา้
 ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 3 ชั�วโมง 54 นาท ี13 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 29.41 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 118.74 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 47.03 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

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.52 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [04 รถนํ�า] 83-7815 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 01/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

20/01/2022 09:45:41 20/01/2022 09:45:46 5 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 3 ชั�วโมง 54 นาท ี13 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 29.41 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 0.00 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 47.03 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.52 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [21 เทรลเลอร]์ 83-8577 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 01/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

03/01/2022 14:59:38 03/01/2022 23:59:57 9 ชั�วโมง 19 วนิาที อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัมหาวนัวงศพ์าโชค
 ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

0 0.34 0.00 ลติร

04/01/2022 00:00:57 04/01/2022 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี12
วนิาที

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

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

1 0.85 0.00 ลติร

05/01/2022 00:00:09 05/01/2022 23:59:23 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14
วนิาที

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

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

1 0.25 0.00 ลติร

06/01/2022 00:00:23 06/01/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14
วนิาที

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

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

2 0.78 0.02 ลติร

07/01/2022 00:00:37 07/01/2022 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

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

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

1 0.07 0.00 ลติร

08/01/2022 00:00:51 08/01/2022 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี15
วนิาที

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

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

49 5.05 1.12 ลติร

09/01/2022 00:00:06 09/01/2022 23:59:19 23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

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

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

0 0.10 0.00 ลติร

10/01/2022 00:00:19 10/01/2022 23:59:33 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14
วนิาที

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

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

68 14.99 3.64 ลติร

11/01/2022 00:00:33 11/01/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

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

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเอื�อวฒันาคา้ไม ้
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

73 45.15 12.70 ลติร

12/01/2022 00:00:46 12/01/2022 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเอื�อวฒันาคา้ไม ้
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเอื�อวฒันาคา้ไม ้
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/01/2022 00:00:57 13/01/2022 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเอื�อวฒันาคา้ไม ้
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเอื�อวฒันาคา้ไม ้
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

14/01/2022 00:00:09 14/01/2022 23:59:21 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเอื�อวฒันาคา้ไม ้
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเอื�อวฒันาคา้ไม ้
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

15/01/2022 00:00:21 15/01/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเอื�อวฒันาคา้ไม ้
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเอื�อวฒันาคา้ไม ้
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

16/01/2022 00:00:34 16/01/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเอื�อวฒันาคา้ไม ้
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเอื�อวฒันาคา้ไม ้
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

17/01/2022 00:00:45 17/01/2022 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเอื�อวฒันาคา้ไม ้
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

64 27.94 7.63 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

18/01/2022 00:00:18 18/01/2022 23:59:31 23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

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

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

66 91.09 24.61 ลติร

19/01/2022 00:00:31 19/01/2022 23:59:46 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

68 105.43 25.15 ลติร

20/01/2022 00:00:46 20/01/2022 23:59:59 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

4 0.15 0.01 ลติร

21/01/2022 00:00:59 21/01/2022 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

68 76.22 18.77 ลติร

22/01/2022 00:00:14 22/01/2022 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 0.00 0.00 ลติร

23/01/2022 00:00:29 23/01/2022 23:59:42 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 0.09 0.00 ลติร

24/01/2022 00:00:42 24/01/2022 23:59:54 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

70 22.30 5.28 ลติร

25/01/2022 00:00:54 25/01/2022 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี13
วนิาที

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

อยูท่ี� สวนอาหารครัวแมอ่ารยี์
 ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

57 11.12 2.02 ลติร

26/01/2022 00:00:07 26/01/2022 23:59:21 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14
วนิาที

อยูท่ี� สวนอาหารครัวแมอ่ารยี์
 ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

70 84.95 22.98 ลติร

27/01/2022 00:00:21 27/01/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

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

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

64 35.79 8.57 ลติร

28/01/2022 00:00:34 28/01/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

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

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

82 71.94 16.86 ลติร

29/01/2022 00:00:46 29/01/2022 23:59:56 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 0.03 0.00 ลติร

30/01/2022 00:00:56 30/01/2022 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

31/01/2022 00:00:05 31/01/2022 23:59:16 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

73 81.37 20.47 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 12 นาท ี47 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 27.28 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 676.03 กม.



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 169.83 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.98 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [34 รถบรรทกุ] 84-0960 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 01/2022

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

 (กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/01/2022 00:00:19 01/01/2022 23:59:22 23 ชั�วโมง 59 นาท ี3 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

02/01/2022 00:00:23 02/01/2022 23:59:25 23 ชั�วโมง 59 นาท ี2 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

03/01/2022 00:00:26 03/01/2022 23:59:28 23 ชั�วโมง 59 นาท ี2 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

04/01/2022 00:00:29 04/01/2022 23:59:31 23 ชั�วโมง 59 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

05/01/2022 00:00:32 05/01/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 59 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.10 0.00 ลติร

06/01/2022 00:00:34 06/01/2022 23:59:35 23 ชั�วโมง 59 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 0.41 0.01 ลติร

07/01/2022 00:00:35 07/01/2022 23:59:36 23 ชั�วโมง 59 นาท ี1 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

08/01/2022 00:00:37 08/01/2022 23:59:38 23 ชั�วโมง 59 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.44 0.00 ลติร

09/01/2022 00:00:39 09/01/2022 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี1 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

10/01/2022 00:00:40 10/01/2022 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.13 0.00 ลติร

11/01/2022 00:00:43 11/01/2022 23:59:43 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

12/01/2022 00:00:43 12/01/2022 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.12 0.00 ลติร

13/01/2022 00:00:22 13/01/2022 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.81 0.00 ลติร

14/01/2022 00:00:46 14/01/2022 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.20 0.00 ลติร

15/01/2022 00:00:47 15/01/2022 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.22 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

16/01/2022 00:00:49 16/01/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี2 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

17/01/2022 00:00:51 17/01/2022 23:58:44 23 ชั�วโมง 57 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 1.23 0.00 ลติร

18/01/2022 00:00:04 18/01/2022 23:59:11 23 ชั�วโมง 59 นาท ี7 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

19/01/2022 00:00:11 19/01/2022 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี29
วนิาที

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.26 0.00 ลติร

20/01/2022 00:00:41 20/01/2022 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี7 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

21/01/2022 00:00:49 21/01/2022 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 2.77 0.00 ลติร

22/01/2022 00:00:31 22/01/2022 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี28
วนิาที

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 2.27 0.00 ลติร

23/01/2022 00:00:59 23/01/2022 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.08 0.00 ลติร

24/01/2022 00:00:02 24/01/2022 23:59:03 23 ชั�วโมง 59 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.23 0.00 ลติร

25/01/2022 00:00:04 25/01/2022 23:59:04 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.64 0.00 ลติร

26/01/2022 00:00:04 26/01/2022 23:59:05 23 ชั�วโมง 59 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.50 0.00 ลติร

27/01/2022 00:00:06 27/01/2022 01:40:04 1 ชั�วโมง 39 นาท ี58 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

28/01/2022 16:46:02 28/01/2022 23:59:35 7 ชั�วโมง 13 นาท ี33 วนิาที อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.21 0.00 ลติร

29/01/2022 00:00:36 29/01/2022 23:59:36 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.19 0.00 ลติร

30/01/2022 00:00:36 30/01/2022 23:59:35 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.10 0.00 ลติร

31/01/2022 00:00:36 31/01/2022 01:37:33 1 ชั�วโมง 36 นาท ี57 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



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

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 ชั�วโมง 40 นาท ี32 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 1.67 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 10.90 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 0.01 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 1090.00 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [35 รถบรรทกุ] 84-0961 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 01/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/01/2022 00:00:56 01/01/2022 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี35
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

02/01/2022 00:00:32 02/01/2022 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี35
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

03/01/2022 00:00:08 03/01/2022 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี36
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

04/01/2022 00:00:44 04/01/2022 23:59:21 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

68 73.42 13.35 ลติร

05/01/2022 00:00:21 05/01/2022 23:59:57 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

79 87.05 16.77 ลติร

06/01/2022 00:00:57 06/01/2022 23:59:33 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

60 47.58 8.77 ลติร

07/01/2022 00:00:34 07/01/2022 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

0 0.01 0.00 ลติร

08/01/2022 00:00:08 08/01/2022 23:59:42 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

09/01/2022 00:00:42 09/01/2022 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี34
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

10/01/2022 00:00:16 10/01/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี35
วนิาที

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

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

70 60.60 11.94 ลติร

11/01/2022 00:00:52 11/01/2022 23:59:27 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

62 62.04 11.84 ลติร

12/01/2022 00:00:27 12/01/2022 23:59:02 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

73 56.47 10.80 ลติร

13/01/2022 00:00:03 13/01/2022 23:59:38 23 ชั�วโมง 59 นาท ี35
วนิาที

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

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

63 56.97 11.34 ลติร

14/01/2022 00:00:38 14/01/2022 23:59:13 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

64 100.72 19.51 ลติร

15/01/2022 00:00:13 15/01/2022 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี35
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/01/2022 00:00:48 16/01/2022 23:59:22 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

17/01/2022 00:00:22 17/01/2022 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี36
วนิาที

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

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

73 92.13 18.11 ลติร

18/01/2022 00:00:58 18/01/2022 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

79 29.55 5.16 ลติร

19/01/2022 00:00:34 19/01/2022 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

73 102.24 20.14 ลติร

20/01/2022 00:00:09 20/01/2022 23:59:46 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

71 61.25 11.75 ลติร

21/01/2022 00:00:46 21/01/2022 23:59:22 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

96 86.63 16.42 ลติร

22/01/2022 00:00:23 22/01/2022 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี36
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

23/01/2022 00:01:00 23/01/2022 23:59:34 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

24/01/2022 00:00:34 24/01/2022 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

84 65.32 12.63 ลติร

25/01/2022 00:00:09 25/01/2022 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

79 79.93 15.38 ลติร

26/01/2022 00:00:44 26/01/2022 23:59:18 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

4 0.12 0.00 ลติร

27/01/2022 00:00:18 27/01/2022 23:59:52 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

84 110.59 21.87 ลติร

28/01/2022 00:00:53 28/01/2022 23:59:27 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

82 62.32 12.18 ลติร

29/01/2022 00:00:27 29/01/2022 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

0 0.00 0.00 ลติร

30/01/2022 00:00:00 30/01/2022 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

31/01/2022 00:00:34 31/01/2022 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี33
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

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 : 2 วนั 6 ชั�วโมง 54 นาท ี57 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 42.70 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1234.95 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 237.96 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.19 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [49 กูช้พี] 84-5375 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 01/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/01/2022 00:00:51 01/01/2022 23:59:43 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

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

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

0 0.30 0.00 ลติร

02/01/2022 00:00:43 02/01/2022 23:59:34 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 0.10 0.00 ลติร

03/01/2022 00:00:34 03/01/2022 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

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

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

2 0.26 0.00 ลติร

04/01/2022 00:00:25 04/01/2022 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

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

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

0 0.32 0.00 ลติร

05/01/2022 00:00:17 05/01/2022 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

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

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

0 0.27 0.00 ลติร

06/01/2022 00:00:09 06/01/2022 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

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

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

89 20.13 2.63 ลติร

07/01/2022 00:00:01 07/01/2022 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี52
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

08/01/2022 00:00:53 08/01/2022 23:59:45 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

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

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

84 17.29 1.82 ลติร

09/01/2022 00:00:45 09/01/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

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

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

0 0.36 0.00 ลติร

10/01/2022 00:00:37 10/01/2022 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

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

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

91 20.22 2.77 ลติร

11/01/2022 00:00:30 11/01/2022 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

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

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

0 0.05 0.00 ลติร

12/01/2022 00:00:22 12/01/2022 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

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

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

0 0.17 0.00 ลติร

13/01/2022 00:00:14 13/01/2022 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

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

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

1 0.39 0.00 ลติร

14/01/2022 00:00:06 14/01/2022 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี52
วนิาที

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

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

81 19.92 2.70 ลติร

15/01/2022 00:00:58 15/01/2022 23:59:50 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

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

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

0 0.19 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/01/2022 00:00:50 16/01/2022 23:59:42 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

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

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

0 0.17 0.00 ลติร

17/01/2022 00:00:42 17/01/2022 23:59:33 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
วนิาที

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

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

1 0.39 0.00 ลติร

18/01/2022 00:00:33 18/01/2022 23:59:25 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

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

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

0 0.14 0.00 ลติร

19/01/2022 00:00:25 19/01/2022 23:59:16 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 0.29 0.00 ลติร

20/01/2022 00:00:16 20/01/2022 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
วนิาที

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

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

1 0.58 0.00 ลติร

21/01/2022 00:00:07 21/01/2022 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี51
วนิาที

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

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

0 0.22 0.00 ลติร

22/01/2022 00:00:58 22/01/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

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

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

5 0.86 0.00 ลติร

23/01/2022 00:00:51 23/01/2022 23:59:43 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

24/01/2022 00:00:43 24/01/2022 23:59:35 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

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

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

1 1.09 0.00 ลติร

25/01/2022 00:00:35 25/01/2022 23:59:27 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

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

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

10 0.82 0.00 ลติร

26/01/2022 00:00:26 26/01/2022 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

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

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

0 0.18 0.00 ลติร

27/01/2022 00:00:18 27/01/2022 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

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

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

70 20.16 3.06 ลติร

28/01/2022 00:00:11 28/01/2022 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

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

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

5 0.70 0.03 ลติร

29/01/2022 00:00:04 29/01/2022 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี53
วนิาที

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

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

5 0.70 0.00 ลติร

30/01/2022 00:00:57 30/01/2022 23:59:50 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

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

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

0 0.56 0.00 ลติร

31/01/2022 00:00:50 31/01/2022 23:59:42 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

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

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

75 18.31 2.58 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 : 5 ชั�วโมง 53 นาท ี52 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 22.25 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 125.14 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 15.59 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 8.03 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [52 นํ�าดบัเพลงิ] 85-0816 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 01/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/01/2022 00:00:55 01/01/2022 23:59:40 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 0.09 0.00 ลติร

02/01/2022 00:00:41 02/01/2022 23:59:27 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 0.01 0.00 ลติร

03/01/2022 00:00:27 03/01/2022 23:59:14 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

68 20.07 6.28 ลติร

04/01/2022 00:00:14 04/01/2022 23:59:02 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 0.02 0.00 ลติร

05/01/2022 00:00:02 05/01/2022 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี47
วนิาที

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

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

0 0.06 0.00 ลติร

06/01/2022 00:00:49 06/01/2022 23:59:35 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

07/01/2022 00:00:36 07/01/2022 23:59:22 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

67 8.86 2.42 ลติร

08/01/2022 00:00:23 08/01/2022 23:59:09 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

58 8.98 2.94 ลติร

09/01/2022 00:00:09 09/01/2022 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี47
วนิาที

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

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

0 0.07 0.00 ลติร

10/01/2022 00:00:57 10/01/2022 23:59:43 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 0.05 0.00 ลติร

11/01/2022 00:00:43 11/01/2022 23:59:29 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 0.04 0.00 ลติร

12/01/2022 00:00:29 12/01/2022 23:59:15 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

13/01/2022 00:00:16 13/01/2022 23:59:02 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 0.03 0.00 ลติร

14/01/2022 00:00:02 14/01/2022 23:59:50 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

60 18.04 5.61 ลติร

15/01/2022 00:00:51 15/01/2022 23:59:38 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

63 17.91 5.68 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/01/2022 00:00:38 16/01/2022 23:59:26 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 0.16 0.02 ลติร

17/01/2022 00:00:27 17/01/2022 23:59:13 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 0.03 0.00 ลติร

18/01/2022 00:00:14 18/01/2022 23:59:00 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 0.04 0.00 ลติร

19/01/2022 00:00:00 19/01/2022 23:59:46 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 0.03 0.00 ลติร

20/01/2022 00:00:47 20/01/2022 23:59:33 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 0.09 0.00 ลติร

21/01/2022 00:00:33 21/01/2022 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

45 2.11 0.61 ลติร

22/01/2022 00:00:21 22/01/2022 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

67 8.97 2.42 ลติร

23/01/2022 00:00:10 23/01/2022 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี48
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

24/01/2022 00:00:58 24/01/2022 23:59:44 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

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

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

0 0.07 0.00 ลติร

25/01/2022 00:00:45 25/01/2022 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

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

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

3 0.17 0.00 ลติร

26/01/2022 00:00:31 26/01/2022 23:59:17 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 0.05 0.00 ลติร

27/01/2022 00:00:18 27/01/2022 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

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

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

0 0.02 0.00 ลติร

28/01/2022 00:00:04 28/01/2022 23:59:52 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

65 9.16 2.78 ลติร

29/01/2022 00:00:52 29/01/2022 23:59:41 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 0.38 0.01 ลติร

30/01/2022 00:00:41 30/01/2022 23:59:29 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 0.09 0.00 ลติร

31/01/2022 00:00:30 31/01/2022 23:59:16 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 0.03 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 : 11 ชั�วโมง 18 นาท ี12 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 25.03 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 95.64 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 28.77 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.32 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [55 สิ�งปฏกิลู] 85-0817 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 01/2022

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

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/01/2022
00:00:09

01/01/2022 23:59:32 23 ชั�วโมง 59 นาท ี23
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

02/01/2022
00:00:33

02/01/2022 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี22
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

03/01/2022
00:00:55

03/01/2022 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี22
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

04/01/2022
00:00:18

04/01/2022 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี22
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

05/01/2022
00:00:41

05/01/2022 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

06/01/2022
00:00:02

06/01/2022 23:59:21 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

64 14.74 2.68 ลติร

07/01/2022
00:00:22

07/01/2022 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

70 12.76 2.29 ลติร

08/01/2022
00:00:42

08/01/2022 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี20
วนิาที

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

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

85 9.00 1.74 ลติร

09/01/2022
00:00:02

09/01/2022 23:59:23 23 ชั�วโมง 59 นาท ี21
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

10/01/2022
00:00:23

10/01/2022 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

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

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

62 9.90 1.85 ลติร

11/01/2022
00:00:43

11/01/2022 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี18
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

12/01/2022
00:00:01

12/01/2022 23:59:20 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

16 0.69 0.00 ลติร

13/01/2022
00:00:20

13/01/2022 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
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

14/01/2022
00:00:40

14/01/2022 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

76 29.47 5.63 ลติร

15/01/2022
00:00:00

15/01/2022 23:59:20 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

66 23.37 4.31 ลติร

16/01/2022
00:00:20

16/01/2022 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี21
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

58 7.80 1.48 ลติร

17/01/2022
00:00:42

17/01/2022 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี19
วนิาที

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

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

64 14.21 2.67 ลติร

18/01/2022
00:00:02

18/01/2022 23:59:20 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
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

19/01/2022
00:00:21

19/01/2022 23:59:39 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
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

20/01/2022
00:00:40

20/01/2022 23:58:59 23 ชั�วโมง 58 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

69 31.67 5.91 ลติร

21/01/2022
00:00:00

21/01/2022 23:59:21 23 ชั�วโมง 59 นาท ี21
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

69 20.58 3.83 ลติร

22/01/2022
00:00:22

22/01/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี24
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

69 30.83 5.73 ลติร

23/01/2022
00:00:47

23/01/2022 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี24
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

24/01/2022
00:00:11

24/01/2022 23:59:35 23 ชั�วโมง 59 นาท ี24
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

25/01/2022
00:00:35

25/01/2022 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี23
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

26/01/2022
00:00:59

26/01/2022 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี22
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

27/01/2022
00:00:21

27/01/2022 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี23
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

28/01/2022
00:00:45

28/01/2022 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี22
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

81 67.36 12.35 ลติร

29/01/2022
00:00:08

29/01/2022 23:59:31 23 ชั�วโมง 59 นาท ี23
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

30/01/2022
00:00:30

30/01/2022 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี24
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

31/01/2022
00:00:54

31/01/2022 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี22
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

2 0.09 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 16 ชั�วโมง 21 นาท ี38 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 36.97 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 272.50 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 50.47 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.40 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [48 รถนํ�า] 85-1016 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 01/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

04/01/2022 08:34:03 04/01/2022 15:36:33 7 ชั�วโมง 2 นาท ี30 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

71 19.57 6.25 ลติร

06/01/2022 07:57:55 06/01/2022 10:52:35 2 ชั�วโมง 54 นาท ี40 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.05 0.00 ลติร

10/01/2022 08:01:09 10/01/2022 09:24:48 1 ชั�วโมง 23 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

54 5.96 1.92 ลติร

11/01/2022 08:05:12 11/01/2022 08:30:34 25 นาท ี22 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

14/01/2022 08:00:09 14/01/2022 11:13:59 3 ชั�วโมง 13 นาท ี50 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

5 0.07 0.00 ลติร

15/01/2022 11:16:54 15/01/2022 23:59:43 12 ชั�วโมง 42 นาท ี49
วนิาที

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

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

73 56.19 17.49 ลติร

16/01/2022 00:00:43 16/01/2022 20:04:24 20 ชั�วโมง 3 นาท ี41 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

64 26.62 8.20 ลติร

17/01/2022 07:55:39 17/01/2022 11:26:51 3 ชั�วโมง 31 นาท ี12 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

4 0.59 0.00 ลติร

18/01/2022 07:41:05 18/01/2022 07:45:58 4 นาท ี53 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

3 0.09 0.00 ลติร

21/01/2022 06:32:11 21/01/2022 08:54:45 2 ชั�วโมง 22 นาท ี34 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

2 0.04 0.00 ลติร

24/01/2022 07:55:40 24/01/2022 09:46:27 1 ชั�วโมง 50 นาท ี47 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.03 0.00 ลติร

26/01/2022 08:00:48 26/01/2022 10:15:06 2 ชั�วโมง 14 นาท ี18 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.10 0.00 ลติร

27/01/2022 08:11:49 27/01/2022 22:43:33 14 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

72 58.78 19.06 ลติร

28/01/2022 08:17:10 28/01/2022 23:37:21 15 ชั�วโมง 20 นาท ี11
วนิาที

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

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

73 55.21 17.77 ลติร

31/01/2022 08:07:16 31/01/2022 09:15:00 1 ชั�วโมง 7 นาท ี44 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.04 0.00 ลติร

สรปุ



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 16 ชั�วโมง 22 นาท ี20 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 32.64 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 223.46 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 70.69 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.16 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [36 เททา้ย] 85-1416 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 01/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

04/01/2022 09:06:04 04/01/2022 14:28:24 5 ชั�วโมง 22 นาท ี20 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

74 49.63 9.58 ลติร

05/01/2022 08:44:07 05/01/2022 14:25:39 5 ชั�วโมง 41 นาท ี32 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

57 50.43 9.91 ลติร

06/01/2022 08:40:34 06/01/2022 14:44:52 6 ชั�วโมง 4 นาท ี18 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

75 80.29 15.76 ลติร

07/01/2022 08:42:13 07/01/2022 13:04:43 4 ชั�วโมง 22 นาท ี30 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

64 58.48 11.43 ลติร

10/01/2022 09:46:59 10/01/2022 14:44:02 4 ชั�วโมง 57 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

61 36.70 6.90 ลติร

11/01/2022 09:44:51 11/01/2022 13:25:19 3 ชั�วโมง 40 นาท ี28 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

63 40.02 7.54 ลติร

12/01/2022 08:51:57 12/01/2022 14:58:19 6 ชั�วโมง 6 นาท ี22 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

55 33.25 6.14 ลติร

13/01/2022 08:39:16 13/01/2022 13:15:52 4 ชั�วโมง 36 นาท ี36 วนิาที อยูท่ี� ประมขุยนต์
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

68 33.71 6.07 ลติร

14/01/2022 09:30:04 14/01/2022 12:26:21 2 ชั�วโมง 56 นาท ี17 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

15/01/2022 16:42:15 15/01/2022 16:46:05 3 นาท ี50 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.07 0.00 ลติร

17/01/2022 10:46:01 17/01/2022 14:30:05 3 ชั�วโมง 44 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� สพุรรณผา้เบรคพัฒนา
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

57 20.90 3.82 ลติร

18/01/2022 08:41:39 18/01/2022 14:49:53 6 ชั�วโมง 8 นาท ี14 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

58 23.44 4.32 ลติร

19/01/2022 06:51:15 19/01/2022 14:33:37 7 ชั�วโมง 42 นาท ี22 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

60 37.55 7.26 ลติร

20/01/2022 09:12:53 20/01/2022 13:02:51 3 ชั�วโมง 49 นาท ี58 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

59 27.79 5.23 ลติร

21/01/2022 08:51:48 21/01/2022 14:08:18 5 ชั�วโมง 16 นาท ี30 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

66 21.38 3.95 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

24/01/2022 08:08:30 24/01/2022 15:25:00 7 ชั�วโมง 16 นาท ี30 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

60 20.87 3.64 ลติร

25/01/2022 08:05:58 25/01/2022 14:29:03 6 ชั�วโมง 23 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

60 41.70 7.59 ลติร

26/01/2022 08:26:11 26/01/2022 12:21:11 3 ชั�วโมง 55 นาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

59 26.77 4.90 ลติร

27/01/2022 08:07:12 27/01/2022 13:28:02 5 ชั�วโมง 20 นาท ี50 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

69 59.69 11.68 ลติร

28/01/2022 08:47:31 28/01/2022 14:59:05 6 ชั�วโมง 11 นาท ี34 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

78 75.41 14.80 ลติร

29/01/2022 19:32:13 29/01/2022 19:37:04 4 นาท ี51 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

31/01/2022 08:25:24 31/01/2022 11:59:32 3 ชั�วโมง 34 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

55 65.27 12.62 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 19 ชั�วโมง 36 นาท ี46 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 28.17 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 803.39 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 153.14 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.25 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [39 เททา้ย] 85-1433 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 01/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/01/2022 00:00:28 01/01/2022 23:59:35 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

02/01/2022 00:00:35 02/01/2022 23:59:42 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

03/01/2022 00:00:43 03/01/2022 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

04/01/2022 00:00:50 04/01/2022 23:59:57 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 0.03 0.00 ลติร

05/01/2022 00:00:57 05/01/2022 23:59:03 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

06/01/2022 00:00:04 06/01/2022 23:59:09 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

89 35.56 6.66 ลติร

07/01/2022 00:00:10 07/01/2022 23:59:16 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

87 45.97 8.35 ลติร

08/01/2022 00:00:16 08/01/2022 23:59:23 23 ชั�วโมง 59 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

09/01/2022 00:00:23 09/01/2022 23:59:29 23 ชั�วโมง 59 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

10/01/2022 00:00:30 10/01/2022 23:59:36 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

11/01/2022 00:00:36 11/01/2022 23:59:43 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

90 46.30 7.92 ลติร

12/01/2022 00:00:44 12/01/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

85 59.07 10.48 ลติร

13/01/2022 00:00:52 13/01/2022 23:59:59 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

83 79.11 15.21 ลติร

14/01/2022 00:00:59 14/01/2022 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

82 70.65 12.19 ลติร

15/01/2022 00:00:07 15/01/2022 23:59:13 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



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/01/2022 00:00:14 16/01/2022 23:59:21 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

17/01/2022 00:00:21 17/01/2022 23:59:29 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

84 58.48 10.71 ลติร

18/01/2022 00:00:29 18/01/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

89 58.73 11.03 ลติร

19/01/2022 00:00:37 19/01/2022 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

74 49.31 8.93 ลติร

20/01/2022 00:00:46 20/01/2022 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

67 44.68 8.44 ลติร

21/01/2022 00:00:55 21/01/2022 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

0 0.01 0.00 ลติร

22/01/2022 00:00:01 22/01/2022 23:59:08 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

23/01/2022 00:00:09 23/01/2022 23:59:14 23 ชั�วโมง 59 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

24/01/2022 00:00:15 24/01/2022 23:59:22 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

77 43.27 7.94 ลติร

25/01/2022 00:00:23 25/01/2022 23:59:28 23 ชั�วโมง 59 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

83 50.43 9.84 ลติร

26/01/2022 00:00:29 26/01/2022 23:59:34 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

86 73.13 13.42 ลติร

27/01/2022 00:00:34 27/01/2022 23:59:40 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 0.05 0.00 ลติร

28/01/2022 00:00:40 28/01/2022 23:59:46 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

29/01/2022 00:00:47 29/01/2022 23:59:53 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

30/01/2022 00:00:54 30/01/2022 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

31/01/2022 00:01:01 31/01/2022 23:59:06 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

0 0.00 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 : 23 ชั�วโมง 11 นาท ี40 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 42.65 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 714.77 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 131.12 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.45 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [39 เททา้ย] 85-1433 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 01/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/01/2022 00:00:28 01/01/2022 23:59:35 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

02/01/2022 00:00:35 02/01/2022 23:59:42 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

03/01/2022 00:00:43 03/01/2022 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

04/01/2022 00:00:50 04/01/2022 23:59:57 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 0.03 0.00 ลติร

05/01/2022 00:00:57 05/01/2022 23:59:03 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

06/01/2022 00:00:04 06/01/2022 23:59:09 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

89 35.56 6.66 ลติร

07/01/2022 00:00:10 07/01/2022 23:59:16 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

87 45.97 8.35 ลติร

08/01/2022 00:00:16 08/01/2022 23:59:23 23 ชั�วโมง 59 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

09/01/2022 00:00:23 09/01/2022 23:59:29 23 ชั�วโมง 59 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

10/01/2022 00:00:30 10/01/2022 23:59:36 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

11/01/2022 00:00:36 11/01/2022 23:59:43 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

90 46.30 7.92 ลติร

12/01/2022 00:00:44 12/01/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

85 59.07 10.48 ลติร

13/01/2022 00:00:52 13/01/2022 23:59:59 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

83 79.11 15.21 ลติร

14/01/2022 00:00:59 14/01/2022 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

82 70.65 12.19 ลติร

15/01/2022 00:00:07 15/01/2022 23:59:13 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



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/01/2022 00:00:14 16/01/2022 23:59:21 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

17/01/2022 00:00:21 17/01/2022 23:59:29 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

84 58.48 10.71 ลติร

18/01/2022 00:00:29 18/01/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

89 58.73 11.03 ลติร

19/01/2022 00:00:37 19/01/2022 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

74 49.31 8.93 ลติร

20/01/2022 00:00:46 20/01/2022 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

67 44.68 8.44 ลติร

21/01/2022 00:00:55 21/01/2022 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

0 0.01 0.00 ลติร

22/01/2022 00:00:01 22/01/2022 23:59:08 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

23/01/2022 00:00:09 23/01/2022 23:59:14 23 ชั�วโมง 59 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

24/01/2022 00:00:15 24/01/2022 23:59:22 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

77 43.27 7.94 ลติร

25/01/2022 00:00:23 25/01/2022 23:59:28 23 ชั�วโมง 59 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

83 50.43 9.84 ลติร

26/01/2022 00:00:29 26/01/2022 23:59:34 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

86 73.13 13.42 ลติร

27/01/2022 00:00:34 27/01/2022 23:59:40 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 0.05 0.00 ลติร

28/01/2022 00:00:40 28/01/2022 23:59:46 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

29/01/2022 00:00:47 29/01/2022 23:59:53 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

30/01/2022 00:00:54 30/01/2022 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

31/01/2022 00:01:01 31/01/2022 23:59:06 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

0 0.00 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 : 23 ชั�วโมง 11 นาท ี40 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 42.65 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 714.77 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 131.12 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.45 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [40 เททา้ย] 85-1434 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 01/2022

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: 01/2022

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:์ [45 รถนํ�า] 85-3063 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 01/2022

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

 (กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/01/2022 00:00:05 01/01/2022 23:59:18 23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

02/01/2022 00:00:18 02/01/2022 23:59:31 23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

03/01/2022 00:00:31 03/01/2022 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

04/01/2022 00:00:45 04/01/2022 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

05/01/2022 00:00:58 05/01/2022 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี12
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

06/01/2022 00:00:10 06/01/2022 23:59:22 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

07/01/2022 00:00:23 07/01/2022 23:59:34 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

08/01/2022 00:00:35 08/01/2022 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

09/01/2022 00:00:47 09/01/2022 23:59:59 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

10/01/2022 00:00:59 10/01/2022 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 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

11/01/2022 00:00:11 11/01/2022 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

12/01/2022 00:00:23 12/01/2022 23:59:34 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

13/01/2022 00:00:35 13/01/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

14/01/2022 00:00:47 14/01/2022 23:59:58 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

15/01/2022 00:00:59 15/01/2022 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี12
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/01/2022 00:00:11 16/01/2022 23:59:23 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

17/01/2022 00:00:24 17/01/2022 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

18/01/2022 00:00:36 18/01/2022 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

19/01/2022 00:00:48 19/01/2022 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

20/01/2022 00:01:00 20/01/2022 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 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

21/01/2022 00:00:12 21/01/2022 23:59:23 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 0.03 0.00 ลติร

22/01/2022 00:00:24 22/01/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

23/01/2022 00:00:37 23/01/2022 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 0.00 0.00 ลติร

24/01/2022 00:00:50 24/01/2022 23:59:22 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

25/01/2022 00:00:43 25/01/2022 23:59:43 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.02 0.00 ลติร

26/01/2022 00:00:44 26/01/2022 23:59:54 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

4 0.05 0.01 ลติร

27/01/2022 00:00:54 27/01/2022 23:59:04 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

28/01/2022 00:00:04 28/01/2022 23:59:14 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

7 0.41 0.07 ลติร

29/01/2022 00:00:14 29/01/2022 23:59:24 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

30/01/2022 00:00:25 30/01/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

31/01/2022 00:00:35 31/01/2022 23:59:45 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



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

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 5 ชั�วโมง 15 นาท ี12 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 3.88 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 0.53 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 0.08 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 6.63 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [46 รถนํ�า] 85-3064 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 01/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/01/2022 00:00:13 01/01/2022 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 0.00 0.00 ลติร

02/01/2022 00:00:10 02/01/2022 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 0.02 0.00 ลติร

03/01/2022 00:00:06 03/01/2022 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

04/01/2022 00:00:02 04/01/2022 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี56
วนิาที

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

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

4 0.38 0.02 ลติร

05/01/2022 00:00:59 05/01/2022 23:59:53 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

61 14.64 2.81 ลติร

06/01/2022 00:00:53 06/01/2022 23:59:48 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

69 5.32 0.84 ลติร

07/01/2022 00:00:48 07/01/2022 23:59:43 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

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

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

3 0.28 0.00 ลติร

08/01/2022 00:00:43 08/01/2022 23:59:38 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

09/01/2022 00:00:39 09/01/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

10/01/2022 00:00:34 10/01/2022 23:59:28 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

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

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

8 0.40 0.01 ลติร

11/01/2022 00:00:29 11/01/2022 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

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

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

5 0.28 0.01 ลติร

12/01/2022 00:00:22 12/01/2022 23:59:17 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

5 0.17 0.00 ลติร

13/01/2022 00:00:16 13/01/2022 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 0.48 0.00 ลติร

14/01/2022 00:00:12 14/01/2022 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

74 14.46 2.85 ลติร

15/01/2022 00:00:07 15/01/2022 23:59:02 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



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/01/2022 00:00:02 16/01/2022 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี56
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

17/01/2022 00:00:58 17/01/2022 23:59:53 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

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

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

4 0.18 0.02 ลติร

18/01/2022 00:00:53 18/01/2022 23:59:47 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

7 0.46 0.02 ลติร

19/01/2022 00:00:48 19/01/2022 23:59:42 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

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

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

78 23.14 4.40 ลติร

20/01/2022 00:00:43 20/01/2022 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

4 0.27 0.01 ลติร

21/01/2022 00:00:38 21/01/2022 23:59:33 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

7 0.35 0.00 ลติร

22/01/2022 00:00:33 22/01/2022 23:59:29 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

23/01/2022 00:00:30 23/01/2022 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

0 0.00 0.00 ลติร

24/01/2022 00:00:25 24/01/2022 23:59:19 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

7 0.53 0.01 ลติร

25/01/2022 00:00:20 25/01/2022 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

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

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

8 0.52 0.01 ลติร

26/01/2022 00:00:13 26/01/2022 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

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

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

6 0.18 0.01 ลติร

27/01/2022 00:00:07 27/01/2022 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

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

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

4 0.17 0.01 ลติร

28/01/2022 00:00:01 28/01/2022 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

2 0.11 0.00 ลติร

29/01/2022 00:00:55 29/01/2022 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

0 0.01 0.00 ลติร

30/01/2022 00:00:49 30/01/2022 23:59:42 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

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

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

3 0.09 0.00 ลติร

31/01/2022 00:00:42 31/01/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

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

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

4 0.16 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 : 13 ชั�วโมง 9 นาท ี25 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 18.82 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 62.59 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 11.03 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.67 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [47 รถนํ�า] 85-3065 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 01/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

04/01/2022 09:35:40 04/01/2022 09:38:52 3 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

28/01/2022 10:19:09 28/01/2022 12:54:29 2 ชั�วโมง 35 นาท ี20 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

5 0.13 0.00 ลติร

29/01/2022 08:14:21 29/01/2022 23:59:55 15 ชั�วโมง 45 นาท ี34
วนิาที

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

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

66 84.60 15.69 ลติร

30/01/2022 00:00:55 30/01/2022 02:31:16 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 : 10 ชั�วโมง 56 นาท ี39 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 34.51 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 84.72 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 15.69 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.40 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [20 เทรลเลอร]์ 85-4994 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 01/2022

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

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

05/01/2022
07:28:04

05/01/2022 12:04:03 4 ชั�วโมง 35 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

77 106.52 42.73 ลติร

10/01/2022
09:15:10

10/01/2022 14:57:34 5 ชั�วโมง 42 นาท ี24
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

78 139.13 54.58 ลติร

11/01/2022
09:09:54

11/01/2022 11:36:56 2 ชั�วโมง 27 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

67 72.27 29.21 ลติร

13/01/2022
08:35:24

13/01/2022 11:43:24 3 ชั�วโมง 8 นาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

79 68.17 28.79 ลติร

24/01/2022
08:03:10

24/01/2022 13:10:04 5 ชั�วโมง 6 นาท ี54 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

71 73.15 29.84 ลติร

26/01/2022
08:30:48

26/01/2022 10:31:51 2 ชั�วโมง 1 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

67 19.52 6.53 ลติร

27/01/2022
08:38:46

27/01/2022 15:02:13 6 ชั�วโมง 23 นาท ี27
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

71 73.16 26.86 ลติร

31/01/2022
08:17:17

31/01/2022 08:55:31 38 นาท ี14 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.09 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 31 นาท ี54 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 30.10 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 552.01 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 218.54 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.53 กม./ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [62 รถสขุา] 85-8565 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 01/2022

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

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

04/01/2022
08:19:10

04/01/2022 08:19:10 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

07/01/2022
08:18:43

07/01/2022 12:45:31 4 ชั�วโมง 26 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัสี�สหายวศิวกรรม
 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

67 45.87 11.11 ลติร

08/01/2022
18:53:10

08/01/2022 22:42:46 3 ชั�วโมง 49 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� โรงสสีนิไพบลูย์
 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

81 43.66 9.25 ลติร

10/01/2022
09:08:10

10/01/2022 09:17:56 9 นาท ี46 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

6 0.10 0.00 ลติร

14/01/2022
10:21:11

14/01/2022 23:59:22 13 ชั�วโมง 38 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

69 54.75 14.59 ลติร

15/01/2022
00:00:22

15/01/2022 16:39:44 16 ชั�วโมง 39 นาท ี22
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

8 0.23 0.02 ลติร

16/01/2022
05:51:42

16/01/2022 13:37:55 7 ชั�วโมง 46 นาท ี13
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

65 22.71 5.30 ลติร

17/01/2022
08:37:43

17/01/2022 11:29:01 2 ชั�วโมง 51 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

64 14.56 3.64 ลติร

20/01/2022
08:08:41

20/01/2022 12:14:52 4 ชั�วโมง 6 นาท ี11 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

71 8.13 2.36 ลติร

23/01/2022
08:08:40

23/01/2022 17:13:00 9 ชั�วโมง 4 นาท ี20 วนิาที อยูท่ี� โรงภาพยนตร์
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

82 44.38 10.71 ลติร

24/01/2022
20:03:06

24/01/2022 21:57:59 1 ชั�วโมง 54 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

67 14.39 3.78 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

25/01/2022
03:22:48

25/01/2022 19:58:15 16 ชั�วโมง 35 นาท ี27
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

84 216.24 60.46 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 15 ชั�วโมง 48 นาท ี50 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 32.44 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 465.03 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 121.22 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.84 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [63 รถสขุา] 85-8566 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 01/2022

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

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

05/01/2022
08:47:44

05/01/2022 08:53:38 5 นาท ี54 วนิาที อยูท่ี� โลตสัเอ็กซเ์พรส
 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

7 0.63 0.19 ลติร

06/01/2022
08:50:36

06/01/2022 10:59:04 2 ชั�วโมง 8 นาท ี28 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

67 7.99 2.22 ลติร

16/01/2022
04:36:41

16/01/2022 23:59:10 19 ชั�วโมง 22 นาท ี29
วนิาที

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

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

65 82.41 19.73 ลติร

17/01/2022
00:00:10

17/01/2022 01:42:44 1 ชั�วโมง 42 นาท ี34
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

20/01/2022
08:15:11

20/01/2022 09:40:51 1 ชั�วโมง 25 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

6 0.07 0.00 ลติร

21/01/2022
06:28:55

21/01/2022 23:59:14 17 ชั�วโมง 30 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

85 164.57 46.44 ลติร

22/01/2022
00:00:13

22/01/2022 02:20:39 2 ชั�วโมง 20 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

24/01/2022
08:48:24

24/01/2022 08:54:23 5 นาท ี59 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

26/01/2022
08:11:18

26/01/2022 10:12:28 2 ชั�วโมง 1 นาท ี10 วนิาที อยูท่ี� ปิยะวฒันผ์า้มา่น
 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

59 8.08 2.04 ลติร

29/01/2022
07:24:41

29/01/2022 23:47:50 16 ชั�วโมง 23 นาท ี9
วนิาที

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

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

82 91.47 26.29 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 14 ชั�วโมง 7 นาท ี31 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 33.63 กม./ชม.



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

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 355.24 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 96.91 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.67 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [61 รถกระเชา้] 85-8824 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 01/2022

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

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/01/2022 00:00:05 01/01/2022 23:59:11 23 ชั�วโมง 59 นาท ี6
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

02/01/2022 00:00:10 02/01/2022 23:59:14 23 ชั�วโมง 59 นาท ี4
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

03/01/2022 00:00:14 03/01/2022 23:59:20 23 ชั�วโมง 59 นาท ี6
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

04/01/2022 00:00:20 04/01/2022 23:59:25 23 ชั�วโมง 59 นาท ี5
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/01/2022 00:00:25 05/01/2022 23:59:29 23 ชั�วโมง 59 นาท ี4
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

06/01/2022 00:00:29 06/01/2022 23:59:32 23 ชั�วโมง 59 นาท ี3
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

07/01/2022 00:00:32 07/01/2022 23:59:35 23 ชั�วโมง 59 นาท ี3
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

08/01/2022 00:00:35 08/01/2022 23:59:38 23 ชั�วโมง 59 นาท ี3
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

09/01/2022 00:00:38 09/01/2022 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี3
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

10/01/2022 00:00:41 10/01/2022 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี3
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

11/01/2022 00:00:44 11/01/2022 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี3
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

12/01/2022 00:00:47 12/01/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี4
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

13/01/2022 00:00:51 13/01/2022 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี4
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

14/01/2022 00:00:55 14/01/2022 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี5
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

15/01/2022 00:00:00 15/01/2022 23:59:05 23 ชั�วโมง 59 นาท ี5
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

16/01/2022 00:00:05 16/01/2022 23:59:10 23 ชั�วโมง 59 นาท ี5
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

17/01/2022 00:00:09 17/01/2022 23:59:14 23 ชั�วโมง 59 นาท ี5
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/01/2022 00:00:13 18/01/2022 23:59:17 23 ชั�วโมง 59 นาท ี4
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

19/01/2022 00:00:17 19/01/2022 23:59:21 23 ชั�วโมง 59 นาท ี4
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

20/01/2022 00:00:21 20/01/2022 23:59:27 23 ชั�วโมง 59 นาท ี6
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

21/01/2022 00:00:26 21/01/2022 23:59:36 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

22/01/2022 00:00:35 22/01/2022 23:59:45 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

23/01/2022 00:00:45 23/01/2022 16:07:31 16 ชั�วโมง 6 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 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

24/01/2022 06:33:40 24/01/2022 09:48:55 3 ชั�วโมง 15 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.11 0.00 ลติร

27/01/2022 10:10:07 27/01/2022 23:59:53 13 ชั�วโมง 49 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

10 1.86 12.00 ลติร

28/01/2022 00:00:52 28/01/2022 23:59:02 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 0.06 0.00 ลติร

29/01/2022 00:00:02 29/01/2022 23:59:11 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

30/01/2022 00:00:11 30/01/2022 23:59:20 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 0.02 0.00 ลติร

31/01/2022 00:00:20 31/01/2022 23:59:29 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 0.14 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 3 ชั�วโมง 54 นาท ี21 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 6.25 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 2.20 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 12.00 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 0.18 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [08 รถเกลี�ยดนิ] 0ต-2339 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 01/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

05/01/2022 09:51:31 05/01/2022 17:37:15 7 ชั�วโมง 45 นาท ี44 วนิาที อยูท่ี� หนูแฮม กะ ปเูป้
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 1.70 0.00 ลติร

06/01/2022 08:58:05 06/01/2022 09:23:00 24 นาท ี55 วนิาที อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� รา้นอนิเตอรเ์น็ต
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.10 0.00 ลติร

10/01/2022 11:34:59 10/01/2022 13:36:28 2 ชั�วโมง 1 นาท ี29 วนิาที อยูท่ี� รา้นอนิเตอรเ์น็ต
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลบาง
ตะเคยีน

 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 6.29 0.00 ลติร

12/01/2022 08:46:11 12/01/2022 20:44:35 11 ชั�วโมง 58 นาท ี24
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลบาง
ตะเคยีน

 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 20.65 0.00 ลติร

13/01/2022 08:55:00 13/01/2022 20:50:39 11 ชั�วโมง 55 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 22.95 0.00 ลติร

14/01/2022 08:16:47 14/01/2022 22:12:04 13 ชั�วโมง 55 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 20.36 0.00 ลติร

18/01/2022 08:45:36 18/01/2022 19:04:35 10 ชั�วโมง 18 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 31.81 0.00 ลติร

19/01/2022 08:32:59 19/01/2022 17:26:15 8 ชั�วโมง 53 นาท ี16 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 10.59 0.00 ลติร

20/01/2022 12:15:27 20/01/2022 12:24:34 9 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.06 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 3 ชั�วโมง 54 นาท ี21 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 6.25 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 114.50 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 12.00 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 0.18 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [51 ดบัเพลงิ] 0บร-6196 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 01/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/01/2022 00:00:16 01/01/2022 23:59:58 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 0.18 0.00 ลติร

02/01/2022 00:00:59 02/01/2022 23:59:41 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 0.34 0.00 ลติร

03/01/2022 00:00:41 03/01/2022 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

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

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

0 0.15 0.00 ลติร

04/01/2022 00:00:25 04/01/2022 23:59:07 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 0.26 0.00 ลติร

05/01/2022 00:00:07 05/01/2022 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี42
วนิาที

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

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

0 0.14 0.00 ลติร

06/01/2022 00:00:50 06/01/2022 23:59:31 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 0.21 0.00 ลติร

07/01/2022 00:00:31 07/01/2022 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

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

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

0 0.14 0.00 ลติร

08/01/2022 00:00:12 08/01/2022 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี41
วนิาที

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

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

0 0.31 0.00 ลติร

09/01/2022 00:00:53 09/01/2022 23:59:34 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 0.32 0.00 ลติร

10/01/2022 00:00:33 10/01/2022 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

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

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

0 0.21 0.00 ลติร

11/01/2022 00:00:15 11/01/2022 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 0.20 0.00 ลติร

12/01/2022 00:00:57 12/01/2022 23:59:38 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 0.37 0.00 ลติร

13/01/2022 00:00:38 13/01/2022 23:59:19 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 0.17 0.00 ลติร

14/01/2022 00:00:19 14/01/2022 23:59:00 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 0.25 0.00 ลติร

15/01/2022 00:00:01 15/01/2022 23:59:42 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 0.11 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/01/2022 00:00:43 16/01/2022 23:59:24 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 0.48 0.00 ลติร

17/01/2022 00:00:24 17/01/2022 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 0.19 0.00 ลติร

18/01/2022 00:00:06 18/01/2022 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี42
วนิาที

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

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

0 0.32 0.00 ลติร

19/01/2022 00:00:48 19/01/2022 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

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

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

0 0.28 0.00 ลติร

20/01/2022 00:00:30 20/01/2022 23:59:11 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 0.13 0.00 ลติร

21/01/2022 00:00:12 21/01/2022 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 0.24 0.00 ลติร

22/01/2022 00:00:54 22/01/2022 23:59:37 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

23/01/2022 00:00:37 23/01/2022 23:59:19 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 0.16 0.00 ลติร

24/01/2022 00:00:20 24/01/2022 23:59:01 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 0.32 0.00 ลติร

25/01/2022 00:00:01 25/01/2022 23:59:42 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

26/01/2022 00:00:42 26/01/2022 23:59:22 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 0.15 0.00 ลติร

27/01/2022 00:00:23 27/01/2022 23:59:03 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

28/01/2022 00:00:04 28/01/2022 23:59:45 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

60 7.97 3.19 ลติร

29/01/2022 00:00:45 29/01/2022 23:59:21 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

78 107.15 50.93 ลติร

30/01/2022 00:00:21 30/01/2022 23:59:00 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 0.44 0.00 ลติร

31/01/2022 00:00:00 31/01/2022 23:59:42 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 0.09 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 : 6 ชั�วโมง 44 นาท ี22 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 43.39 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 121.90 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 54.12 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.25 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [50 นํ�าดบัเพลงิ] 0บว-4900 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 01/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/01/2022 00:00:56 01/01/2022 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 0.29 0.00 ลติร

02/01/2022 00:00:36 02/01/2022 23:59:16 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 0.17 0.00 ลติร

03/01/2022 00:00:17 03/01/2022 23:59:57 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 0.19 0.00 ลติร

04/01/2022 00:00:58 04/01/2022 23:59:37 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 0.35 0.00 ลติร

05/01/2022 00:00:38 05/01/2022 23:59:17 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 0.78 0.00 ลติร

06/01/2022 00:00:18 06/01/2022 23:59:57 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 0.06 0.00 ลติร

07/01/2022 00:00:57 07/01/2022 23:59:35 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 0.11 0.00 ลติร

08/01/2022 00:00:36 08/01/2022 23:59:13 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 0.45 0.00 ลติร

09/01/2022 00:00:14 09/01/2022 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

10/01/2022 00:00:52 10/01/2022 23:59:29 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

62 2.63 0.98 ลติร

11/01/2022 00:00:30 11/01/2022 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี35
วนิาที

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

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

0 0.24 0.00 ลติร

12/01/2022 00:00:06 12/01/2022 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 0.38 0.00 ลติร

13/01/2022 00:00:44 13/01/2022 23:59:22 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 0.60 0.00 ลติร

14/01/2022 00:00:22 14/01/2022 23:59:00 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 0.29 0.00 ลติร

15/01/2022 00:00:00 15/01/2022 23:59:38 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 0.39 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/01/2022 00:00:39 16/01/2022 23:59:16 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 0.58 0.00 ลติร

17/01/2022 00:00:17 17/01/2022 23:59:55 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 0.27 0.00 ลติร

18/01/2022 00:00:56 18/01/2022 23:59:33 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

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

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

0 0.51 0.00 ลติร

19/01/2022 00:00:34 19/01/2022 23:59:11 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 0.16 0.00 ลติร

20/01/2022 00:00:12 20/01/2022 23:59:50 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 0.51 0.00 ลติร

21/01/2022 00:00:51 21/01/2022 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

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

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

0 0.33 0.00 ลติร

22/01/2022 00:00:30 22/01/2022 23:59:09 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 0.06 0.00 ลติร

23/01/2022 00:00:09 23/01/2022 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 0.00 0.00 ลติร

24/01/2022 00:00:49 24/01/2022 23:59:26 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 0.46 0.00 ลติร

25/01/2022 00:00:27 25/01/2022 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

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

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

69 16.52 7.11 ลติร

26/01/2022 00:00:04 26/01/2022 23:59:40 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

2 0.27 0.01 ลติร

27/01/2022 00:00:10 27/01/2022 23:59:16 23 ชั�วโมง 59 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

110 46.77 22.66 ลติร

28/01/2022 00:00:17 28/01/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

82 14.19 5.43 ลติร

29/01/2022 00:00:52 29/01/2022 23:59:27 23 ชั�วโมง 58 นาท ี35
วนิาที

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

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

0 0.16 0.00 ลติร

30/01/2022 00:00:27 30/01/2022 23:59:04 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 0.11 0.00 ลติร

31/01/2022 00:00:04 31/01/2022 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

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 : 4 ชั�วโมง 39 นาท ี14 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 44.58 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 88.10 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 36.19 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.43 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --


