
 

 

 

 

 

รายงานการท างานยานพาหนะ 63 คัน 

องค์การบริหารส่วนจังหวดัสุพรรณบุรี 
มีนาคม 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/




ลำดับที่ 1 รถขุดไฮดรอลิก มิซูบิชิ 180  ต – 1227 

 

 

 

 

  



ต-1227 [23 แม็คโคร] 
 
07/03/2022 
  

 
  

 

  



 

08/03/2022 

  

 

  

 

  



 

09/03/2022 

  

  

 

  



 

10/03/2022 

  

 

   

 

  



 

14/03/2022 

  

  

 

  



 

15/03/2022 

  

   

 

  



 

16/03/2022 

  

   

 

  



 

17/03/2022 

  

  

 

  



 

18/03/2022 

 

 

   

 

  



 

21/03/2022 

  

  

 

  



 

22/03/2022 

  

   

 

  



 

23/03/2022 

  

  

 

1 



 

24/03/2022 

  

  

 

  



 

28/03/2022 

  

  

 

  



 

29/03/2022 

  

  

 

  



 

30/03/2022 

  

  

 



รถคันที่ 2 รถขุดไฮดรอลกิ ค้าโต้ HD 700  ต-2400 

 

 

 

  



2400ต-2400 [22 แม็คโคร] 
 

01/01/2022 
    

   

 

  



 

02/03/2022 

  

  

 

  



 

03/03/2022 

  

  

 

  



 

04/03/2022 

  

  

 

  



 

06/03/2022 

  

  

 

  



 

07/03/2022 

  

  

 

  



 

08/03/2022 

  

   

 

  



 

09/03/2022 

  

  

 

  



 

10/03/2022 

  

  

 

  



 

11/03/2022 

  

  

 

  



 

14/03/2022 

  

  

 

  



 

15/03/2022 

  

  

 

  



 

16/03/2022 

  

  

 

  



 

28/03/2022 

  

   

 

  



 

29/03/2022 

  

  

 

  



 

30/03/2022 

  

   

 



รถคันที่ 3 รถเกลี่ยดิน แคตเตอร์ฟิลล่าร์ 140 H ตค – 400 

 

 

 

 

 



ตค-400 [33 เกลี่ยดิน]  
 
01/03/2022 

 



 รถคันที่ 4 รถเกลี่ยดิน CATERPILLAR 140K ตค-401 

 

 

 

 

 

 



40ตค-401 [11 รถเกลี่ยดิน]  
 

 
01/03/2022 

   

 
  

 
  



 

 

02/03/2022 

  

  

 
  



 

03/03/2022 

  

  

 
  



 

 

04/03/2022 

  

  

 
  



 

 

07/03/2022 

  

  

 
  



 

 

08/03/2022 

  

  

 
  



 

 

09/03/2022 

  

  

 
  



 

 

10/03/2022 

  

  

 
  



 

 

11/03/2022 

 

   

 
  



 

 

14/03/2022 

  

  

 
  



 

 

15/03/2022 

  

  

 
  



 

 

17/03/2022 

  

  

 
  



 

 

18/03/2022 

   

  

 



รถคันที่ 5 รถขุดไฮดรอลกิ โคมัสสุ PC200 – 6  ตค-780 
 

 
 

 
  



ตค-780 [24 แม็คโคร] 
 

01/03/2022 
   

     
   

 
  



 
 
02/03/2022 
   

     
   

 
  



 
 
03/03/2022 
  

     
   

 
  



 
 
04/03/2022 
  

     
  

 
  



 
 
07/03/2021 
  

     
   

 
  



 
 
08/03/2022 
  

     
   

 
  



 
 
09/03/2022 
   

     
  

 
  



 
 
10/03/2022 
  

     
   

 
  



 
 
11/03/2022 
  

     
  

 
  



 
 
14/03/2022 
  

     
   

 
  



 
 
15/03/2022 
  

     
   

 
  



 
 
16/03/2022 
  

     
  

 
  



 
 
17/03/2022 
  

     
  

 
  



 
 
18/03/2022 
   

     
   

 
  



 
 
21/03/2022 
  

     
   

 
  



 
 
22/03/2022 
  

     
   

 
  



 
 
23/03/2022 
  

     
   

 
  



 
 
24/03/2022 
  

     
  

 
  



 
 
25/03/2022 
  

     
  

 
  



 
 
28/03/2022 
  

     
  

 
  



 
 
29/03/2022 
  

     
   

 
  



 
 
30/03/2022 
  

     
  

 
  



 
 
31/03/2022 
  

     
   

 



 
 

รถคันที่ 6 ขุดไฮดรอลิก โคมัสสุ PC200 LC-7 ตค – 1345 

 

 

 

 

 



 
 

ตค-1345 [27 แม็คโคร] 
 

01/03/2022 
    

     
  

 
  



 
 

 
 
02/03/2022 
  

     
  

 
  



 
 

 
 
03/03/2022 
  

 
   

 
  



 
 

 
 
04/03/2022 
  

     
  

 
  



 
 

 
 
07/03/2022 
  

     
  

 
  



 
 

 
 
08/03/2022 
   

     
  

 
  



 
 

 
 
09/03/2022 
  

     
   

 
  



 
 

 
 
10/03/2022 
  

     
   

 
  



 
 

 
 
14/03/2022 
  

     
   

 
  



 
 

 
 
15/03/2022 
  

     
   

 
  



 
 

 
 
16/03/2022 
  

     
   

 
  



 
 

 
 
17/03/2022 
  

     
  

 
  



 
 

 
 
18/03/2022 
  

     
   

 
  



 
 

 
 
21/03/2022 
  

     
  

 
  



 
 

 
 
22/03/2022 
  

     
  

 
  



 
 

 
 
23/03/2022 
  

     
   

 
  



 
 

 
 
24/03/2022 
  

     
  

 
  



 
 

25/03/2022 
   

 
   

 
  



 
 

 
 
28/03/2022 
  

     
   

 
  



 
 

 
 
29/03/2022 
  

     
   

 
  



 
 

 
 
30/03/2022 
  

     
  

 
  



 
 

 
 
31/03/2022 
  

     
  

 



รถคันที่  7 รถขุดไฮดรอลกิ โคมัสสุ PC200 LC-7 ตค – 1346 

 

 
 

 

 

 

 



13ตค-1346 [30 แม็คโคร] 
 
01/03/2022 
  

     
   

 
  



 
 
03/03/2022 
  

     
  

 
  



 
 
07/03/2022 
  

     
  

 
  



 
 
08/03/2022 
  

     
  

 
  



 
 
09/03/2022 
  

     
   

 
  



 
 
10/03/2022 
  

     
    

 
  



 
 
11/03/2022 
  

     
  

 
  



 
 
14/03/2022 
  

     
   

 
  



 
 
14/03/2022 
   

     
  

 
  



 
 
16/03/2022 
  

     
   

 
  



 
 
18/03/2022 
  

     
  

 
  



 
 
21/03/2022 
  

        
 

 
  



 
 
22/03/2022 
  

     
  

 
  



 
 
24/03/2022 
   

     
    

 
  



 
 
25/03/2022 
  

     
   

 
  



 
 
28/03/2022 
   

     
   

 
  



 
 
29/03/2022 
   

     
   

 
  



 
 
30/03/2022 
   

     
   

 
  



 
 
31/03/2022 
   

     
   

 



รถคันที่ 8 รถขุดไฮดรอลกิ โคมัสสุ PC200 LC-7 ตค – 1507 

 

 

 

 



ตค-1507 [25 แม็ครโคร] 
 

08/03/2021 
  

     
    

 
  



 
 
14/03/2022 
   

     
   

 
  



 
 
15/03/2022 
   

     
   

 
  



 
 
16/03/2022 
   

     
   

 
  



 
 
17/03/2022 
   

     
   

 
  



 
 
18/03/2022 
   

     
   

 
  



 
 
21/03/2022 
   

     
   

 
  



 
 
22/03/2022 
   

     
    

 
  



 
 
23/03/2022 
   

     
  

 
  



 
 
24/03/2022 
   

     
   

 
  



 
 
25/03/2022 
   

     
   

 
  



 
 
28/03/2022 
   

     
   

 
  



 
 
29/03/2022 
   

     
   

 
  



 
 
30/03/2022 
   

     
    

 
  



 
 
31/03/2022 
   

     
   

 



รถคันที่ 9 รถเกลี่ยดิน CATERPILLAR 120H ตค-1707 

 

 

 

      

  



ตค-1707 [10 รถเกลี่ยดนิ] 
 

01/03/2022 
  

     
    

 
  



 
 
02/03/2022 
   

     
   

 
  



 
 
03/02/2022 
   

     
   

 
  



 
 
04/03/2022 
  

     
   

 
  



 
 
07/03/2022 
   

     
   

 
  



 
 
08/03/2022 
   

     
    

 
  



 
 
09/03/2022 
   

     
   

 
  



 
 
15/03/2022 
   

     
  

 
  



 
 
16/03/2022 
   

     
    

 
  



 
 
28/03/2022 
   

     
    

 
  



30/03/2022 
  

     
  

 
  



 
 
31/03/2022 
 

     
   

 
 



คันที่ 10 รถขุดไฮดรอลิกฮิตาชิ ZAXISS 200  ตค.-3446 

 

 

      

 
 



ตค-3446 [28 แม็คโคร] 
 
01/03/2022 
    

 
   

 
  



 
 
02/03/2022 
   

     
  

 
  



 
 
04/03/2022 
  

     
   

 
  



 
 
07/03/2022 
   

     
    

 
  



 
 
08/03/2022 
  

     
  

 
  



 
 
09/03/2022 
  

     
    

 
  



 
 
10/03/2022 
  

     
   

 
  



 
 
11/03/2022 
  

     
   

 
  



 
 
14/03/2022 
  

     
    

 
  



 
 
15/03/2022 
   

     
    

 
  



 
 
16/03/2022 
  

     
   

 
  



 
 
17/03/2022 
  

     
  

 
  



 
 
18/03/2022 
  

     
  

 
  



 
 
21/03/2022 
   

     
   

 
  



 
 
22/03/2022 
   

     
  

 
  



 
 
23/03/2022 
   

     
  

 
  



 
 
24/03/2022 
   

     
   

 
  



 
 
25/03/2022 
  

     
  

 
  



 
 
26/03/2022 
  

     
   

 
  



 
 
28/03/2022 
  

     
   

 
  



 
 
29/03/2022 
  

     
  

 
  



 
 
30/03/2022 
  

     
  

 
  



 
 
31/03/2022 
   

     
  

 



รถคันที่ 11 รถขุดไฮดรอลิกฮิตาชิ ZAXISS 200 ตค.-3447 

 

 

 

 



ตค-3447 [29 แม็คโคร] 
 

01/03/2022 
   



รถคันที่ 12 รถเกลี่ยดินลอ้ยาง แคตเตอร์ฟิลล่าร์ 140 H ตค – 3692 

 

 

 

 

 



ตค-3692 [32 รถเกลี่ยดนิ] 
 

01/03/2022 
 



รถคันที่ 13 รถเกลี่ยดิน CATERPILLAR 140K ตค-3693 

 

 

 

                  

 

 



ตค-3693 [09 รถเกลี่ยดนิ] 
 

07/03/2022 
   

     
    

 

  



 

08/03/2022 

  

     
    

 

  



 

09/03/2022 

   

     
    

 

  



 

10/03/2022 

   

     
  

 

  



 

11/03/2022 

  

     
  

 

  



 

14/03/2022 

  

     
  

 

  



 

15/03/2022 

  

     
   

 

  



 

16/03/2022 

   

     
  

 

  



 

17/03/2022 

   

     
   

 

  



 

18/03/2022 

   

     
    

 

  



 

21/03/2022 

   

     
  

 

  



 

22/03/2022 

   

     
    

 

  



 

23/03/2022 

  

     
   

 

  



 

24/03/2022 

  

     
   

 

  



 

25/03/2022 

 

     
  

 

  



 

28/03/2022 

  

     
    

 

  



 

29/03/2022 

   

     
   

 

  



 

30/03/2022 

   

     
  

 

  



 

31/03/2022 

   

     
  

 



รถคันที่ 14 รถขุดไฮดรอลิก แคตเตอร์ฟิลล่าร์ 320 DL  ตค-3721 

 

 

 

 

 

 



ตค-3721 [26 แม็คโคร] 
 

01/02/2022 
   

 
    

 
  



 
 
02/03/2022 
  

     
   

 
  



 
 
03/03/2022 
  

     
     

 
  



 
 
04/03/2022 
   

     
  

 
  



 
 
07/03/2022 
  

     
  

 
  



 
 
09/03/2022 
   

     
  

 
  



 
 
10/03/2022 
   

     
   

 
  



 
 
11/03/2022 
   

     
    

 
  



 
 
14/03/2022 
   

     
  

 
  



 
 
15/03/2022 
  

     
  

 
  



 
 
16/03/2022 
   

     
    

 
  



 
 
17/03/2022 
   

     
     

 
  



 
 
18/03/2022 
   

     
   

 
  



 
 
21/03/2022 
  

     
  

 
  



 
 
22/03/2022 
   

     
  

 
  



 
 
23/03/2022 
  

     
    

 
  



 
 
24/03/2022 
   

     
  

 
  



 
 
25/03/2022 
  

     
  

 
  



 
 
28/03/2022 
  

     
  

 
  



 
 
29/03/2022 
   

     
   

 
  



 
 
30/03/2022 
  

     
    

 
  



 
 
31/03/2022 
   

     
   

 



รถคันที่ 15 ขุดไฮดรอลิค ตฆ-545 

 

 

 

 

 



ตฆ-545 [64 แม็คโคร] 
 

01/03/2022 
   

     
  

 
  



 
 
02/03/2022 
  

     
  

 
  



 
 
04/03/2022 
  

     
   

 
  



 
 
07/03/2022 
  

     
  

 
  



 
 
08/03/2022 
  

     
  

 
  



 
 
09/03/2022 
  

     
  

 
  



 
 
10/03/2022 
  

     
  

 
  



 
 
11/03/2022 
  

     
  

 
  



 
 
14/03/2022 
   

     
   

 
  



 
 
15/03/2022 
  

 
  

 
  



 
 
16/03/2022 
  

     
 

 
  



 
 
17/03/2022 
  

     
   

 
  



 
 
18/03/2022 
  

     
   

 
  



 
 
21/03/2022 
  

     
   

 
  



 
 
22/03/2022 
  

     
   

 
  



 
 
23/03/2022 
  

     
  

 
  



 
 
24/03/2022 
  

     
  

 
  



 
 
25/03/2022 
  

     
   

 
  



 
 
28/03/2022 
  

     
   

 
  



 
 
29/03/2022 
  

     
  

 
  



 
 
30/03/2022 
  

     
   

 
  



 
 
31/03/2022 
  

     
   

 



รถคันที่ 16 กองช่าง เกลีย่ดิน อบจ.72 

 

 

 

 
 

 



อบจ-72 [12 รถเกลี่ยดิน] 
 

01/03/2022 
  

     
   

 
  



 
 
02/03/2022 
  

     
   

 
  



 
 
03/03/2022 
  

     
   

 
  



 
 
04/03/2022 
  

     
   

 
  



 
 
08/03/2022 
   

     
   

 
  



 
 
09/03/2022 
  

     
  

 
  



 
 
11/03/2022 
  

     
   

 
  



 
 
14/03/2022 
  

     
  

 
  



 
 
15/03/2022 
  

     
    

 
  



 
 
16/03/2022 
  

     
  

 
  



 
 
18/03/2022 
  

     
  

 
  



 
 
21/03/2022 
 

     
   

 
  



 
 
22/03/2022 
  

     
    

 
  



 
 
23/03/2022 
   

     
  

 
  



 
 
24/03/2022 
  

     
   

 
  



 
 
25/03/2022 
  

     
  

 
  



 
 
28/03/2022 
  

     
   

 
  



 
 
30/03/2022 
  

     
   

 
  



 
 
31/03/2022 
  

     
   

 



 

 

 

 

 

รายงานการท างานเคร่ืองจักรหนัก 

จ านวน 16 คัน 



ลำดับที่ 1 รถขุดไฮดรอลิก มิซูบิชิ 180  ต – 1227 

 

 

 

 

 



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [23 แม็คโคร - นายอศัวนิ เปาอนิทร]์ 0ต-1227 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/03/2022 วนัสิ�นสดุ: 31/03/2022

ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

23
แม็คโคร -
นายอศัวนิ
เปาอนิทร์

0ต-1227 07/03/2022 อยูท่ี� วดัทา่เตยีน
 ต.เดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัทา่เตยีน
 ต.เดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

07/03/2022
11:44:32

07/03/2022
11:46:30

1 นาท ี58 วนิาที - 0.14 กม.

23
แม็คโคร -
นายอศัวนิ
เปาอนิทร์

0ต-1227 08/03/2022 อยูท่ี� บรษัิท ชาตอลทรานสปอรต์ จํากดั
 ต.เดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เรอืนสพุรรณรเิวอรไ์ซด์
 ต.เดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

08/03/2022
08:52:05

08/03/2022
14:59:51

6 ชั�วโมง 7 นาที
46 วนิาที

- 9.09 กม.

23
แม็คโคร -
นายอศัวนิ
เปาอนิทร์

0ต-1227 09/03/2022 อยูท่ี� เรอืนสพุรรณรเิวอรไ์ซด์
 ต.เดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ทา่จนีรเิวอรโ์ฮม
 ต.เดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

09/03/2022
09:03:30

09/03/2022
15:26:42

6 ชั�วโมง 23 นาที
12 วนิาที

- 9.63 กม.

23
แม็คโคร -
นายอศัวนิ
เปาอนิทร์

0ต-1227 10/03/2022 อยูท่ี� ทา่จนีรเิวอรโ์ฮม
 ต.เดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ทา่จนีรเิวอรโ์ฮม
 ต.เดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

10/03/2022
09:17:12

10/03/2022
15:16:19

5 ชั�วโมง 59 นาที
7 วนิาที

- 10.44 กม.

23
แม็คโคร -
นายอศัวนิ
เปาอนิทร์

0ต-1227 14/03/2022 อยูท่ี� ทา่จนีรเิวอรโ์ฮม
 ต.เดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สถานบีรกิารนํ�ามนั
 ต.เดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

14/03/2022
09:08:37

14/03/2022
15:24:50

6 ชั�วโมง 16 นาที
13 วนิาที

- 10.73 กม.

23
แม็คโคร -
นายอศัวนิ
เปาอนิทร์

0ต-1227 15/03/2022 อยูท่ี� สถานบีรกิารนํ�ามนั
 ต.เดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เจห๊อย
 ต.เดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

15/03/2022
08:21:53

15/03/2022
15:09:14

6 ชั�วโมง 47 นาที
21 วนิาที

- 9.67 กม.

23
แม็คโคร -
นายอศัวนิ
เปาอนิทร์

0ต-1227 16/03/2022 อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นเดมิบาง
 ต.เดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เซเวน่อเีลฟเวน่
 ต.เดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

16/03/2022
10:18:35

16/03/2022
15:30:06

5 ชั�วโมง 11 นาที
31 วนิาที

- 8.17 กม.

23
แม็คโคร -
นายอศัวนิ
เปาอนิทร์

0ต-1227 17/03/2022 อยูท่ี� เซเวน่อเีลฟเวน่
 ต.เดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กจิไพศาล
 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

17/03/2022
08:42:53

17/03/2022
15:14:28

6 ชั�วโมง 31 นาที
35 วนิาที

- 8.96 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

23
แม็คโคร -
นายอศัวนิ
เปาอนิทร์

0ต-1227 18/03/2022 อยูท่ี� กจิไพศาล
 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

18/03/2022
08:49:55

18/03/2022
15:06:17

6 ชั�วโมง 16 นาที
22 วนิาที

- 11.05 กม.

23
แม็คโคร -
นายอศัวนิ
เปาอนิทร์

0ต-1227 21/03/2022 อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

21/03/2022
08:24:10

21/03/2022
14:54:40

6 ชั�วโมง 30 นาที
30 วนิาที

- 5.31 กม.

23
แม็คโคร -
นายอศัวนิ
เปาอนิทร์

0ต-1227 22/03/2022 อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

22/03/2022
09:21:12

22/03/2022
14:15:44

4 ชั�วโมง 54 นาที
32 วนิาที

- 0.94 กม.

23
แม็คโคร -
นายอศัวนิ
เปาอนิทร์

0ต-1227 23/03/2022 อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

23/03/2022
10:00:23

23/03/2022
13:06:45

3 ชั�วโมง 6 นาที
22 วนิาที

- 3.04 กม.

23
แม็คโคร -
นายอศัวนิ
เปาอนิทร์

0ต-1227 24/03/2022 อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

24/03/2022
08:46:06

24/03/2022
12:41:47

3 ชั�วโมง 55 นาที
41 วนิาที

- 0.71 กม.

23
แม็คโคร -
นายอศัวนิ
เปาอนิทร์

0ต-1227 28/03/2022 อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

28/03/2022
09:25:41

28/03/2022
10:16:40

50 นาท ี59 วนิาที - 2.15 กม.

23
แม็คโคร -
นายอศัวนิ
เปาอนิทร์

0ต-1227 29/03/2022 อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

29/03/2022
09:21:36

29/03/2022
10:35:38

1 ชั�วโมง 14 นาที
2 วนิาที

- 1.22 กม.

23
แม็คโคร -
นายอศัวนิ
เปาอนิทร์

0ต-1227 30/03/2022 อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

30/03/2022
12:47:20

30/03/2022
13:57:43

1 ชั�วโมง 10 นาที
23 วนิาที

- 1.67 กม.



รถคันที่ 2 รถขุดไฮดรอลกิ ค้าโต้ HD 700  ต-2400 

 

 

 

 



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [22 แม็คโคร - นายสชุาต ิศรสีขุ] 0ต-2400 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/03/2022 วนัสิ�นสดุ: 31/03/2022

ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 01/03/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

01/03/2022
07:44:34

01/03/2022
08:08:50

24 นาท ี16 วนิาที - 0.60 กม.

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 02/03/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

02/03/2022
07:59:42

02/03/2022
08:16:37

16 นาท ี55 วนิาที - 0.58 กม.

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 03/03/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

03/03/2022
07:49:21

03/03/2022
08:09:30

20 นาท ี9 วนิาที - 0.51 กม.

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 04/03/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

04/03/2022
07:36:14

04/03/2022
08:35:32

59 นาท ี18 วนิาที - 1.93 กม.

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 05/03/2022 - - - - - - -

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 06/03/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

06/03/2022
09:16:31

06/03/2022
09:28:41

12 นาท ี10 วนิาที - 0.49 กม.

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 07/03/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

07/03/2022
07:52:17

07/03/2022
08:14:16

21 นาท ี59 วนิาที - 0.65 กม.

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 08/03/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

08/03/2022
07:36:36

08/03/2022
07:59:28

22 นาท ี52 วนิาที - 0.76 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 09/03/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

09/03/2022
07:32:54

09/03/2022
07:59:47

26 นาท ี53 วนิาที - 0.77 กม.

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 10/03/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

10/03/2022
07:35:29

10/03/2022
07:57:34

22 นาท ี5 วนิาที - 0.71 กม.

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 11/03/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

11/03/2022
07:35:57

11/03/2022
08:07:24

31 นาท ี27 วนิาที - 0.81 กม.

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 14/03/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

14/03/2022
07:47:09

14/03/2022
08:13:45

26 นาท ี36 วนิาที - 0.28 กม.

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 15/03/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

15/03/2022
09:20:13

15/03/2022
09:36:09

15 นาท ี56 วนิาที - 0.22 กม.

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 16/03/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

16/03/2022
07:32:25

16/03/2022
08:10:24

37 นาท ี59 วนิาที - 0.90 กม.

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 17/03/2022 - - - - - - -

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 18/03/2022 - - - - - - -

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 19/03/2022 - - - - - - -



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 20/03/2022 - - - - - - -

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 21/03/2022 - - - - - - -

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 22/03/2022 - - - - - - -

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 23/03/2022 - - - - - - -

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 24/03/2022 - - - - - - -

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 25/03/2022 - - - - - - -

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 26/03/2022 - - - - - - 0.12 กม.

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 27/03/2022 - - - - - - -

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 28/03/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

28/03/2022
07:25:05

28/03/2022
15:36:34

8 ชั�วโมง 11 นาที
29 วนิาที

- 7.14 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 29/03/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

29/03/2022
07:45:44

29/03/2022
07:55:45

10 นาท ี1 วนิาที - 0.29 กม.

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 30/03/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

30/03/2022
09:05:15

30/03/2022
15:37:33

6 ชั�วโมง 32 นาที
18 วนิาที

- 5.63 กม.

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 31/03/2022 - - - - - - -



รถคันที่ 3 รถเกลี่ยดิน แคตเตอร์ฟิลล่าร์ 140 H ตค – 400 

 

 

 

 

 



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [33 เกลี�ยดนิ - นายสเุทพ เสมคํา] ตค-400 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/03/2022 วนัสิ�นสดุ: 31/03/2022

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

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

ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

ไมม่ขีอ้มลู



 รถคันที่ 4 รถเกลี่ยดิน CATERPILLAR 140K ตค-401 

 

 

 

 



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [11 รถเกลี�ยดนิ - นายธนะพงษ์ ชนิวงษ์สดุ] ตค-401 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/03/2022 วนัสิ�นสดุ: 31/03/2022

ชื�อ
สนิทรพัย์ ป้ายทะเบยีน ประจาํวนัที�

สถานที�
เร ิ�มตน้

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

ระยะทางรวม
 (กม.)

11 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายธนะ
พงษ์ ชนิ
วงษ์สดุ

ตค-401 01/03/2022 อยูท่ี� บรษัิท
โรงสรีวม
เจรญิ (สนุท
ราทพิย)์
จํากดั

 ต.ดอน
มะนาว

อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บรษัิท
สยามโพล์
แอนดไ์พล์
จํากดั

 ต.ดอน
มะนาว

อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

01/03/2022 08:35:09 01/03/2022 16:41:31 8 ชั�วโมง 6 นาท ี22 วนิาที - 29.94 กม.

11 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายธนะ
พงษ์ ชนิ
วงษ์สดุ

ตค-401 02/03/2022 อยูท่ี� บรษัิท
สยามโพล์
แอนดไ์พล์
จํากดั

 ต.ดอน
มะนาว

อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี�
โรงเรยีน
สองพี�นอ้ง
วทิยา

 ต.บางตาเถร
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

02/03/2022 08:44:37 02/03/2022 16:58:48 8 ชั�วโมง 14 นาท ี11 วนิาที - 43.31 กม.

11 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายธนะ
พงษ์ ชนิ
วงษ์สดุ

ตค-401 03/03/2022 อยูท่ี�
โรงเรยีน
สองพี�นอ้ง
วทิยา

 ต.บางตาเถร
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี�
โรงเรยีน
สองพี�นอ้ง
วทิยา

 ต.บางตาเถร
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

03/03/2022 08:50:48 03/03/2022 15:20:43 6 ชั�วโมง 29 นาท ี55 วนิาที - 16.53 กม.

11 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายธนะ
พงษ์ ชนิ
วงษ์สดุ

ตค-401 04/03/2022 อยูท่ี�
ที�ทําการ
ผูใ้หญบ่า้น
หมูท่ี� 10

 ต.บางตาเถร
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี�
ที�ทําการ
ผูใ้หญบ่า้น
หมูท่ี� 10

 ต.บางตาเถร
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

04/03/2022 08:42:33 04/03/2022 14:23:25 5 ชั�วโมง 40 นาท ี52 วนิาที - 7.03 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์ ป้ายทะเบยีน ประจาํวนัที�

สถานที�
เร ิ�มตน้

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

ระยะทางรวม
(กม.)

11 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายธนะ
พงษ์ ชนิ
วงษ์สดุ

ตค-401 07/03/2022 อยูท่ี�
ที�ทําการ
ผูใ้หญบ่า้น
หมูท่ี� 10

 ต.บางตาเถร
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูย์
อาสาสมคัร
ป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรอืน
องคก์าร
บรหิารสว่น
ตําบลหนอง

บอ่
 ต.หนองบอ่

อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

07/03/2022 11:25:20 07/03/2022 13:46:17 2 ชั�วโมง 20 นาท ี57 วนิาที - 34.32 กม.

11 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายธนะ
พงษ์ ชนิ
วงษ์สดุ

ตค-401 08/03/2022 อยูท่ี� ศนูย์
อาสาสมคัร
ป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรอืน
องคก์าร
บรหิารสว่น
ตําบลหนอง

บอ่
 ต.หนองบอ่

อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้น
หนองจกิ

 ต.หนองบอ่
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

08/03/2022 08:20:26 08/03/2022 15:51:41 7 ชั�วโมง 31 นาท ี15 วนิาที - 26.90 กม.

11 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายธนะ
พงษ์ ชนิ
วงษ์สดุ

ตค-401 09/03/2022 อยูท่ี� บา้น
หนองจกิ

 ต.หนองบอ่
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้น
หนองจกิ

 ต.หนองบอ่
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

09/03/2022 08:15:10 09/03/2022 16:18:01 8 ชั�วโมง 2 นาท ี51 วนิาที - 29.25 กม.

11 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายธนะ
พงษ์ ชนิ
วงษ์สดุ

ตค-401 10/03/2022 อยูท่ี� บา้น
หนองจกิ

 ต.หนองบอ่
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดับวร
ศริธิรรม
(เขามอ)

 ต.บอ่
สพุรรณ

อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

10/03/2022 08:31:13 10/03/2022 16:21:01 7 ชั�วโมง 49 นาท ี48 วนิาที - 35.69 กม.

11 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายธนะ
พงษ์ ชนิ
วงษ์สดุ

ตค-401 11/03/2022 อยูท่ี� วดับวร
ศริธิรรม
(เขามอ)

 ต.บอ่
สพุรรณ

อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดับวร
ศริธิรรม
(เขามอ)

 ต.บอ่
สพุรรณ

อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

11/03/2022 08:19:24 11/03/2022 16:10:19 7 ชั�วโมง 50 นาท ี55 วนิาที - 30.64 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์ ป้ายทะเบยีน ประจาํวนัที�

สถานที�
เร ิ�มตน้

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

ระยะทางรวม
(กม.)

11 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายธนะ
พงษ์ ชนิ
วงษ์สดุ

ตค-401 14/03/2022 อยูท่ี� วดับวร
ศริธิรรม

 ต.บอ่
สพุรรณ

อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี�
สํานักสงฆ์
สวนป่าเขา
ให-้เขาปรง

 ต.รางหวาย
อ.พนมทวน
จ.กาญจนบรุี

14/03/2022 08:35:29 14/03/2022 16:20:03 7 ชั�วโมง 44 นาท ี34 วนิาที - 30.27 กม.

11 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายธนะ
พงษ์ ชนิ
วงษ์สดุ

ตค-401 15/03/2022 อยูท่ี�
สํานักสงฆ์
สวนป่าเขา
ให-้เขาปรง

 ต.รางหวาย
อ.พนมทวน
จ.กาญจนบรุี

อยูท่ี�
สํานักสงฆ์
สวนป่าเขา
ให-้เขาปรง

 ต.รางหวาย
อ.พนมทวน
จ.กาญจนบรุี

15/03/2022 08:16:02 15/03/2022 15:50:38 7 ชั�วโมง 34 นาท ี36 วนิาที - 26.65 กม.

11 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายธนะ
พงษ์ ชนิ
วงษ์สดุ

ตค-401 17/03/2022 อยูท่ี�
สํานักสงฆ์
สวนป่าเขา
ให-้เขาปรง

 ต.รางหวาย
อ.พนมทวน
จ.กาญจนบรุี

อยูท่ี�
ที�ทําการ
ผูใ้หญบ่า้น
หมูท่ี� 3
ต.บอ่
สพุรรณ

อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

17/03/2022 08:06:45 17/03/2022 15:58:41 7 ชั�วโมง 51 นาท ี56 วนิาที - 35.10 กม.

11 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายธนะ
พงษ์ ชนิ
วงษ์สดุ

ตค-401 18/03/2022 อยูท่ี�
ที�ทําการ
ผูใ้หญบ่า้น
หมูท่ี� 3
ต.บอ่
สพุรรณ

อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูย์
พัฒนาเด็ก
เล็กองคก์าร
บรหิารสว่น
ตําบลหนอง

บอ่
 ต.ทุง่คอก

อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

18/03/2022 08:33:53 18/03/2022 16:08:01 7 ชั�วโมง 34 นาท ี8 วนิาที - 28.95 กม.



รถคันที่ 5 รถขุดไฮดรอลกิ โคมัสสุ PC200 – 6  ตค-780 
 

 
 

 
 



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [24 แม็คโคร - นายธนธรณ ์ทองสขุ] ตค-780 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/03/2022 วนัสิ�นสดุ: 31/03/2022

ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 01/03/2022 อยูท่ี� วดัแมพ่ระประจักษ์
 ต.สองพี�นอ้ง อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ธนาคารไทยพาณชิย ์สาขา
สองพี�นอ้ง

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

01/03/2022
09:17:09

01/03/2022
16:11:43

6 ชั�วโมง 54 นาที
34 วนิาที

- 10.40 กม.

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 02/03/2022 อยูท่ี� ธนาคารไทยพาณชิย ์สาขา
สองพี�นอ้ง

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

อยูท่ี� ธนาคารไทยพาณชิย ์สาขา
สองพี�นอ้ง

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

02/03/2022
09:06:55

02/03/2022
16:05:17

6 ชั�วโมง 58 นาที
22 วนิาที

- 8.66 กม.

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 03/03/2022 อยูท่ี� ธนาคารไทยพาณชิย ์สาขา
สองพี�นอ้ง

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

อยูท่ี� ธนาคารไทยพาณชิย ์สาขา
สองพี�นอ้ง

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

03/03/2022
09:00:23

03/03/2022
13:01:40

4 ชั�วโมง 1 นาท ี17
วนิาที

- 6.98 กม.

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 04/03/2022 อยูท่ี� ธนาคารไทยพาณชิย ์สาขา
สองพี�นอ้ง

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

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

04/03/2022
09:19:43

04/03/2022
16:16:33

6 ชั�วโมง 56 นาที
50 วนิาที

- 12.04 กม.

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 07/03/2022 อยูท่ี� เอทเีอ็มธนาคารออมสนิ
 ต.สองพี�นอ้ง อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

07/03/2022
09:02:46

07/03/2022
16:09:56

7 ชั�วโมง 7 นาท ี10
วนิาที

- 9.63 กม.

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 08/03/2022 อยูท่ี� เอทเีอ็มธนาคารออมสนิ
 ต.สองพี�นอ้ง อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

08/03/2022
09:08:01

08/03/2022
16:11:38

7 ชั�วโมง 3 นาท ี37
วนิาที

- 7.27 กม.

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 09/03/2022 อยูท่ี� เอทเีอ็มธนาคารออมสนิ
 ต.สองพี�นอ้ง อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

09/03/2022
09:01:42

09/03/2022
16:05:32

7 ชั�วโมง 3 นาท ี50
วนิาที

- 8.81 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 10/03/2022 อยูท่ี� เอทเีอ็มธนาคารออมสนิ
 ต.สองพี�นอ้ง อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

10/03/2022
09:00:12

10/03/2022
16:18:07

7 ชั�วโมง 17 นาที
55 วนิาที

- 5.71 กม.

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 11/03/2022 อยูท่ี� วดัแมพ่ระประจักษ์
 ต.สองพี�นอ้ง อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

11/03/2022
10:06:42

11/03/2022
17:05:54

6 ชั�วโมง 59 นาที
12 วนิาที

- 9.60 กม.

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 12/03/2022 - - - - - - -

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 13/03/2022 - - - - - - -

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 14/03/2022 อยูท่ี� วดัแมพ่ระประจักษ์
 ต.สองพี�นอ้ง อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

14/03/2022
09:06:45

14/03/2022
16:16:21

7 ชั�วโมง 9 นาท ี36
วนิาที

- 9.34 กม.

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 15/03/2022 อยูท่ี� วดัแมพ่ระประจักษ์
 ต.สองพี�นอ้ง อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

15/03/2022
09:07:05

15/03/2022
15:05:29

5 ชั�วโมง 58 นาที
24 วนิาที

- 11.43 กม.

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 16/03/2022 อยูท่ี� สวนอาหารทุง่กลุา
 ต.สองพี�นอ้ง อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

16/03/2022
09:51:04

16/03/2022
15:39:17

5 ชั�วโมง 48 นาที
13 วนิาที

- 12.48 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 17/03/2022 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัสโุกดล
 ต.สองพี�นอ้ง อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ปีใหม ่มนิมิารท์
 ต.สองพี�นอ้ง อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

17/03/2022
08:54:24

17/03/2022
16:09:06

7 ชั�วโมง 14 นาที
42 วนิาที

- 11.74 กม.

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 18/03/2022 อยูท่ี� ปีใหม ่มนิมิารท์
 ต.สองพี�นอ้ง อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ปีใหม ่มนิมิารท์
 ต.สองพี�นอ้ง อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

18/03/2022
09:07:48

18/03/2022
14:44:45

5 ชั�วโมง 36 นาที
57 วนิาที

- 8.16 กม.

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 21/03/2022 อยูท่ี� ปีใหม ่มนิมิารท์
 ต.สองพี�นอ้ง อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

21/03/2022
09:18:06

21/03/2022
16:12:05

6 ชั�วโมง 53 นาที
59 วนิาที

- 12.32 กม.

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 22/03/2022 อยูท่ี� กงัวาลยเ์ทเลคอม
 ต.สองพี�นอ้ง อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

22/03/2022
10:50:28

22/03/2022
16:41:52

5 ชั�วโมง 51 นาที
24 วนิาที

- 11.47 กม.

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 23/03/2022 อยูท่ี� กงัวาลยเ์ทเลคอม
 ต.สองพี�นอ้ง อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

23/03/2022
09:11:53

23/03/2022
16:12:03

7 ชั�วโมง 10 วนิาที - 10.37 กม.

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 24/03/2022 อยูท่ี� กงัวาลยเ์ทเลคอม
 ต.สองพี�นอ้ง อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

24/03/2022
08:55:14

24/03/2022
14:43:54

5 ชั�วโมง 48 นาที
40 วนิาที

- 9.86 กม.

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 25/03/2022 อยูท่ี� กงัวาลยเ์ทเลคอม
 ต.สองพี�นอ้ง อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

25/03/2022
08:59:16

25/03/2022
16:22:44

7 ชั�วโมง 23 นาที
28 วนิาที

- 18.85 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 28/03/2022 อยูท่ี� ธนาคารธนชาต
 ต.สองพี�นอ้ง อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

28/03/2022
09:04:27

28/03/2022
16:02:48

6 ชั�วโมง 58 นาที
21 วนิาที

- 13.36 กม.

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 29/03/2022 อยูท่ี� กงัวาลยเ์ทเลคอม
 ต.สองพี�นอ้ง อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

29/03/2022
09:03:58

29/03/2022
16:28:20

7 ชั�วโมง 24 นาที
22 วนิาที

- 13.02 กม.

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 30/03/2022 อยูท่ี� รา้นอาหารกวางตุง้
 ต.สองพี�นอ้ง อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

30/03/2022
09:48:49

30/03/2022
16:26:31

6 ชั�วโมง 37 นาที
42 วนิาที

- 8.49 กม.

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 31/03/2022 อยูท่ี� วดัอมัพวนั
 ต.สองพี�นอ้ง อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

31/03/2022
08:56:50

31/03/2022
16:03:19

7 ชั�วโมง 6 นาท ี29
วนิาที

- 9.25 กม.
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รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [27 แม็คโคร - นายสทุธ ิสงัขวรรณะ] ตค-1345 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/03/2022 วนัสิ�นสดุ: 31/03/2022

ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 01/03/2022 อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
วดัดาว

 ต.วดัดาว อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

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

01/03/2022
09:15:29

01/03/2022
16:20:49

7 ชั�วโมง 5 นาท ี20
วนิาที

- 6.96 กม.

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 02/03/2022 อยูท่ี� บา้นวดัดาว
 ต.วดัดาว อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

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

02/03/2022
09:06:51

02/03/2022
16:38:01

7 ชั�วโมง 31 นาที
10 วนิาที

- 6.43 กม.

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 03/03/2022 อยูท่ี� บา้นวดัดาว
 ต.วดัดาว อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
วดัดาว

 ต.วดัดาว อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

03/03/2022
09:00:02

03/03/2022
16:18:50

7 ชั�วโมง 18 นาที
48 วนิาที

- 6.24 กม.

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 04/03/2022 อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
วดัดาว

 ต.วดัดาว อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
วดัดาว

 ต.วดัดาว อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

04/03/2022
09:09:20

04/03/2022
16:47:53

7 ชั�วโมง 38 นาที
33 วนิาที

- 5.37 กม.

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 05/03/2022 - - - - - - -

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 06/03/2022 - - - - - - -

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 07/03/2022 อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
วดัดาว

 ต.วดัดาว อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
วดัดาว

 ต.วดัดาว อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

07/03/2022
09:02:04

07/03/2022
16:54:08

7 ชั�วโมง 52 นาท ี4
วนิาที

- 6.49 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 08/03/2022 อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
วดัดาว

 ต.วดัดาว อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

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

08/03/2022
09:04:59

08/03/2022
16:46:15

7 ชั�วโมง 41 นาที
16 วนิาที

- 6.14 กม.

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 09/03/2022 อยูท่ี� คลองบา้นดารา
 ต.วดัดาว อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สงัโฆคอนกรตี
 ต.บา้นแหลม อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

09/03/2022
08:54:25

09/03/2022
16:38:40

7 ชั�วโมง 44 นาที
15 วนิาที

- 6.28 กม.

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 10/03/2022 อยูท่ี� สงัโฆคอนกรตี
 ต.บา้นแหลม อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัสงัโฆสติาราม
 ต.บา้นแหลม อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

10/03/2022
09:31:10

10/03/2022
16:37:35

7 ชั�วโมง 6 นาท ี25
วนิาที

- 6.27 กม.

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 11/03/2022 อยูท่ี� วดัสงัโฆสติาราม
 ต.บา้นแหลม อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นสงัโฆ
 ต.บา้นแหลม อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

11/03/2022
09:06:59

11/03/2022
16:09:10

7 ชั�วโมง 2 นาท ี11
วนิาที

- 6.90 กม.

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 12/03/2022 - - - - - - -

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 13/03/2022 - - - - - - -

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 14/03/2022 อยูท่ี� บา้นสงัโฆ
 ต.บา้นแหลม อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นสงัโฆ
 ต.บา้นแหลม อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

14/03/2022
09:13:55

14/03/2022
16:56:37

7 ชั�วโมง 42 นาที
42 วนิาที

- 7.02 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 15/03/2022 อยูท่ี� บา้นสงัโฆ
 ต.บา้นแหลม อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

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

15/03/2022
15:06:27

15/03/2022
16:28:06

1 ชั�วโมง 21 นาที
39 วนิาที

- 25.18 กม.

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 16/03/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

16/03/2022
10:41:34

16/03/2022
15:59:51

5 ชั�วโมง 18 นาที
17 วนิาที

- 2.39 กม.

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 17/03/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

17/03/2022
09:11:58

17/03/2022
14:42:42

5 ชั�วโมง 30 นาที
44 วนิาที

- 2.09 กม.

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 18/03/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ไทวสัด ุสาขาสพุรรณบรุี
 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

18/03/2022
09:20:36

18/03/2022
10:15:36

55 นาที - 11.00 กม.

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 21/03/2022 อยูท่ี� ไทวสัด ุสาขาสพุรรณบรุี
 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โชวร์มูซซูกู ิ(บ.สยามยนตโ์มเดริน์
คาร ์จํากดั)

 ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

21/03/2022
08:48:19

21/03/2022
16:46:07

7 ชั�วโมง 57 นาที
48 วนิาที

- 6.94 กม.

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 22/03/2022 อยูท่ี� โชวร์มูซซูกู ิ(บ.สยามยนตโ์มเดริน์
คาร ์จํากดั)

 ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อู.่ว.ีเจ. ออโตค้าร์
 ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

22/03/2022
08:51:12

22/03/2022
17:08:57

8 ชั�วโมง 17 นาที
45 วนิาที

- 8.32 กม.

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 23/03/2022 อยูท่ี� อู.่ว.ีเจ. ออโตค้าร์
 ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สวนอาหารครัวแมอ่ารยี์
 ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

23/03/2022
08:38:36

23/03/2022
16:47:40

8 ชั�วโมง 9 นาท ี4
วนิาที

- 6.66 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 24/03/2022 อยูท่ี� สวนอาหารครัวแมอ่ารยี์
 ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สั �น
 ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

24/03/2022
09:00:05

24/03/2022
16:43:24

7 ชั�วโมง 43 นาที
19 วนิาที

- 6.88 กม.

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 25/03/2022 อยูท่ี� สั �น
 ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� นอ้งเปตอง กาแฟโบราณ
 ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

25/03/2022
08:25:37

25/03/2022
16:35:01

8 ชั�วโมง 9 นาท ี24
วนิาที

- 7.77 กม.

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 28/03/2022 อยูท่ี� นอ้งเปตอง กาแฟโบราณ
 ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� นอ้งเปตอง กาแฟโบราณ
 ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

28/03/2022
08:31:18

28/03/2022
16:17:44

7 ชั�วโมง 46 นาที
26 วนิาที

- 7.95 กม.

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 29/03/2022 อยูท่ี� นอ้งเปตอง กาแฟโบราณ
 ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� คณุลุน้
 ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

29/03/2022
08:41:11

29/03/2022
16:33:16

7 ชั�วโมง 52 นาท ี5
วนิาที

- 8.61 กม.

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 30/03/2022 อยูท่ี� คณุลุน้
 ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� คณุลุน้
 ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

30/03/2022
08:46:38

30/03/2022
16:35:58

7 ชั�วโมง 49 นาที
20 วนิาที

- 7.85 กม.

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 31/03/2022 อยูท่ี� คณุลุน้
 ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� คณุลุน้
 ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

31/03/2022
08:39:56

31/03/2022
16:25:05

7 ชั�วโมง 45 นาท ี9
วนิาที

- 7.21 กม.
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รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [30 แม็คโคร - นายสพุจน ์คุม้นุช] ตค-1346 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/03/2022 วนัสิ�นสดุ: 31/03/2022

ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 01/03/2022 อยูท่ี� วดัปู่ เจา้
 ต.วงันํ�าซบั อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัปู่ เจา้
 ต.วงันํ�าซบั อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

01/03/2022
08:42:15

01/03/2022
15:42:12

6 ชั�วโมง 59 นาที
57 วนิาที

- 11.99 กม.

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 03/03/2022 อยูท่ี� วดัปู่ เจา้
 ต.วงันํ�าซบั อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัปู่ เจา้
 ต.วงันํ�าซบั อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

03/03/2022
08:36:03

03/03/2022
11:14:22

2 ชั�วโมง 38 นาที
19 วนิาที

- 3.38 กม.

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 04/03/2022 - - - - - - -

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 05/03/2022 - - - - - - -

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 06/03/2022 - - - - - - -

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 07/03/2022 อยูท่ี� วดัปู่ เจา้
 ต.วงันํ�าซบั อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัปู่ เจา้
 ต.วงันํ�าซบั อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

07/03/2022
10:21:56

07/03/2022
15:49:54

5 ชั�วโมง 27 นาที
58 วนิาที

- 11.23 กม.

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 08/03/2022 อยูท่ี� วดัปู่ เจา้
 ต.วงันํ�าซบั อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

08/03/2022
09:01:11

08/03/2022
15:44:07

6 ชั�วโมง 42 นาที
56 วนิาที

- 10.43 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 09/03/2022 อยูท่ี� วดัพังมว่ง
 ต.บา้นกรา่ง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

09/03/2022
08:43:54

09/03/2022
15:45:37

7 ชั�วโมง 1 นาท ี43
วนิาที

- 15.09 กม.

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 10/03/2022 อยูท่ี� วดัพังมว่ง
 ต.บา้นกรา่ง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

10/03/2022
08:56:54

10/03/2022
15:50:49

6 ชั�วโมง 53 นาที
55 วนิาที

- 9.28 กม.

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 11/03/2022 อยูท่ี� วดัเกรพลาย
 ต.วงันํ�าซบั อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

11/03/2022
09:04:53

11/03/2022
15:36:26

6 ชั�วโมง 31 นาที
33 วนิาที

- 7.81 กม.

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 12/03/2022 - - - - - - -

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 13/03/2022 - - - - - - -

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 14/03/2022 อยูท่ี� ป้าแหลว กว๋ยเตี�ยวเป็ด
 ต.วงันํ�าซบั อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

14/03/2022
09:01:33

14/03/2022
15:40:57

6 ชั�วโมง 39 นาที
24 วนิาที

- 9.09 กม.

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 15/03/2022 อยูท่ี� ป้าแหลว กว๋ยเตี�ยวเป็ด
 ต.วงันํ�าซบั อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

15/03/2022
08:35:49

15/03/2022
15:41:16

7 ชั�วโมง 5 นาท ี27
วนิาที

- 8.20 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 16/03/2022 อยูท่ี� สมงิบา้นไร่
 ต.วงันํ�าซบั อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ก. อมัพรภณัฑย์านยนต์
 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

16/03/2022
09:55:44

16/03/2022
15:49:19

5 ชั�วโมง 53 นาที
35 วนิาที

- 6.46 กม.

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 18/03/2022 อยูท่ี� ก. อมัพรภณัฑย์านยนต์
 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บรษัิทโชคชยัธาน ีจํากดั
 อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

18/03/2022
09:46:23

18/03/2022
15:28:37

5 ชั�วโมง 42 นาที
14 วนิาที

- 6.19 กม.

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 19/03/2022 - - - - - - -

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 20/03/2022 - - - - - - -

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 21/03/2022 อยูท่ี� บรษัิทโชคชยัธาน ีจํากดั
 อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บรษัิทโชคชยัธาน ีจํากดั
 อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

21/03/2022
08:41:36

21/03/2022
15:53:14

7 ชั�วโมง 11 นาที
38 วนิาที

- 8.32 กม.

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 22/03/2022 อยูท่ี� บรษัิทโชคชยัธาน ีจํากดั
 อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

22/03/2022
08:49:28

22/03/2022
15:31:47

6 ชั�วโมง 42 นาที
19 วนิาที

- 7.38 กม.

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 23/03/2022 - - - - - - -



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 24/03/2022 อยูท่ี� ป้าลําใย
 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

24/03/2022
08:38:58

24/03/2022
15:29:09

6 ชั�วโมง 50 นาที
11 วนิาที

- 9.43 กม.

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 25/03/2022 อยูท่ี� ศรปีระจันตก์ารยาง
 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

25/03/2022
08:37:53

25/03/2022
15:11:28

6 ชั�วโมง 33 นาที
35 วนิาที

- 8.38 กม.

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 26/03/2022 - - - - - - -

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 27/03/2022 - - - - - - -

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 28/03/2022 อยูท่ี� โรงเรยีนอนุบาลศรปีระจันต์
 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

28/03/2022
09:45:30

28/03/2022
14:04:47

4 ชั�วโมง 19 นาที
17 วนิาที

- 1.64 กม.

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 29/03/2022 อยูท่ี� โรงเรยีนอนุบาลศรปีระจันต์
 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

29/03/2022
08:32:10

29/03/2022
15:36:07

7 ชั�วโมง 3 นาท ี57
วนิาที

- 8.33 กม.

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 30/03/2022 อยูท่ี� วดัโลกาทพิยาราม
 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� มชียั แอร ์แอนด ์ซาวด์
 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

30/03/2022
10:02:07

30/03/2022
15:40:57

5 ชั�วโมง 38 นาที
50 วนิาที

- 5.85 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 31/03/2022 อยูท่ี� มชียั แอร ์แอนด ์ซาวด์
 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

31/03/2022
08:42:11

31/03/2022
15:35:25

6 ชั�วโมง 53 นาที
14 วนิาที

- 7.35 กม.
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รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [25 แม็คโคร - นายวษิณุ ภฆูงั] ตค-1507 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/03/2022 วนัสิ�นสดุ: 31/03/2022

ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 02/03/2022 อยูท่ี� วดัทา่เตยีน
 ต.เดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัทา่เตยีน
 ต.เดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

02/03/2022
10:52:32

02/03/2022
11:28:44

36 นาท ี12 วนิาที - 0.99 กม.

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 03/03/2022 - - - - - - -

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 04/03/2022 - - - - - - -

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 05/03/2022 - - - - - - -

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 06/03/2022 - - - - - - -

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 07/03/2022 - - - - - - -

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 08/03/2022 อยูท่ี� วดัทา่เตยีน
 ต.เดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัทา่เตยีน
 ต.เดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

08/03/2022
08:51:30

08/03/2022
09:06:57

15 นาท ี27 วนิาที - 0.84 กม.

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 09/03/2022 - - - - - - -



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 10/03/2022 - - - - - - -

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 11/03/2022 - - - - - - -

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 12/03/2022 - - - - - - -

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 13/03/2022 - - - - - - -

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 14/03/2022 อยูท่ี� วดัทา่เตยีน
 ต.เดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สถานบีรกิารนํ�ามนั
 ต.เดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

14/03/2022
08:22:02

14/03/2022
15:24:49

7 ชั�วโมง 2 นาที
47 วนิาที

- 8.50 กม.

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 15/03/2022 อยูท่ี� สถานบีรกิารนํ�ามนั
 ต.เดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เจห๊อย
 ต.เดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

15/03/2022
08:22:02

15/03/2022
15:08:54

6 ชั�วโมง 46 นาที
52 วนิาที

- 4.72 กม.

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 16/03/2022 อยูท่ี� เจห๊อย
 ต.เดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เซเวน่อเีลฟเวน่
 ต.เดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

16/03/2022
10:16:32

16/03/2022
15:54:51

5 ชั�วโมง 38 นาที
19 วนิาที

- 5.33 กม.

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 17/03/2022 อยูท่ี� เซเวน่อเีลฟเวน่
 ต.เดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกองทนุหมูบ่า้นหมูท่ี� 2 บา้น
เขาพระ

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

17/03/2022
08:42:31

17/03/2022
15:22:00

6 ชั�วโมง 39 นาที
29 วนิาที

- 6.69 กม.

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 18/03/2022 อยูท่ี� ที�ทําการกองทนุหมูบ่า้นหมูท่ี� 2 บา้น
เขาพระ

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

18/03/2022
08:59:17

18/03/2022
15:02:59

6 ชั�วโมง 3 นาที
42 วนิาที

- 6.70 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 19/03/2022 - - - - - - -

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 20/03/2022 - - - - - - -

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 21/03/2022 อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

21/03/2022
08:23:17

21/03/2022
15:21:36

6 ชั�วโมง 58 นาที
19 วนิาที

- 6.03 กม.

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 22/03/2022 อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

22/03/2022
08:34:45

22/03/2022
15:03:07

6 ชั�วโมง 28 นาที
22 วนิาที

- 3.82 กม.

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 23/03/2022 อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

23/03/2022
11:10:58

23/03/2022
11:46:41

35 นาท ี43 วนิาที - 1.12 กม.

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 24/03/2022 อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัใหมท่า่ฟืน
 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

24/03/2022
08:34:33

24/03/2022
15:21:32

6 ชั�วโมง 46 นาที
59 วนิาที

- 4.20 กม.

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 25/03/2022 อยูท่ี� วดัใหมท่า่ฟืน
 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัใหมท่า่ฟืน
 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

25/03/2022
08:21:49

25/03/2022
15:25:18

7 ชั�วโมง 3 นาที
29 วนิาที

- 5.68 กม.

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 26/03/2022 - - - - - - -

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 27/03/2022 - - - - - - -



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 28/03/2022 อยูท่ี� วดัใหมท่า่ฟืน
 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัทา่นางเรงิ
 ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

28/03/2022
08:23:51

28/03/2022
15:16:00

6 ชั�วโมง 52 นาที
9 วนิาที

- 4.92 กม.

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 29/03/2022 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัทา่นางเรงิ
 ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัทา่นางเรงิ
 ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

29/03/2022
08:27:45

29/03/2022
15:12:19

6 ชั�วโมง 44 นาที
34 วนิาที

- 6.29 กม.

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 30/03/2022 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัทา่นางเรงิ
 ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลนาง
บวช

 ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

30/03/2022
09:40:17

30/03/2022
15:31:31

5 ชั�วโมง 51 นาที
14 วนิาที

- 6.39 กม.

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 31/03/2022 อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลนาง
บวช

 ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลนาง
บวช

 ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

31/03/2022
08:28:36

31/03/2022
15:12:22

6 ชั�วโมง 43 นาที
46 วนิาที

- 5.02 กม.



รถคันที่ 9 รถเกลี่ยดิน CATERPILLAR 120H ตค-1707 

 

 

 

      

  



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [10 รถเกลี�ยดนิ - นายสเุทพ ภฆูงั] ตค-1707 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/03/2022 วนัสิ�นสดุ: 31/03/2022

ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

10 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

ตค-1707 01/03/2022 อยูท่ี� หมูบ่า้นหตัถกรรมเฉลมิพระเกยีรติ
บา้นบางแมห่มา้ย

 ต.บางใหญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หมูบ่า้นหตัถกรรมเฉลมิพระเกยีรติ
บา้นบางแมห่มา้ย

 ต.บางใหญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

01/03/2022
08:39:13

01/03/2022
16:29:22

7 ชั�วโมง 50 นาที
9 วนิาที

- 19.04 กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

ตค-1707 02/03/2022 อยูท่ี� หมูบ่า้นหตัถกรรมเฉลมิพระเกยีรติ
บา้นบางแมห่มา้ย

 ต.บางใหญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รูณาการวฒันธรรมไทยสาย
ชมุชนตําบลบางใหญ่

 ต.บางใหญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

02/03/2022
08:15:19

02/03/2022
16:12:48

7 ชั�วโมง 57 นาที
29 วนิาที

- 19.28 กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

ตค-1707 03/03/2022 อยูท่ี� ศนูยบ์รูณาการวฒันธรรมไทยสาย
ชมุชนตําบลบางใหญ่

 ต.บางใหญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นดอนกระเบื�อง
 ต.บางพลบั อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

03/03/2022
08:08:12

03/03/2022
16:24:13

8 ชั�วโมง 16 นาที
1 วนิาที

- 26.16 กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

ตค-1707 04/03/2022 อยูท่ี� บา้นดอนกระเบื�อง
 ต.บางพลบั อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัดอนกระเบื�อง
 ต.บางพลบั อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

04/03/2022
08:18:57

04/03/2022
17:01:25

8 ชั�วโมง 42 นาที
28 วนิาที

- 18.79 กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

ตค-1707 07/03/2022 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัดอนกระเบื�อง
 ต.บางพลบั อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัดอนกระเบื�อง
 ต.บางพลบั อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

07/03/2022
08:53:50

07/03/2022
16:50:58

7 ชั�วโมง 57 นาที
8 วนิาที

- 21.87 กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

ตค-1707 08/03/2022 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัดอนกระเบื�อง
 ต.บางพลบั อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นรางทอง
 ต.วดัโบสถ ์อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

08/03/2022
08:44:41

08/03/2022
16:03:06

7 ชั�วโมง 18 นาที
25 วนิาที

- 22.22 กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

ตค-1707 09/03/2022 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นรางทอง
 ต.วดัโบสถ ์อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นรางทอง
 ต.วดัโบสถ ์อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

09/03/2022
08:18:25

09/03/2022
15:52:03

7 ชั�วโมง 33 นาที
38 วนิาที

- 13.43 กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

ตค-1707 15/03/2022 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นรางทอง
 ต.วดัโบสถ ์อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นรางทอง
 ต.วดัโบสถ ์อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

15/03/2022
08:09:40

15/03/2022
15:41:44

7 ชั�วโมง 32 นาที
4 วนิาที

- 14.35 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

10 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

ตค-1707 16/03/2022 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นรางทอง
 ต.วดัโบสถ ์อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รูณาการวฒันธรรมไทยสาย
ชมุชนตําบลบางใหญ่

 ต.บางใหญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

16/03/2022
12:57:45

16/03/2022
16:23:39

3 ชั�วโมง 25 นาที
54 วนิาที

- 14.46 กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

ตค-1707 28/03/2022 อยูท่ี� ศนูยบ์รูณาการวฒันธรรมไทยสาย
ชมุชนตําบลบางใหญ่

 ต.บางใหญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รูณาการวฒันธรรมไทยสาย
ชมุชนตําบลบางใหญ่

 ต.บางใหญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

28/03/2022
08:10:09

28/03/2022
16:23:56

8 ชั�วโมง 13 นาที
47 วนิาที

- 15.87 กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

ตค-1707 29/03/2022 อยูท่ี� ศนูยบ์รูณาการวฒันธรรมไทยสาย
ชมุชนตําบลบางใหญ่

 ต.บางใหญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัดอนกระเบื�อง
 ต.บางพลบั อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

29/03/2022
08:14:52

29/03/2022
16:28:57

8 ชั�วโมง 14 นาที
5 วนิาที

- 18.09 กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

ตค-1707 30/03/2022 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัดอนกระเบื�อง
 ต.บางพลบั อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รูณาการวฒันธรรมไทยสาย
ชมุชนตําบลบางใหญ่

 ต.บางใหญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

30/03/2022
08:15:22

30/03/2022
11:54:56

3 ชั�วโมง 39 นาที
34 วนิาที

- 10.38 กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

ตค-1707 31/03/2022 อยูท่ี� วดัอาน
 ต.บางใหญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

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

31/03/2022
09:45:27

31/03/2022
10:53:58

1 ชั�วโมง 8 นาที
31 วนิาที

- 20.39 กม.



คันที่ 10 รถขุดไฮดรอลิกฮิตาชิ ZAXISS 200  ตค.-3446 

 

 

      

 



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [28 แม็คโคร - นายสริโรจน ์พลอยสขุใส] ตค-3446 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/03/2022 วนัสิ�นสดุ: 31/03/2022

ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 01/03/2022 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัหน่อสวุรรณ
 ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัทกัษ์ธนโชติ
 ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

01/03/2022
08:23:50

01/03/2022
15:57:09

7 ชั�วโมง 33 นาที
19 วนิาที

- 12.47 กม.

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 02/03/2022 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัทกัษ์ธนโชติ
 ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� รา้นสมนุไพรไทยเจรญิ
 ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

02/03/2022
09:22:08

02/03/2022
15:47:47

6 ชั�วโมง 25 นาที
39 วนิาที

- 10.70 กม.

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 04/03/2022 อยูท่ี� รา้นสมนุไพรไทยเจรญิ
 ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองนํ�าเตยีน
 ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

04/03/2022
08:28:01

04/03/2022
15:55:12

7 ชั�วโมง 27 นาที
11 วนิาที

- 13.63 กม.

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 05/03/2022 - - - - - - -

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 06/03/2022 - - - - - - -

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 07/03/2022 อยูท่ี� บา้นหนองนํ�าเตยีน
 ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองนํ�าเตยีน
 ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

07/03/2022
07:46:23

07/03/2022
16:19:14

8 ชั�วโมง 32 นาที
51 วนิาที

- 17.18 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 08/03/2022 อยูท่ี� บา้นหนองนํ�าเตยีน
 ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นทบันํ�า
 ต.จรเขใ้หญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

08/03/2022
08:22:45

08/03/2022
15:52:49

7 ชั�วโมง 30 นาท ี4
วนิาที

- 11.97 กม.

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 09/03/2022 อยูท่ี� บา้นทบันํ�า
 ต.จรเขใ้หญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองนํ�าเตยีน
 ต.จรเขใ้หญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

09/03/2022
08:30:01

09/03/2022
16:24:21

7 ชั�วโมง 54 นาที
20 วนิาที

- 12.68 กม.

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 10/03/2022 อยูท่ี� บา้นหนองนํ�าเตยีน
 ต.จรเขใ้หญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บอ่ลงุระฟิชชิ�ง
 ต.โคกคราม อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

10/03/2022
08:11:54

10/03/2022
16:25:29

8 ชั�วโมง 13 นาที
35 วนิาที

- 15.59 กม.

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 11/03/2022 อยูท่ี� บอ่ลงุระฟิชชิ�ง
 ต.โคกคราม อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บอ่ลงุระฟิชชิ�ง
 ต.โคกคราม อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

11/03/2022
08:39:15

11/03/2022
15:59:00

7 ชั�วโมง 19 นาที
45 วนิาที

- 14.48 กม.

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 14/03/2022 อยูท่ี� บอ่ลงุระฟิชชิ�ง
 ต.โคกคราม อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� จามกีรรไีซเคลิ
 อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

14/03/2022
08:11:19

14/03/2022
16:16:38

8 ชั�วโมง 5 นาท ี19
วนิาที

- 12.15 กม.

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 15/03/2022 อยูท่ี� จามกีรรไีซเคลิ
 อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� จามกีรรไีซเคลิ
 อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

15/03/2022
07:57:00

15/03/2022
16:33:48

8 ชั�วโมง 36 นาที
48 วนิาที

- 12.48 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 16/03/2022 อยูท่ี� จามกีรรไีซเคลิ
 อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นดอนอา้ยดาว
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

16/03/2022
09:04:22

16/03/2022
13:39:56

4 ชั�วโมง 35 นาที
34 วนิาที

- 20.36 กม.

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 17/03/2022 อยูท่ี� บา้นดอนอา้ยดาว
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นดอนอา้ยดาว
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

17/03/2022
09:42:46

17/03/2022
15:58:22

6 ชั�วโมง 15 นาที
36 วนิาที

- 10.95 กม.

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 18/03/2022 อยูท่ี� บา้นดอนอา้ยดาว
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นดอนอา้ยดาว
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

18/03/2022
08:54:51

18/03/2022
15:54:35

6 ชั�วโมง 59 นาที
44 วนิาที

- 10.86 กม.

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 19/03/2022 - - - - - - -

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 20/03/2022 - - - - - - -

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 21/03/2022 อยูท่ี� บา้นดอนอา้ยดาว
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นดอนอา้ยดาว
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

21/03/2022
08:33:42

21/03/2022
15:43:52

7 ชั�วโมง 10 นาที
10 วนิาที

- 10.71 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 22/03/2022 อยูท่ี� บา้นดอนอา้ยดาว
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นดอนสะแก
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

22/03/2022
09:06:59

22/03/2022
16:02:14

6 ชั�วโมง 55 นาที
15 วนิาที

- 9.07 กม.

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 23/03/2022 อยูท่ี� บา้นดอนสะแก
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นดอนมะขาม
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

23/03/2022
09:31:37

23/03/2022
13:52:03

4 ชั�วโมง 20 นาที
26 วนิาที

- 5.36 กม.

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 24/03/2022 อยูท่ี� บา้นดอนมะขาม
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

24/03/2022
09:05:01

24/03/2022
09:32:28

27 นาท ี27 วนิาที - 8.76 กม.

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 25/03/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

25/03/2022
08:13:51

25/03/2022
09:40:44

1 ชั�วโมง 26 นาที
53 วนิาที

- 1.91 กม.

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 26/03/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

26/03/2022
13:01:30

26/03/2022
13:43:28

41 นาท ี58 วนิาที - 0.95 กม.

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 27/03/2022 - - - - - - -



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 28/03/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

28/03/2022
13:42:10

28/03/2022
13:43:23

1 นาท ี13 วนิาที - 0.42 กม.

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 29/03/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

29/03/2022
09:20:29

29/03/2022
09:32:05

11 นาท ี36 วนิาที - 1.12 กม.

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 30/03/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

30/03/2022
09:34:21

30/03/2022
13:48:30

4 ชั�วโมง 14 นาท ี9
วนิาที

- 27.02 กม.

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 31/03/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

31/03/2022
08:05:37

31/03/2022
10:30:00

2 ชั�วโมง 24 นาที
23 วนิาที

- 0.79 กม.



รถคันที่ 11 รถขุดไฮดรอลิกฮิตาชิ ZAXISS 200 ตค.-3447 

 

 

 

  



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [29 แม็คโคร - นายศริศิกัดิ� คุม้นุช] ตค-3447 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/03/2022 วนัสิ�นสดุ: 31/03/2022

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

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

ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

ไมม่ขีอ้มลู



รถคันที่ 12 รถเกลี่ยดินลอ้ยาง แคตเตอร์ฟิลล่าร์ 140 H ตค – 3692 

 

 

 

 

 



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [32 เกลี�ยดนิ - นายประสาร พลคิง] ตค-3692 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/03/2022 วนัสิ�นสดุ: 31/03/2022

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

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

ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

ไมม่ขีอ้มลู



รถคันที่ 13 รถเกลี่ยดิน CATERPILLAR 140K ตค-3693 

 

 

 

                  

 

 



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [09 รถเกลี�ยดนิ - นายปรชีา สวา่งศร]ี ตค-3693 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/03/2022 วนัสิ�นสดุ: 31/03/2022

ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 07/03/2022 อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 14
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

07/03/2022
08:32:40

07/03/2022
15:36:51

7 ชั�วโมง 4 นาท ี11
วนิาที

- 16.62 กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 08/03/2022 อยูท่ี� วดันางพมิพ์
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

08/03/2022
08:23:50

08/03/2022
15:48:45

7 ชั�วโมง 24 นาที
55 วนิาที

- 16.08 กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 09/03/2022 อยูท่ี� วดันางพมิพ์
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

09/03/2022
08:17:48

09/03/2022
15:44:55

7 ชั�วโมง 27 นาท ี7
วนิาที

- 13.60 กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 10/03/2022 อยูท่ี� วดันางพมิพ์
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)

 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

10/03/2022
08:25:14

10/03/2022
14:42:29

6 ชั�วโมง 17 นาที
15 วนิาที

- 16.25 กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 11/03/2022 อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)

 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)

 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

11/03/2022
08:30:40

11/03/2022
16:03:43

7 ชั�วโมง 33 นาท ี3
วนิาที

- 16.59 กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 12/03/2022 - - - - - - -

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 13/03/2022 - - - - - - -

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 14/03/2022 อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)

 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)

 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

14/03/2022
08:23:49

14/03/2022
16:12:59

7 ชั�วโมง 49 นาที
10 วนิาที

- 16.03 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 15/03/2022 อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)

 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)

 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

15/03/2022
08:43:01

15/03/2022
15:38:35

6 ชั�วโมง 55 นาที
34 วนิาที

- 15.19 กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 16/03/2022 อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)

 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)

 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

16/03/2022
09:39:03

16/03/2022
16:02:59

6 ชั�วโมง 23 นาที
56 วนิาที

- 16.11 กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 17/03/2022 อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)

 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)

 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

17/03/2022
08:55:20

17/03/2022
15:54:51

6 ชั�วโมง 59 นาที
31 วนิาที

- 13.83 กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 18/03/2022 อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)

 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)

 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

18/03/2022
08:40:22

18/03/2022
15:38:51

6 ชั�วโมง 58 นาที
29 วนิาที

- 12.36 กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 19/03/2022 - - - - - - -

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 20/03/2022 - - - - - - -

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 21/03/2022 อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)

 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)

 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

21/03/2022
08:32:34

21/03/2022
15:47:28

7 ชั�วโมง 14 นาที
54 วนิาที

- 17.28 กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 22/03/2022 อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)

 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

22/03/2022
08:36:04

22/03/2022
15:34:50

6 ชั�วโมง 58 นาที
46 วนิาที

- 18.37 กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 23/03/2022 อยูท่ี� วดัทา่ประชาสรรค์
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

23/03/2022
08:27:50

23/03/2022
15:49:12

7 ชั�วโมง 21 นาที
22 วนิาที

- 17.41 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 24/03/2022 อยูท่ี� วดัทา่ประชาสรรค์
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

24/03/2022
08:44:41

24/03/2022
15:22:59

6 ชั�วโมง 38 นาที
18 วนิาที

- 14.08 กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 25/03/2022 อยูท่ี� วดัทา่ประชาสรรค์
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

25/03/2022
08:18:45

25/03/2022
15:24:45

7 ชั�วโมง 6 นาที - 16.32 กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 28/03/2022 อยูท่ี� วดันางพมิพ์
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

28/03/2022
08:52:00

28/03/2022
14:30:46

5 ชั�วโมง 38 นาที
46 วนิาที

- 12.97 กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 29/03/2022 อยูท่ี� บา้นดอนสนัชยั
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

29/03/2022
08:37:55

29/03/2022
15:17:17

6 ชั�วโมง 39 นาที
22 วนิาที

- 10.07 กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 30/03/2022 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัวงัจกิ
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

30/03/2022
08:43:58

30/03/2022
16:05:47

7 ชั�วโมง 21 นาที
49 วนิาที

- 15.39 กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 31/03/2022 อยูท่ี� ศนูยเ์ด็กเล็กชมุชนบา้นวงัจกิ
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

31/03/2022
08:43:42

31/03/2022
15:04:35

6 ชั�วโมง 20 นาที
53 วนิาที

- 10.52 กม.



รถคันที่ 14 รถขุดไฮดรอลิก แคตเตอร์ฟิลล่าร์ 320 DL  ตค-3721 

 

 

 

 

 



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [26 แม็คโคร - นายสเุพ็ชร มะลทิอง] ตค-3721 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/03/2022 วนัสิ�นสดุ: 31/03/2022

ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

26
แม็คโคร -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 01/03/2022 อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
บา้นดอนกลาง

 ต.ดอนมะสงัข ์อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
บา้นดอนกลาง

 ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

01/03/2022
08:35:04

01/03/2022
16:02:12

7 ชั�วโมง 27 นาท ี8
วนิาที

- 7.35 กม.

26
แม็คโคร -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 02/03/2022 อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
บา้นดอนกลาง

 ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
บา้นดอนกลาง

 ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

02/03/2022
08:29:59

02/03/2022
16:00:04

7 ชั�วโมง 30 นาท ี5
วนิาที

- 13.45 กม.

26
แม็คโคร -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 03/03/2022 อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
บา้นดอนกลาง

 ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
บา้นดอนกลาง

 ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

03/03/2022
08:34:08

03/03/2022
15:57:12

7 ชั�วโมง 23 นาท ี4
วนิาที

- 9.20 กม.

26
แม็คโคร -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 04/03/2022 อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
บา้นดอนกลาง

 ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นดอนกลาง
 ต.ดอนมะสงัข ์อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

04/03/2022
08:56:24

04/03/2022
14:47:13

5 ชั�วโมง 50 นาที
49 วนิาที

- 6.41 กม.

26
แม็คโคร -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 07/03/2022 อยูท่ี� บา้นดอนกลาง
 ต.ดอนมะสงัข ์อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัคนัทด
 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

07/03/2022
08:33:42

07/03/2022
14:24:29

5 ชั�วโมง 50 นาที
47 วนิาที

- 17.10 กม.

26
แม็คโคร -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 09/03/2022 อยูท่ี� วดัคนัทด
 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 6 บา้น
สะพาน

 ต.จรเขใ้หญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

09/03/2022
09:02:42

09/03/2022
10:22:37

1 ชั�วโมง 19 นาที
55 วนิาที

- 19.70 กม.

26
แม็คโคร -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 10/03/2022 อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 6 บา้น
สะพาน

 ต.จรเขใ้หญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 6 บา้น
สะพาน

 ต.จรเขใ้หญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

10/03/2022
08:38:14

10/03/2022
15:58:19

7 ชั�วโมง 20 นาท ี5
วนิาที

- 7.43 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

26
แม็คโคร -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 11/03/2022 อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 6 บา้น
สะพาน

 ต.จรเขใ้หญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 6 บา้น
สะพาน

 ต.จรเขใ้หญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

11/03/2022
08:48:48

11/03/2022
15:43:38

6 ชั�วโมง 54 นาที
50 วนิาที

- 14.92 กม.

26
แม็คโคร -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 14/03/2022 อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 6 บา้น
สะพาน

 ต.จรเขใ้หญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 6 บา้น
สะพาน

 ต.จรเขใ้หญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

14/03/2022
08:52:47

14/03/2022
16:01:22

7 ชั�วโมง 8 นาท ี35
วนิาที

- 7.97 กม.

26
แม็คโคร -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 15/03/2022 อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 6 บา้น
สะพาน

 ต.จรเขใ้หญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฟารม์สขุสําราญ
 ต.จรเขใ้หญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

15/03/2022
08:49:48

15/03/2022
16:02:21

7 ชั�วโมง 12 นาที
33 วนิาที

- 10.73 กม.

26
แม็คโคร -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 16/03/2022 อยูท่ี� ฟารม์สขุสําราญ
 ต.จรเขใ้หญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นทองสงา่
 ต.ตะคา่ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

16/03/2022
08:47:10

16/03/2022
15:33:04

6 ชั�วโมง 45 นาที
54 วนิาที

- 19.89 กม.

26
แม็คโคร -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 17/03/2022 อยูท่ี� บา้นทองสงา่
 ต.ตะคา่ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อาคารอเนกประสงคบ์า้นหงษ์
 ต.ตะคา่ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

17/03/2022
09:27:00

17/03/2022
15:40:30

6 ชั�วโมง 13 นาที
30 วนิาที

- 7.73 กม.

26
แม็คโคร -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 18/03/2022 อยูท่ี� อาคารอเนกประสงคบ์า้นหงษ์
 ต.ตะคา่ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
องครักษ์

 ต.ตะคา่ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

18/03/2022
08:39:07

18/03/2022
16:03:19

7 ชั�วโมง 24 นาที
12 วนิาที

- 8.49 กม.

26
แม็คโคร -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 21/03/2022 อยูท่ี� อาคารอเนกประสงคบ์า้นหงษ์
 ต.ตะคา่ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
องครักษ์

 ต.ตะคา่ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

21/03/2022
08:30:55

21/03/2022
16:03:14

7 ชั�วโมง 32 นาที
19 วนิาที

- 10.98 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

26
แม็คโคร -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 22/03/2022 อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
องครักษ์

 ต.ตะคา่ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สถานตรวจสภาพรถสทุธกิาจ
 ต.ตะคา่ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

22/03/2022
08:22:45

22/03/2022
15:04:18

6 ชั�วโมง 41 นาที
33 วนิาที

- 8.25 กม.

26
แม็คโคร -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 23/03/2022 อยูท่ี� สถานตรวจสภาพรถสทุธกิาจ
 ต.ตะคา่ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ซสัโก ้
 ต.ตะคา่ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

23/03/2022
08:19:18

23/03/2022
15:44:44

7 ชั�วโมง 25 นาที
26 วนิาที

- 9.52 กม.

26
แม็คโคร -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 24/03/2022 อยูท่ี� ซสัโก ้
 ต.ตะคา่ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� คลององครั์กษ์
 ต.ตะคา่ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

24/03/2022
08:33:58

24/03/2022
15:55:44

7 ชั�วโมง 21 นาที
46 วนิาที

- 24.32 กม.

26
แม็คโคร -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 25/03/2022 อยูท่ี� คลององครั์กษ์
 ต.ตะคา่ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัองครักษ์
 ต.ตะคา่ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

25/03/2022
08:28:42

25/03/2022
14:57:43

6 ชั�วโมง 29 นาท ี1
วนิาที

- 7.92 กม.

26
แม็คโคร -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 28/03/2022 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัองครักษ์
 ต.ตะคา่ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเอสพสีมบรูณ์
ทรัพย ์2010

 ต.ตะคา่ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

28/03/2022
08:29:47

28/03/2022
16:31:37

8 ชั�วโมง 1 นาท ี50
วนิาที

- 21.38 กม.

26
แม็คโคร -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 29/03/2022 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเอสพสีมบรูณ์
ทรัพย ์2010

 ต.ตะคา่ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเฟิรส์โฮมคอน
สตรัคชั�น

 ต.สาล ีอ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

29/03/2022
08:36:41

29/03/2022
15:51:29

7 ชั�วโมง 14 นาที
48 วนิาที

- 7.75 กม.

26
แม็คโคร -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 30/03/2022 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเฟิรส์โฮมคอน
สตรัคชั�น

 ต.สาล ีอ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกองทนุหมูบ่า้นหมูท่ี� 2
 ต.สาล ีอ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

30/03/2022
08:59:15

30/03/2022
15:34:00

6 ชั�วโมง 34 นาที
45 วนิาที

- 6.94 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

26
แม็คโคร -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 31/03/2022 อยูท่ี� ที�ทําการกองทนุหมูบ่า้นหมูท่ี� 2
 ต.สาล ีอ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

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

31/03/2022
08:34:48

31/03/2022
11:33:07

2 ชั�วโมง 58 นาที
19 วนิาที

- 34.79 กม.



รถคันที่ 15 ขุดไฮดรอลิค ตฆ-545 

 

 

 

 

 



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [64 แม็คโคร - นายวรากรณ ์ดอกรัก] ตฆ-545 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/03/2022 วนัสิ�นสดุ: 31/03/2022

ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

ตฆ-545 01/03/2022 อยูท่ี� พทิกัษ์ คา้ไมเ้กา่
 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� พทิกัษ์ คา้ไมเ้กา่
 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

01/03/2022
08:50:43

01/03/2022
16:35:29

7 ชั�วโมง 44 นาที
46 วนิาที

- 1.53 กม.

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

ตฆ-545 02/03/2022 อยูท่ี� พทิกัษ์ คา้ไมเ้กา่
 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นโพธิ�คอย
 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

02/03/2022
09:00:07

02/03/2022
16:07:29

7 ชั�วโมง 7 นาท ี22
วนิาที

- 0.91 กม.

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

ตฆ-545 04/03/2022 อยูท่ี� บา้นโพธิ�คอย
 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นดอนมะขาม
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

04/03/2022
10:59:52

04/03/2022
11:52:09

52 นาท ี17 วนิาที - 8.61 กม.

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

ตฆ-545 07/03/2022 อยูท่ี� บา้นดอนมะขาม
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นดอนมะขาม
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

07/03/2022
08:42:48

07/03/2022
16:29:25

7 ชั�วโมง 46 นาที
37 วนิาที

- 0.63 กม.

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

ตฆ-545 08/03/2022 อยูท่ี� บา้นดอนมะขาม
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นดอนสะแก
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

08/03/2022
08:57:15

08/03/2022
16:26:17

7 ชั�วโมง 29 นาท ี2
วนิาที

- 0.77 กม.

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

ตฆ-545 09/03/2022 อยูท่ี� บา้นดอนสะแก
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นดอนอา้ยดาว
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

09/03/2022
08:43:20

09/03/2022
16:27:51

7 ชั�วโมง 44 นาที
31 วนิาที

- 0.96 กม.

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

ตฆ-545 10/03/2022 อยูท่ี� บา้นดอนอา้ยดาว
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นดอนอา้ยดาว
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

10/03/2022
08:55:35

10/03/2022
16:24:22

7 ชั�วโมง 28 นาที
47 วนิาที

- 0.85 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

ตฆ-545 11/03/2022 อยูท่ี� บา้นดอนอา้ยดาว
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นดอนอา้ยดาว
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

11/03/2022
08:46:15

11/03/2022
16:14:49

7 ชั�วโมง 28 นาที
34 วนิาที

- 1.50 กม.

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

ตฆ-545 14/03/2022 อยูท่ี� บา้นดอนอา้ยดาว
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

14/03/2022
08:42:04

14/03/2022
16:25:13

7 ชั�วโมง 43 นาท ี9
วนิาที

- 1.43 กม.

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

ตฆ-545 15/03/2022 อยูท่ี� บา้นเกาะไกช่น
 ต.วงันํ�าเย็น อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

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

15/03/2022
08:37:34

15/03/2022
16:25:51

7 ชั�วโมง 48 นาที
17 วนิาที

- 1.12 กม.

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

ตฆ-545 16/03/2022 อยูท่ี� คลองวงันํ�าเย็น
 ต.วงันํ�าเย็น อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

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

16/03/2022
09:30:30

16/03/2022
16:34:59

7 ชั�วโมง 4 นาท ี29
วนิาที

- 1.94 กม.

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

ตฆ-545 17/03/2022 อยูท่ี� คลองวงันํ�าเย็น
 ต.วงันํ�าเย็น อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

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

17/03/2022
08:59:26

17/03/2022
16:31:21

7 ชั�วโมง 31 นาที
55 วนิาที

- 1.53 กม.

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

ตฆ-545 18/03/2022 อยูท่ี� คลองวงันํ�าเย็น
 ต.วงันํ�าเย็น อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

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

18/03/2022
08:57:17

18/03/2022
16:32:55

7 ชั�วโมง 35 นาที
38 วนิาที

- 0.90 กม.

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

ตฆ-545 21/03/2022 อยูท่ี� จติเจรญิการเกษตร
 ต.วงันํ�าเย็น อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นดอนอา้ยดาว
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

21/03/2022
08:44:10

21/03/2022
16:27:11

7 ชั�วโมง 43 นาท ี1
วนิาที

- 1.15 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

ตฆ-545 22/03/2022 อยูท่ี� บา้นดอนอา้ยดาว
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

22/03/2022
08:46:33

22/03/2022
16:25:11

7 ชั�วโมง 38 นาที
38 วนิาที

- 4.16 กม.

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

ตฆ-545 23/03/2022 อยูท่ี� บา้นดอนขอ่ย
 ต.วงันํ�าเย็น อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นดอนอา้ยดาว
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

23/03/2022
08:59:55

23/03/2022
16:00:53

7 ชั�วโมง 58 วนิาที - 1.52 กม.

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

ตฆ-545 24/03/2022 อยูท่ี� บา้นดอนอา้ยดาว
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นดอนมะขาม
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

24/03/2022
08:57:05

24/03/2022
15:00:55

6 ชั�วโมง 3 นาท ี50
วนิาที

- 1.29 กม.

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

ตฆ-545 25/03/2022 อยูท่ี� บา้นดอนมะขาม
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� แจ ้เซอรว์สิ
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

25/03/2022
08:44:57

25/03/2022
16:19:42

7 ชั�วโมง 34 นาที
45 วนิาที

- 3.36 กม.

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

ตฆ-545 28/03/2022 อยูท่ี� แจ ้เซอรว์สิ
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูถ่าวรเจรญิยนต์
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

28/03/2022
08:47:35

28/03/2022
16:08:40

7 ชั�วโมง 21 นาท ี5
วนิาที

- 1.01 กม.

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

ตฆ-545 29/03/2022 อยูท่ี� อูถ่าวรเจรญิยนต์
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูถ่าวรเจรญิยนต์
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

29/03/2022
08:49:37

29/03/2022
14:38:27

5 ชั�วโมง 48 นาที
50 วนิาที

- 1.23 กม.

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

ตฆ-545 30/03/2022 อยูท่ี� อูถ่าวรเจรญิยนต์
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สรุชยั
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

30/03/2022
09:12:37

30/03/2022
16:31:18

7 ชั�วโมง 18 นาที
41 วนิาที

- 5.69 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

ตฆ-545 31/03/2022 อยูท่ี� สรุชยั
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัอทุมุพราราม
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

31/03/2022
08:33:56

31/03/2022
16:35:18

8 ชั�วโมง 1 นาท ี22
วนิาที

- 1.33 กม.



รถคันที่ 16 กองช่าง เกลีย่ดิน อบจ.72 

 

 

 

 

 



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [12 รถเกลี�ยดนิ - นายสเุทพ ภฆูงั] อบจ-72 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/03/2022 วนัสิ�นสดุ: 31/03/2022

ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

12 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

อบจ-72 01/03/2022 อยูท่ี� คลองลดัปากเกร็ด
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
บางตะเคยีน

 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

01/03/2022
09:13:13

01/03/2022
17:17:14

8 ชั�วโมง 4 นาท ี1
วนิาที

- 20.46 กม.

12 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

อบจ-72 02/03/2022 อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
บางตะเคยีน

 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
บางตะเคยีน

 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

02/03/2022
08:35:04

02/03/2022
18:05:27

9 ชั�วโมง 30 นาที
23 วนิาที

- 25.01 กม.

12 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

อบจ-72 03/03/2022 อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
บางตะเคยีน

 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัโชคไพฑรูยก์าร
กอ่สรา้ง

 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

03/03/2022
08:55:56

03/03/2022
16:40:55

7 ชั�วโมง 44 นาที
59 วนิาที

- 21.25 กม.

12 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

อบจ-72 04/03/2022 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัโชคไพฑรูยก์าร
กอ่สรา้ง

 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัโชคไพฑรูยก์าร
กอ่สรา้ง

 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

04/03/2022
08:28:08

04/03/2022
17:11:37

8 ชั�วโมง 43 นาที
29 วนิาที

- 19.63 กม.

12 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

อบจ-72 07/03/2022 - - - - - - 0.20 กม.

12 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

อบจ-72 08/03/2022 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัโชคไพฑรูยก์าร
กอ่สรา้ง

 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

08/03/2022
09:07:42

08/03/2022
16:46:05

7 ชั�วโมง 38 นาที
23 วนิาที

- 22.25 กม.

12 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

อบจ-72 09/03/2022 อยูท่ี� ลํารางลาดตะเพยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
บางตะเคยีน

 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

09/03/2022
08:31:10

09/03/2022
16:08:33

7 ชั�วโมง 37 นาที
23 วนิาที

- 23.04 กม.

12 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

อบจ-72 10/03/2022 อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
บางตะเคยีน

 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
บางตะเคยีน

 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

10/03/2022
09:14:00

10/03/2022
16:20:22

7 ชั�วโมง 6 นาท ี22
วนิาที

- 24.84 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

12 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

อบจ-72 11/03/2022 อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
บางตะเคยีน

 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
บางตะเคยีน

 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

11/03/2022
08:46:01

11/03/2022
16:59:29

8 ชั�วโมง 13 นาที
28 วนิาที

- 33.95 กม.

12 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

อบจ-72 14/03/2022 อยูท่ี� Khlong Bang Sakae
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฟารม์สดายุ
 ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

14/03/2022
11:12:06

14/03/2022
14:30:21

3 ชั�วโมง 18 นาที
15 วนิาที

- 50.38 กม.

12 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

อบจ-72 15/03/2022 อยูท่ี� ฟารม์สดายุ
 ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อาคารศนูยว์ฒันธรรมไทยทรงดํา
ต.สระยายโสม อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

15/03/2022
08:14:20

15/03/2022
16:47:59

8 ชั�วโมง 33 นาที
39 วนิาที

- 20.34 กม.

12 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

อบจ-72 16/03/2022 อยูท่ี� อาคารศนูยว์ฒันธรรมไทยทรงดํา
 ต.สระยายโสม อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อาคารศนูยว์ฒันธรรมไทยทรงดํา
ต.สระยายโสม อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

16/03/2022
08:25:05

16/03/2022
16:49:36

8 ชั�วโมง 24 นาที
31 วนิาที

- 21.06 กม.

12 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

อบจ-72 18/03/2022 อยูท่ี� อาคารศนูยว์ฒันธรรมไทยทรงดํา
 ต.สระยายโสม อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อาคารศนูยว์ฒันธรรมไทยทรงดํา
ต.สระยายโสม อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

18/03/2022
08:50:29

18/03/2022
17:35:26

8 ชั�วโมง 44 นาที
57 วนิาที

- 28.67 กม.

12 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

อบจ-72 21/03/2022 อยูท่ี� อาคารศนูยว์ฒันธรรมไทยทรงดํา
 ต.สระยายโสม อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อาคารศนูยว์ฒันธรรมไทยทรงดํา
ต.สระยายโสม อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

21/03/2022
09:52:32

21/03/2022
16:36:25

6 ชั�วโมง 43 นาที
53 วนิาที

- 22.48 กม.

12 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

อบจ-72 22/03/2022 อยูท่ี� อาคารศนูยว์ฒันธรรมไทยทรงดํา
 ต.สระยายโสม อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อาคารศนูยว์ฒันธรรมไทยทรงดํา
ต.สระยายโสม อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

22/03/2022
08:56:17

22/03/2022
15:48:35

6 ชั�วโมง 52 นาที
18 วนิาที

- 20.10 กม.

12 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

อบจ-72 23/03/2022 อยูท่ี� อาคารศนูยว์ฒันธรรมไทยทรงดํา
 ต.สระยายโสม อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

23/03/2022
08:37:30

23/03/2022
16:31:10

7 ชั�วโมง 53 นาที
40 วนิาที

- 30.65 กม.

12 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

อบจ-72 24/03/2022 อยูท่ี� วดัหนองยายทรัพย์
 ต.สระพังลาน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หน่วยตํารวจทางหลวงอูท่องสถานี
ตํารวจทางหลวง 1

 ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

24/03/2022
08:47:47

24/03/2022
16:08:26

7 ชั�วโมง 20 นาที
39 วนิาที

- 29.84 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

12 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

อบจ-72 25/03/2022 อยูท่ี� หน่วยตํารวจทางหลวงอูท่องสถานี
ตํารวจทางหลวง 1

 ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

25/03/2022
08:31:37

25/03/2022
16:24:17

7 ชั�วโมง 52 นาที
40 วนิาที

- 27.50 กม.

12 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

อบจ-72 28/03/2022 อยูท่ี� วดัหนองยายทรัพย์
 ต.สระพังลาน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัหนองยายทรัพย์
 ต.สระยายโสม อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

28/03/2022
08:52:42

28/03/2022
16:10:06

7 ชั�วโมง 17 นาที
24 วนิาที

- 25.81 กม.

12 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

อบจ-72 30/03/2022 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัหนองยายทรัพย์
 ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
สระยายโสม บา้นบอ่ปั�น

 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี

30/03/2022
09:08:31

30/03/2022
15:41:13

6 ชั�วโมง 32 นาที
42 วนิาที

- 30.55 กม.

12 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

อบจ-72 31/03/2022 อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 9 บา้นราง
ยาว

 ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัปทมุสตูยาราม (บอ่ปั�น)
 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี

31/03/2022
11:17:26

31/03/2022
15:10:31

3 ชั�วโมง 53 นาท ี5
วนิาที

- 21.29 กม.



 

 

 

 

 

รายงานการเดินทางและอตัราการส้ินเปลืองน ้ามัน 

จ านวน 47 คัน 



รถบรรทุกโดยสารส่วนบุคคล 40-0189 

 

 
 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [13 โดยสาร - นายอดุม พลอยสกุใส] 40-0189 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

11/03/2022 02:26:57 11/03/2022 23:59:34 21 ชั�วโมง 32 นาท ี37
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

12/03/2022 00:00:34 12/03/2022 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

13/03/2022 00:00:54 13/03/2022 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

0 0.00 0.00 ลติร

14/03/2022 00:00:14 14/03/2022 23:59:36 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

15/03/2022 00:00:35 15/03/2022 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี22
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

16/03/2022 00:00:57 16/03/2022 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี22
วนิาที

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

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

101 44.00 6.37 ลติร

17/03/2022 00:00:19 17/03/2022 23:59:41 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

61 13.83 2.34 ลติร

18/03/2022 00:00:41 18/03/2022 19:54:31 19 ชั�วโมง 53 นาท ี50
วนิาที

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

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

81 13.04 2.20 ลติร

19/03/2022 14:26:32 19/03/2022 23:59:29 9 ชั�วโมง 32 นาท ี57 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

20/03/2022 00:00:29 20/03/2022 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

0 0.00 0.00 ลติร

21/03/2022 00:00:52 21/03/2022 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

83 79.13 11.47 ลติร

22/03/2022 00:00:20 22/03/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี26
วนิาที

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

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

98 33.97 5.85 ลติร

23/03/2022 00:00:46 23/03/2022 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี24
วนิาที

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

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

96 31.51 5.17 ลติร

24/03/2022 00:00:10 24/03/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 59 นาท ี24
วนิาที

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

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

101 111.48 17.63 ลติร

25/03/2022 00:00:34 25/03/2022 04:01:08 4 ชั�วโมง 34 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

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 : 12 ชั�วโมง 27 นาท ี36 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 32.49 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 326.97 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 51.03 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 6.41 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถโดยสารส่วนบุคคล สีขาว (อีซูซุ) 40-0190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [58 โดยสาร - นายสมปอง ตึ�งพันธ]์ 40-0190 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

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

95 177.24 33.22 ลติร

02/03/2022 00:00:27 02/03/2022 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

95 135.54 25.20 ลติร

03/03/2022 00:00:53 03/03/2022 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

99 80.66 14.69 ลติร

04/03/2022 00:00:18 04/03/2022 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี24
วนิาที

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

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

94 133.79 25.45 ลติร

05/03/2022 00:00:43 05/03/2022 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี23
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

06/03/2022 00:00:07 06/03/2022 23:59:31 23 ชั�วโมง 59 นาท ี24
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

07/03/2022 00:00:31 07/03/2022 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

90 134.50 25.51 ลติร

08/03/2022 00:00:57 08/03/2022 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

80 20.27 3.92 ลติร

09/03/2022 00:00:22 09/03/2022 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

103 108.03 18.95 ลติร

10/03/2022 00:00:48 10/03/2022 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

89 117.12 22.98 ลติร

11/03/2022 00:00:13 11/03/2022 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

98 174.96 33.35 ลติร

12/03/2022 00:00:39 12/03/2022 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี23
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

13/03/2022 00:00:02 13/03/2022 23:59:26 23 ชั�วโมง 59 นาท ี24
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

14/03/2022 00:00:26 14/03/2022 23:59:51 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

70 145.26 27.71 ลติร

15/03/2022 00:00:52 15/03/2022 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี24
วนิาที

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

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

106 160.46 28.92 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/03/2022 00:00:17 16/03/2022 23:59:42 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

108 112.61 21.62 ลติร

17/03/2022 00:00:41 17/03/2022 23:59:06 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

71 52.19 10.19 ลติร

18/03/2022 00:00:07 18/03/2022 23:59:32 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

71 54.71 10.59 ลติร

19/03/2022 00:00:32 19/03/2022 23:59:58 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

20/03/2022 00:00:58 20/03/2022 23:59:23 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

21/03/2022 00:00:24 21/03/2022 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี28
วนิาที

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

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

77 73.14 14.10 ลติร

22/03/2022 00:00:53 22/03/2022 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี28
วนิาที

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

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

108 223.83 42.03 ลติร

23/03/2022 00:00:22 23/03/2022 23:59:48 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

70 74.24 14.39 ลติร

24/03/2022 00:00:49 24/03/2022 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี25
วนิาที

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

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

84 121.18 22.95 ลติร

25/03/2022 00:00:14 25/03/2022 23:59:40 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

73 80.44 15.51 ลติร

26/03/2022 00:00:40 26/03/2022 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี23
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

27/03/2022 00:00:04 27/03/2022 23:59:27 23 ชั�วโมง 59 นาท ี23
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

28/03/2022 00:00:27 28/03/2022 23:59:53 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

86 93.02 17.32 ลติร

29/03/2022 00:00:54 29/03/2022 23:59:18 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

70 113.58 22.05 ลติร

30/03/2022 00:00:19 30/03/2022 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี23
วนิาที

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

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

83 127.17 24.05 ลติร

31/03/2022 00:00:44 31/03/2022 23:59:08 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

107 182.54 35.30 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 9 ชั�วโมง 6 นาท ี10 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 46.58 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 2696.45 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 510.00 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.29 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถโดยสารส่วนบุคคล สีขาว (อีซูซุ) 40-0191 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [59 โดยสาร - นายอานนท ์หนูเทศ] 40-0191 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/03/2022 00:00:13 01/03/2022 23:59:47 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 69.19 13.39 ลติร

02/03/2022 00:00:48 02/03/2022 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี33
วนิาที

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

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

78 74.11 14.40 ลติร

03/03/2022 00:00:21 03/03/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี30
วนิาที

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

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

69 35.73 6.40 ลติร

04/03/2022 00:00:52 04/03/2022 23:59:22 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

72 33.13 6.24 ลติร

05/03/2022 00:00:22 05/03/2022 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 0.00 0.00 ลติร

06/03/2022 00:00:51 06/03/2022 23:59:20 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 0.02 0.00 ลติร

07/03/2022 00:00:21 07/03/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี30
วนิาที

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

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

71 38.04 6.76 ลติร

08/03/2022 00:00:52 08/03/2022 23:59:24 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

62 21.28 3.87 ลติร

09/03/2022 00:00:24 09/03/2022 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี30
วนิาที

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

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

3 0.05 0.00 ลติร

10/03/2022 00:00:54 10/03/2022 23:59:25 23 ชั�วโมง 58 นาท ี31
วนิาที

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

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

75 54.85 10.48 ลติร

11/03/2022 00:00:26 11/03/2022 23:59:57 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

71 72.13 13.62 ลติร

12/03/2022 00:00:58 12/03/2022 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี28
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

13/03/2022 00:00:26 13/03/2022 23:59:54 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

14/03/2022 00:00:55 14/03/2022 23:59:25 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

73 57.98 11.25 ลติร

15/03/2022 00:00:25 15/03/2022 23:59:59 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

77 57.62 10.77 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/03/2022 00:01:00 16/03/2022 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

77 85.18 16.06 ลติร

17/03/2022 00:00:34 17/03/2022 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

79 39.69 7.49 ลติร

18/03/2022 00:00:05 18/03/2022 23:59:38 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

79 46.16 8.86 ลติร

19/03/2022 00:00:39 19/03/2022 23:59:12 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 0.04 0.00 ลติร

20/03/2022 00:00:12 20/03/2022 23:59:43 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

21/03/2022 00:00:44 21/03/2022 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี34
วนิาที

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

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

81 44.96 8.25 ลติร

22/03/2022 00:00:19 22/03/2022 23:59:55 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

85 46.35 8.62 ลติร

23/03/2022 00:00:55 23/03/2022 23:59:29 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

69 48.32 9.38 ลติร

24/03/2022 00:00:30 24/03/2022 23:59:04 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

80 58.63 11.19 ลติร

25/03/2022 00:00:04 25/03/2022 23:59:38 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

84 67.12 12.98 ลติร

26/03/2022 00:00:39 26/03/2022 23:59:07 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

27/03/2022 00:00:07 27/03/2022 23:59:35 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

28/03/2022 00:00:36 28/03/2022 23:59:07 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

73 69.33 13.41 ลติร

29/03/2022 00:00:07 29/03/2022 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี33
วนิาที

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

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

77 54.65 10.43 ลติร

30/03/2022 00:00:41 30/03/2022 23:59:13 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

79 62.02 11.50 ลติร

31/03/2022 00:00:13 31/03/2022 23:59:44 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

66 22.46 4.05 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 13 ชั�วโมง 48 นาท ี18 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 37.54 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1159.08 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 219.40 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.28 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถโดยสารส่วนบุคคล สีขาว (อีซูซุ) 40-0196 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [60 โดยสาร - นายสําเรงิ ไตรศรสีขุ] 40-0196 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/03/2022 00:00:45 01/03/2022 23:59:24 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

85 54.13 10.12 ลติร

02/03/2022 00:00:24 02/03/2022 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

70 48.65 9.22 ลติร

03/03/2022 00:00:05 03/03/2022 23:59:46 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

69 54.04 10.33 ลติร

04/03/2022 00:00:46 04/03/2022 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

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

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

81 51.04 10.02 ลติร

05/03/2022 00:00:25 05/03/2022 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

06/03/2022 00:00:03 06/03/2022 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

07/03/2022 00:00:41 07/03/2022 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

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

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

67 51.76 9.82 ลติร

08/03/2022 00:00:19 08/03/2022 23:59:00 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

74 51.82 10.03 ลติร

09/03/2022 00:00:01 09/03/2022 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี40
วนิาที

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

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

74 70.36 13.58 ลติร

10/03/2022 00:00:41 10/03/2022 23:59:20 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

67 49.81 9.79 ลติร

11/03/2022 00:00:20 11/03/2022 23:59:00 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

67 59.89 11.49 ลติร

12/03/2022 00:00:00 12/03/2022 23:59:38 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

13/03/2022 00:00:38 13/03/2022 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

14/03/2022 00:00:16 14/03/2022 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี39
วนิาที

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

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

66 54.07 10.00 ลติร

15/03/2022 00:00:55 15/03/2022 23:59:33 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/03/2022 00:00:33 16/03/2022 23:59:11 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

62 22.97 4.46 ลติร

17/03/2022 00:00:12 17/03/2022 23:59:50 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

57 44.23 8.64 ลติร

18/03/2022 00:00:51 18/03/2022 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

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

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

0 0.02 0.00 ลติร

19/03/2022 00:00:29 19/03/2022 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

20/03/2022 00:00:10 20/03/2022 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 0.00 0.00 ลติร

21/03/2022 00:00:50 21/03/2022 23:59:32 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

61 25.81 4.68 ลติร

22/03/2022 00:00:33 22/03/2022 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

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

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

56 24.85 4.53 ลติร

23/03/2022 00:00:16 23/03/2022 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

62 31.94 5.98 ลติร

24/03/2022 00:00:57 24/03/2022 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

70 30.12 5.43 ลติร

25/03/2022 00:00:38 25/03/2022 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

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

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

69 29.28 5.12 ลติร

26/03/2022 00:00:16 26/03/2022 23:59:54 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

27/03/2022 00:00:54 27/03/2022 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

28/03/2022 00:00:31 28/03/2022 23:59:10 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

67 27.89 5.29 ลติร

29/03/2022 00:00:10 29/03/2022 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี39
วนิาที

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

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

61 27.57 5.20 ลติร

30/03/2022 00:00:50 30/03/2022 23:59:27 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

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

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

67 27.21 5.22 ลติร

31/03/2022 00:00:27 31/03/2022 23:59:04 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

62 27.17 5.08 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 2 ชั�วโมง 53 นาท ี25 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 32.68 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 864.67 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 164.03 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.27 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล ม.1 (รถทัวร์ Benz) 40-0225 
 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [01 ทวัร ์- นายเกษม โฉมยงค]์ 40-0225 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2022

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

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/03/2022
00:00:53

01/03/2022 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.23 0.00 ลติร

02/03/2022
00:00:24

02/03/2022 23:59:55 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 0.00 0.00 ลติร

03/03/2022
00:00:54

03/03/2022 23:59:26 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

04/03/2022
00:00:26

04/03/2022 23:59:57 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 0.11 0.00 ลติร

05/03/2022
00:00:57

05/03/2022 23:59:28 23 ชั�วโมง 58 นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

06/03/2022
00:00:28

06/03/2022 23:59:01 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

07/03/2022
00:00:01

07/03/2022 23:59:33 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

08/03/2022
00:00:32

08/03/2022 23:59:05 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

09/03/2022
00:00:05

09/03/2022 23:59:36 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 0.00 0.00 ลติร

10/03/2022
00:00:36

10/03/2022 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

11/03/2022
00:00:07

11/03/2022 23:59:38 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 0.00 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

12/03/2022
00:00:37

12/03/2022 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/03/2022
00:00:08

13/03/2022 23:59:39 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 0.00 0.00 ลติร

14/03/2022
00:00:39

14/03/2022 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.36 0.00 ลติร

15/03/2022
00:00:10

15/03/2022 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 0.00 0.00 ลติร

16/03/2022
00:00:41

16/03/2022 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 0.19 0.00 ลติร

17/03/2022
00:00:12

17/03/2022 23:59:46 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

18/03/2022
00:00:46

18/03/2022 23:59:19 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

19/03/2022
00:00:19

19/03/2022 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 0.00 0.00 ลติร

20/03/2022
00:00:52

20/03/2022 23:59:26 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

21/03/2022
00:00:26

21/03/2022 23:59:00 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 0.26 0.00 ลติร

22/03/2022
00:00:00

22/03/2022 23:59:34 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

23/03/2022
00:00:34

23/03/2022 23:59:08 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



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

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

24/03/2022
00:00:07

24/03/2022 23:59:41 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

25/03/2022
00:00:41

25/03/2022 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 0.00 0.00 ลติร

26/03/2022
00:00:14

26/03/2022 23:59:46 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

27/03/2022
00:00:46

27/03/2022 23:59:19 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

28/03/2022
00:00:19

28/03/2022 23:59:51 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 0.29 0.00 ลติร

29/03/2022
00:00:51

29/03/2022 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 0.13 0.00 ลติร

30/03/2022
00:00:23

30/03/2022 23:59:55 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

31/03/2022
00:00:55

31/03/2022 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 2 ชั�วโมง 53 นาท ี25 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 32.68 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1.55 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 164.03 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.27 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถยนต์โดยสาร 40-0255  (ติดลกูกรง) สีขาว 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [14 โดยสาร] 40-0255 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/03/2022 00:00:48 01/03/2022 23:59:45 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

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

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

79 84.24 13.97 ลติร

02/03/2022 00:00:46 02/03/2022 23:59:44 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

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

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

76 61.85 10.75 ลติร

03/03/2022 00:00:44 03/03/2022 23:59:42 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

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

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

82 71.19 12.43 ลติร

04/03/2022 00:00:43 04/03/2022 23:59:40 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

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

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

82 73.58 12.71 ลติร

05/03/2022 00:00:42 05/03/2022 23:59:38 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

06/03/2022 00:00:39 06/03/2022 23:59:35 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

07/03/2022 00:00:36 07/03/2022 23:59:36 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

82 70.04 11.91 ลติร

08/03/2022 00:00:36 08/03/2022 23:59:39 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

80 82.27 14.14 ลติร

09/03/2022 00:00:40 09/03/2022 23:59:38 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

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

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

80 66.85 11.55 ลติร

10/03/2022 00:00:38 10/03/2022 23:59:34 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 0.01 0.00 ลติร

11/03/2022 00:00:34 11/03/2022 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

12/03/2022 00:00:30 12/03/2022 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

0 0.00 0.00 ลติร

13/03/2022 00:00:25 13/03/2022 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

14/03/2022 00:00:20 14/03/2022 23:59:16 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

70 60.72 10.44 ลติร

15/03/2022 00:00:16 15/03/2022 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

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

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

64 52.64 9.15 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/03/2022 00:00:13 16/03/2022 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

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

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

72 72.53 12.41 ลติร

17/03/2022 00:00:11 17/03/2022 23:59:07 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

70 63.63 10.93 ลติร

18/03/2022 00:00:07 18/03/2022 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

19/03/2022 00:00:04 19/03/2022 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

20/03/2022 00:00:04 20/03/2022 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

21/03/2022 00:00:02 21/03/2022 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

0 0.00 0.00 ลติร

22/03/2022 00:00:04 22/03/2022 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

0 0.00 0.00 ลติร

23/03/2022 00:00:06 23/03/2022 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

24/03/2022 00:00:04 24/03/2022 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

25/03/2022 00:00:02 25/03/2022 23:58:59 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

26/03/2022 00:00:00 26/03/2022 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี56
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

27/03/2022 00:00:56 27/03/2022 23:59:50 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

28/03/2022 00:00:51 28/03/2022 23:59:49 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

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

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

78 60.35 10.21 ลติร

29/03/2022 00:00:50 29/03/2022 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

81 70.97 11.52 ลติร

30/03/2022 00:00:50 30/03/2022 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

74 89.95 15.44 ลติร

31/03/2022 00:00:49 31/03/2022 23:59:44 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

74 16.53 2.50 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 6 ชั�วโมง 28 นาท ี52 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 41.99 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 997.37 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 170.06 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.86 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถยนต์โดยสาร 40-0256  (ติดลกูกรง) สีขาว 

 

 

  

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [15 โดยสาร] 40-0256 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/03/2022 00:00:43 01/03/2022 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

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

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

100 95.15 16.66 ลติร

02/03/2022 00:00:19 02/03/2022 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

99 73.08 12.78 ลติร

03/03/2022 00:00:57 03/03/2022 23:59:33 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

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

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

93 114.12 20.00 ลติร

04/03/2022 00:00:34 04/03/2022 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

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

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

92 81.26 14.30 ลติร

05/03/2022 00:00:10 05/03/2022 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี35
วนิาที

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

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

0 0.04 0.00 ลติร

06/03/2022 00:00:46 06/03/2022 23:59:21 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

07/03/2022 00:00:21 07/03/2022 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี37
วนิาที

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

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

0 0.08 0.00 ลติร

08/03/2022 00:00:58 08/03/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

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

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

93 103.25 18.29 ลติร

09/03/2022 00:00:38 09/03/2022 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

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

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

95 80.59 13.85 ลติร

10/03/2022 00:00:15 10/03/2022 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี37
วนิาที

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

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

91 106.26 18.72 ลติร

11/03/2022 00:00:52 11/03/2022 23:59:28 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

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

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

89 73.13 12.92 ลติร

12/03/2022 00:00:28 12/03/2022 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

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

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

2 0.08 0.00 ลติร

13/03/2022 00:00:04 13/03/2022 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี37
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

14/03/2022 00:00:41 14/03/2022 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

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

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

90 153.11 26.70 ลติร

15/03/2022 00:00:20 15/03/2022 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38
วนิาที

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

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

92 99.93 15.92 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/03/2022 00:00:58 16/03/2022 23:59:35 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

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

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

87 94.32 15.76 ลติร

17/03/2022 00:00:35 17/03/2022 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

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

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

0 0.04 0.00 ลติร

18/03/2022 00:00:12 18/03/2022 23:59:50 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

102 97.42 16.87 ลติร

19/03/2022 00:00:50 19/03/2022 23:59:30 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

20/03/2022 00:00:30 20/03/2022 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

21/03/2022 00:00:09 21/03/2022 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

97 94.50 15.85 ลติร

22/03/2022 00:00:49 22/03/2022 23:59:28 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

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

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

92 94.49 15.43 ลติร

23/03/2022 00:00:29 23/03/2022 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

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

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

88 103.12 17.54 ลติร

24/03/2022 00:00:06 24/03/2022 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

90 99.40 17.16 ลติร

25/03/2022 00:00:45 25/03/2022 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

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

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

92 97.79 16.89 ลติร

26/03/2022 00:00:23 26/03/2022 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

27/03/2022 00:00:01 27/03/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 59 นาท ี36
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

28/03/2022 00:00:38 28/03/2022 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

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

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

107 99.77 16.61 ลติร

29/03/2022 00:00:16 29/03/2022 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี39
วนิาที

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

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

84 125.70 22.42 ลติร

30/03/2022 00:00:55 30/03/2022 23:59:34 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

106 111.20 18.92 ลติร

31/03/2022 00:00:34 31/03/2022 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

95 108.91 18.62 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 3 ชั�วโมง 14 นาท ี24 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 55.32 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 2106.75 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 362.21 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.82 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถยนต์โดยสาร 40-0257  (ติดลกูกรง) สีขาว 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [16 โดยสาร] 40-0257 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/03/2022 00:00:36 01/03/2022 23:59:27 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

02/03/2022 00:00:27 02/03/2022 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

03/03/2022 00:00:19 03/03/2022 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

04/03/2022 00:00:10 04/03/2022 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

05/03/2022 00:00:00 05/03/2022 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

0 0.00 0.00 ลติร

06/03/2022 00:00:53 06/03/2022 23:59:44 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

07/03/2022 00:00:44 07/03/2022 23:59:37 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

95 96.37 15.73 ลติร

08/03/2022 00:00:37 08/03/2022 23:59:31 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 94.63 15.64 ลติร

09/03/2022 00:00:32 09/03/2022 23:59:26 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

91 90.80 14.72 ลติร

10/03/2022 00:00:27 10/03/2022 23:59:19 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

76 87.32 14.56 ลติร

11/03/2022 00:00:20 11/03/2022 23:59:12 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

86 126.15 21.05 ลติร

12/03/2022 00:00:13 12/03/2022 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

13/03/2022 00:00:03 13/03/2022 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี51
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

14/03/2022 00:00:54 14/03/2022 23:59:47 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

66 84.97 13.83 ลติร

15/03/2022 00:00:48 15/03/2022 23:59:41 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

72 100.88 16.97 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/03/2022 00:00:42 16/03/2022 23:59:35 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

78 173.94 28.39 ลติร

17/03/2022 00:00:36 17/03/2022 23:59:28 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

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

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

87 112.28 19.30 ลติร

18/03/2022 00:00:29 18/03/2022 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

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

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

86 69.87 11.39 ลติร

19/03/2022 00:00:07 19/03/2022 23:59:19 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

20/03/2022 00:00:19 20/03/2022 23:59:24 23 ชั�วโมง 59 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� คลนิกิศรปีระจันต์
 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

21/03/2022 00:00:09 21/03/2022 23:59:11 23 ชั�วโมง 59 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� คลนิกิศรปีระจันต์
 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

91 92.57 15.29 ลติร

22/03/2022 00:00:12 22/03/2022 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

84 95.48 16.01 ลติร

23/03/2022 00:00:08 23/03/2022 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

75 101.16 17.53 ลติร

24/03/2022 00:00:02 24/03/2022 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี54
วนิาที

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

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

74 95.26 16.51 ลติร

25/03/2022 00:00:57 25/03/2022 23:59:49 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

73 104.30 17.76 ลติร

26/03/2022 00:00:51 26/03/2022 23:59:42 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

27/03/2022 00:00:41 27/03/2022 23:59:32 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

28/03/2022 00:00:32 28/03/2022 23:59:24 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

83 76.54 12.51 ลติร

29/03/2022 00:00:25 29/03/2022 23:59:18 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

76 84.45 13.81 ลติร

30/03/2022 00:00:18 30/03/2022 23:59:11 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

77 101.78 18.00 ลติร

31/03/2022 00:00:11 31/03/2022 23:59:04 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

83 92.03 15.26 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 4 ชั�วโมง 21 นาท ี50 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 45.69 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1880.80 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 314.26 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.98 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถยนต์โดยสาร 40-0265  (ติดลกูกรง) สีขาว 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [17 โดยสาร] 40-0265 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2022

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 : --



รถยนต์โดยสาร 40-0266  (ติดลกูกรง) สีขาว 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [18 โดยสาร - นายกรฑีาพล เปลี�ยนศาสตร]์ 40-0266 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2022

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

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/03/2022
00:00:45

01/03/2022 23:59:51 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

02/03/2022
00:00:51

02/03/2022 23:59:57 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

03/03/2022
00:00:58

03/03/2022 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี7
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

82 24.50 4.11 ลติร

04/03/2022
00:00:05

04/03/2022 23:59:14 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

05/03/2022
00:00:14

05/03/2022 23:59:24 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

06/03/2022
00:00:24

06/03/2022 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 0.01 0.00 ลติร

07/03/2022
00:00:35

07/03/2022 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

89 118.34 20.97 ลติร

08/03/2022
00:00:45

08/03/2022 23:59:57 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 0.03 0.00 ลติร

09/03/2022
00:00:57

09/03/2022 23:59:07 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

80 15.86 2.27 ลติร

10/03/2022
00:00:07

10/03/2022 23:59:17 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

11/03/2022
00:00:17

11/03/2022 23:59:27 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



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

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

12/03/2022
00:00:28

12/03/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

13/03/2022
00:00:38

13/03/2022 23:59:47 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

14/03/2022
00:00:47

14/03/2022 23:59:57 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

15/03/2022
00:00:57

15/03/2022 23:59:06 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

16/03/2022
00:00:07

16/03/2022 23:59:16 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

17/03/2022
00:00:17

17/03/2022 23:59:27 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/03/2022
00:00:27

18/03/2022 23:59:37 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

19/03/2022
00:00:38

19/03/2022 23:59:49 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

20/03/2022
00:00:50

20/03/2022 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

21/03/2022
00:00:01

21/03/2022 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 0.05 0.00 ลติร

22/03/2022
00:00:14

22/03/2022 23:59:26 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

93 37.20 6.33 ลติร

23/03/2022
00:00:27

23/03/2022 23:59:38 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

24/03/2022
00:00:39

24/03/2022 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

84 44.04 7.67 ลติร

25/03/2022
00:00:50

25/03/2022 23:59:59 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

26/03/2022
00:01:00

26/03/2022 23:59:09 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

27/03/2022
00:00:09

27/03/2022 23:59:18 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

28/03/2022
00:00:18

28/03/2022 23:59:28 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

29/03/2022
00:00:28

29/03/2022 23:59:38 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

71 14.78 2.52 ลติร

30/03/2022
00:00:38

30/03/2022 23:59:47 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

31/03/2022
00:00:47

31/03/2022 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 6 ชั�วโมง 18 นาท ี46 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 49.99 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 254.89 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 43.87 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.81 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกเทท้าย สีเหลือง 6 ล้อ (มิซูบิช)ิ 83-4802 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [41 เททา้ย - นายจตรุงค ์ชาวบา้นซอ่ง] 83-4802 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/03/2022 00:00:21 01/03/2022 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี26
วนิาที

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

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

4 0.08 0.00 ลติร

02/03/2022 00:00:48 02/03/2022 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

78 133.78 26.08 ลติร

03/03/2022 00:00:15 03/03/2022 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี27
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

04/03/2022 00:00:42 04/03/2022 23:59:09 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

1 0.12 0.00 ลติร

05/03/2022 00:00:09 05/03/2022 23:59:35 23 ชั�วโมง 59 นาท ี26
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

06/03/2022 00:00:36 06/03/2022 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี26
วนิาที

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

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

0 0.09 0.00 ลติร

07/03/2022 00:00:02 07/03/2022 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

1 0.05 0.00 ลติร

08/03/2022 00:00:29 08/03/2022 23:59:59 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

96 115.54 22.57 ลติร

09/03/2022 00:01:00 09/03/2022 23:59:28 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

105 113.10 22.01 ลติร

10/03/2022 00:00:29 10/03/2022 23:59:57 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

94 122.59 24.01 ลติร

11/03/2022 00:00:58 11/03/2022 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี26
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

12/03/2022 00:00:24 12/03/2022 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี26
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

13/03/2022 00:00:51 13/03/2022 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี25
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

14/03/2022 00:00:17 14/03/2022 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี27
วนิาที

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

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

91 116.89 22.67 ลติร

15/03/2022 00:00:45 15/03/2022 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

96 115.71 22.43 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/03/2022 00:00:14 16/03/2022 23:59:42 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

99 110.59 21.20 ลติร

17/03/2022 00:00:42 17/03/2022 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี28
วนิาที

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

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

101 109.16 20.98 ลติร

18/03/2022 00:00:10 18/03/2022 23:59:39 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

99 103.54 20.11 ลติร

19/03/2022 00:00:40 19/03/2022 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี29
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

20/03/2022 00:00:10 20/03/2022 23:59:39 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

21/03/2022 00:00:39 21/03/2022 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี31
วนิาที

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

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

96 99.72 19.02 ลติร

22/03/2022 00:00:10 22/03/2022 23:59:41 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

90 109.27 20.80 ลติร

23/03/2022 00:00:42 23/03/2022 23:59:11 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

96 102.43 19.68 ลติร

24/03/2022 00:00:12 24/03/2022 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี29
วนิาที

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

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

86 115.55 21.97 ลติร

25/03/2022 00:00:41 25/03/2022 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

97 96.58 19.02 ลติร

26/03/2022 00:00:10 26/03/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 59 นาท ี27
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

27/03/2022 00:00:38 27/03/2022 23:59:05 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

28/03/2022 00:00:05 28/03/2022 23:59:35 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

84 119.15 23.29 ลติร

29/03/2022 00:00:35 29/03/2022 23:59:04 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

81 101.29 18.91 ลติร

30/03/2022 00:00:04 30/03/2022 23:59:32 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

84 104.49 20.10 ลติร

31/03/2022 00:00:33 31/03/2022 23:59:00 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

100 87.92 17.29 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 9 ชั�วโมง 15 นาท ี35 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 51.54 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1977.66 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 382.14 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.18 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกเทท้าย MITSUBISHI 6 ล้อ 83-4803 

 

 

 

 

 

 

 

  



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [07 เททา้ย - นายชาํนาญ สกลุพราหมณ]์ 83-4803 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/03/2022 00:00:16 01/03/2022 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

63 6.13 0.78 ลติร

02/03/2022 00:00:56 02/03/2022 23:59:40 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

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

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

90 120.36 19.62 ลติร

03/03/2022 00:00:40 03/03/2022 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

04/03/2022 00:00:21 04/03/2022 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

05/03/2022 00:00:01 05/03/2022 23:59:40 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

06/03/2022 00:00:40 06/03/2022 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

07/03/2022 00:00:21 07/03/2022 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

08/03/2022 00:00:02 08/03/2022 23:59:44 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

09/03/2022 00:00:44 09/03/2022 23:59:26 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

10/03/2022 00:00:25 10/03/2022 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

11/03/2022 00:00:05 11/03/2022 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

0 0.00 0.00 ลติร

12/03/2022 00:00:45 12/03/2022 23:59:25 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

13/03/2022 00:00:24 13/03/2022 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

14/03/2022 00:00:03 14/03/2022 23:59:43 23 ชั�วโมง 59 นาท ี40
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

15/03/2022 00:00:43 15/03/2022 23:59:23 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

16/03/2022 00:00:23 16/03/2022 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

17/03/2022 00:00:03 17/03/2022 23:59:43 23 ชั�วโมง 59 นาท ี40
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

18/03/2022 00:00:43 18/03/2022 23:59:25 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

19/03/2022 00:00:25 19/03/2022 23:59:09 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

20/03/2022 00:00:08 20/03/2022 23:59:50 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

21/03/2022 00:00:50 21/03/2022 23:59:35 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

22/03/2022 00:00:35 22/03/2022 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

23/03/2022 00:00:19 23/03/2022 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 0.00 0.00 ลติร

24/03/2022 00:00:01 24/03/2022 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

25/03/2022 00:00:43 25/03/2022 23:59:26 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

61 30.68 4.54 ลติร

26/03/2022 00:00:26 26/03/2022 23:59:06 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

27/03/2022 00:00:06 27/03/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี40
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

28/03/2022 00:00:46 28/03/2022 23:59:28 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

29/03/2022 00:00:27 29/03/2022 23:59:09 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

30/03/2022 00:00:09 30/03/2022 23:59:51 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

72 69.69 10.55 ลติร

31/03/2022 00:00:51 31/03/2022 23:59:31 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

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 19 นาท ี59 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 27.51 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 226.87 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 35.49 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 6.39 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกเทท้าย สีเหลือง 6 ล้อ (มิซูบิช)ิ 83-4804 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [42 เททา้ย - นายสมศกัดิ� ทองสขุ] 83-4804 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/03/2022 00:00:44 01/03/2022 23:59:28 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

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

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

68 52.53 6.91 ลติร

02/03/2022 00:00:27 02/03/2022 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

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

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

93 116.30 17.53 ลติร

03/03/2022 00:00:09 03/03/2022 23:59:54 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

71 47.53 7.47 ลติร

04/03/2022 00:00:54 04/03/2022 23:59:38 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

6 0.28 0.01 ลติร

05/03/2022 00:00:37 05/03/2022 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

06/03/2022 00:00:21 06/03/2022 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

07/03/2022 00:00:06 07/03/2022 23:59:50 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

66 47.58 6.00 ลติร

08/03/2022 00:00:50 08/03/2022 23:59:37 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

73 60.90 8.08 ลติร

09/03/2022 00:00:37 09/03/2022 23:59:21 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

76 48.42 6.31 ลติร

10/03/2022 00:00:21 10/03/2022 23:59:07 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

80 116.00 16.52 ลติร

11/03/2022 00:00:06 11/03/2022 23:59:51 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

76 76.80 10.61 ลติร

12/03/2022 00:00:51 12/03/2022 23:59:35 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

13/03/2022 00:00:34 13/03/2022 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

14/03/2022 00:00:17 14/03/2022 23:59:01 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

71 46.15 6.54 ลติร

15/03/2022 00:00:01 15/03/2022 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

68 41.44 6.16 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/03/2022 00:00:43 16/03/2022 23:59:29 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

76 143.71 21.47 ลติร

17/03/2022 00:00:28 17/03/2022 23:59:12 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

67 45.05 6.15 ลติร

18/03/2022 00:00:12 18/03/2022 23:59:54 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

69 43.63 6.25 ลติร

19/03/2022 00:00:54 19/03/2022 23:59:40 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

20/03/2022 00:00:40 20/03/2022 23:59:26 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

21/03/2022 00:00:26 21/03/2022 23:59:13 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

71 103.88 15.35 ลติร

22/03/2022 00:00:13 22/03/2022 23:59:59 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

69 40.84 5.74 ลติร

23/03/2022 00:00:59 23/03/2022 23:59:42 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

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

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

51 5.06 0.65 ลติร

24/03/2022 00:00:42 24/03/2022 23:59:27 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

79 38.95 6.36 ลติร

25/03/2022 00:00:27 25/03/2022 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

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

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

69 103.95 14.46 ลติร

26/03/2022 00:00:11 26/03/2022 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี41
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

27/03/2022 00:00:52 27/03/2022 23:59:33 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

28/03/2022 00:00:32 28/03/2022 23:59:18 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

72 33.32 5.10 ลติร

29/03/2022 00:00:17 29/03/2022 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

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

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

71 42.02 5.98 ลติร

30/03/2022 00:00:03 30/03/2022 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

75 104.35 15.27 ลติร

31/03/2022 00:00:48 31/03/2022 23:59:33 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

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

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

66 38.16 5.65 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 2 ชั�วโมง 48 นาท ี39 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 31.95 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1396.86 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 200.57 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 6.96 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกเทท้าย สีเหลือง 6 ล้อ (มิซูบิช)ิ 83-4805 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [44 เททา้ย - นายอภเิชษฐ ์เหรยีญกาญจนรัตน]์ 83-4805 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/03/2022 00:00:30 01/03/2022 23:59:48 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

70 52.47 9.88 ลติร

02/03/2022 00:00:49 02/03/2022 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี18
วนิาที

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

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

68 89.60 17.28 ลติร

03/03/2022 00:00:07 03/03/2022 23:59:24 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

04/03/2022 00:00:25 04/03/2022 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

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

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

0 0.03 0.00 ลติร

05/03/2022 00:00:41 05/03/2022 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

06/03/2022 00:00:58 06/03/2022 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี16
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

07/03/2022 00:00:15 07/03/2022 23:59:33 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

71 35.92 6.66 ลติร

08/03/2022 00:00:34 08/03/2022 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

73 39.74 7.47 ลติร

09/03/2022 00:00:55 09/03/2022 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี16
วนิาที

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

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

65 31.70 5.98 ลติร

10/03/2022 00:00:12 10/03/2022 23:59:30 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

72 108.94 21.05 ลติร

11/03/2022 00:00:30 11/03/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

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

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

61 33.78 6.31 ลติร

12/03/2022 00:00:47 12/03/2022 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี14
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

13/03/2022 00:00:02 13/03/2022 23:59:17 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

14/03/2022 00:00:18 14/03/2022 23:59:36 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

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

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

64 45.55 8.30 ลติร

15/03/2022 00:00:36 15/03/2022 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

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

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

63 39.89 7.48 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/03/2022 00:00:55 16/03/2022 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

74 57.36 11.18 ลติร

17/03/2022 00:00:14 17/03/2022 23:59:33 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

66 51.52 9.77 ลติร

18/03/2022 00:00:34 18/03/2022 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

66 97.48 19.02 ลติร

19/03/2022 00:00:54 19/03/2022 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

0 0.00 0.00 ลติร

20/03/2022 00:00:14 20/03/2022 23:59:32 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

21/03/2022 00:00:32 21/03/2022 23:59:54 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

63 44.25 8.18 ลติร

22/03/2022 00:00:54 22/03/2022 23:59:15 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

63 37.52 6.79 ลติร

23/03/2022 00:00:16 23/03/2022 23:59:34 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

72 46.17 8.77 ลติร

24/03/2022 00:00:34 24/03/2022 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

66 50.54 9.49 ลติร

25/03/2022 00:00:53 25/03/2022 23:59:12 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

63 93.14 18.34 ลติร

26/03/2022 00:00:12 26/03/2022 23:59:28 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

27/03/2022 00:00:29 27/03/2022 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

28/03/2022 00:00:44 28/03/2022 23:59:02 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

56 54.18 10.56 ลติร

29/03/2022 00:00:03 29/03/2022 23:59:21 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

59 44.52 8.20 ลติร

30/03/2022 00:00:21 30/03/2022 23:59:38 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

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

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

70 45.39 8.36 ลติร

31/03/2022 00:00:39 31/03/2022 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

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

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

68 89.85 17.63 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 20 ชั�วโมง 4 นาท ี16 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 32.06 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1189.56 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 226.70 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.25 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกน้ำ MITSUBISHI 6 ล้อ 83-4899 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [05 รถนํ�า - นายธงชยั นามมะลวินั] 83-4899 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/03/2022 00:00:35 01/03/2022 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลบาง
ตะเคยีน

 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลบาง
ตะเคยีน

 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

38 16.53 3.78 ลติร

02/03/2022 00:00:30 02/03/2022 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลบาง
ตะเคยีน

 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลบาง
ตะเคยีน

 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

34 9.53 2.12 ลติร

03/03/2022 00:00:26 03/03/2022 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลบาง
ตะเคยีน

 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัโชคไพฑรูยก์าร
กอ่สรา้ง

 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

60 38.71 9.23 ลติร

04/03/2022 00:00:22 04/03/2022 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัโชคไพฑรูยก์าร
กอ่สรา้ง

 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัโชคไพฑรูยก์าร
กอ่สรา้ง

 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

30 11.72 2.63 ลติร

05/03/2022 00:00:18 05/03/2022 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัโชคไพฑรูยก์าร
กอ่สรา้ง

 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัโชคไพฑรูยก์าร
กอ่สรา้ง

 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

06/03/2022 00:00:12 06/03/2022 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัโชคไพฑรูยก์าร
กอ่สรา้ง

 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัโชคไพฑรูยก์าร
กอ่สรา้ง

 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/03/2022 00:00:06 07/03/2022 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัโชคไพฑรูยก์าร
กอ่สรา้ง

 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัโชคไพฑรูยก์าร
กอ่สรา้ง

 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

08/03/2022 00:00:59 08/03/2022 23:59:56 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัโชคไพฑรูยก์าร
กอ่สรา้ง

 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลบาง
ตะเคยีน

 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

45 30.69 5.93 ลติร

09/03/2022 00:00:55 09/03/2022 23:59:52 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลบาง
ตะเคยีน

 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลบาง
ตะเคยีน

 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

30 10.77 2.04 ลติร

10/03/2022 00:00:52 10/03/2022 23:59:47 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลบาง
ตะเคยีน

 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลบาง
ตะเคยีน

 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

67 18.31 4.44 ลติร

11/03/2022 00:00:47 11/03/2022 23:59:43 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลบาง
ตะเคยีน

 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลบาง
ตะเคยีน

 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

60 20.44 4.72 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

12/03/2022 00:00:43 12/03/2022 23:59:38 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลบาง
ตะเคยีน

 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลบาง
ตะเคยีน

 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/03/2022 00:00:37 13/03/2022 23:59:32 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลบาง
ตะเคยีน

 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลบาง
ตะเคยีน

 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

14/03/2022 00:00:31 14/03/2022 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลบาง
ตะเคยีน

 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฟารม์สดายุ
 ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

69 46.01 13.30 ลติร

15/03/2022 00:00:26 15/03/2022 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� ฟารม์สดายุ
 ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อาคารศนูยว์ฒันธรรมไทยทรงดํา
 ต.สระยายโสม อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

37 16.36 4.07 ลติร

16/03/2022 00:00:22 16/03/2022 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� อาคารศนูยว์ฒันธรรมไทยทรงดํา
 ต.สระยายโสม อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อาคารศนูยว์ฒันธรรมไทยทรงดํา
 ต.สระยายโสม อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

42 12.90 3.27 ลติร

17/03/2022 00:00:17 17/03/2022 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

อยูท่ี� อาคารศนูยว์ฒันธรรมไทยทรงดํา
 ต.สระยายโสม อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อาคารศนูยว์ฒันธรรมไทยทรงดํา
 ต.สระยายโสม อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/03/2022 00:00:11 18/03/2022 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� อาคารศนูยว์ฒันธรรมไทยทรงดํา
 ต.สระยายโสม อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อาคารศนูยว์ฒันธรรมไทยทรงดํา
 ต.สระยายโสม อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

43 27.46 5.21 ลติร

19/03/2022 00:00:06 19/03/2022 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

อยูท่ี� อาคารศนูยว์ฒันธรรมไทยทรงดํา
 ต.สระยายโสม อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อาคารศนูยว์ฒันธรรมไทยทรงดํา
 ต.สระยายโสม อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

20/03/2022 00:00:00 20/03/2022 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� อาคารศนูยว์ฒันธรรมไทยทรงดํา
 ต.สระยายโสม อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อาคารศนูยว์ฒันธรรมไทยทรงดํา
 ต.สระยายโสม อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/03/2022 00:00:55 21/03/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� อาคารศนูยว์ฒันธรรมไทยทรงดํา
 ต.สระยายโสม อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อาคารศนูยว์ฒันธรรมไทยทรงดํา
 ต.สระยายโสม อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

36 12.33 2.18 ลติร

22/03/2022 00:00:51 22/03/2022 23:59:47 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� อาคารศนูยว์ฒันธรรมไทยทรงดํา
 ต.สระยายโสม อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อาคารศนูยว์ฒันธรรมไทยทรงดํา
 ต.สระยายโสม อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

33 20.16 4.23 ลติร

23/03/2022 00:00:47 23/03/2022 23:59:43 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� อาคารศนูยว์ฒันธรรมไทยทรงดํา
 ต.สระยายโสม อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

26 20.14 4.34 ลติร

24/03/2022 00:00:43 24/03/2022 23:59:38 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

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

อยูท่ี� หน่วยตํารวจทางหลวงอูท่องสถานี
ตํารวจทางหลวง 1

 ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

32 25.54 6.44 ลติร

25/03/2022 00:00:37 25/03/2022 23:59:32 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� หน่วยตํารวจทางหลวงอูท่องสถานี
ตํารวจทางหลวง 1

 ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

36 27.03 6.51 ลติร

26/03/2022 00:00:32 26/03/2022 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

27/03/2022 00:00:26 27/03/2022 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

28/03/2022 00:00:19 28/03/2022 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

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

อยูท่ี� วดัหนองยายทรัพย์
 ต.สระยายโสม อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

23 14.79 3.55 ลติร

29/03/2022 00:00:14 29/03/2022 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� วดัหนองยายทรัพย์
 ต.สระยายโสม อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัหนองยายทรัพย์
 ต.สระยายโสม อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

30/03/2022 00:00:11 30/03/2022 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� วดัหนองยายทรัพย์
 ต.สระยายโสม อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัปทมุสตูยาราม (บอ่ปั�น)
 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี

46 33.81 6.86 ลติร

31/03/2022 00:00:06 31/03/2022 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� วดัปทมุสตูยาราม (บอ่ปั�น)
 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี

อยูท่ี� วดัปทมุสตูยาราม (บอ่ปั�น)
 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี

35 24.85 6.49 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 5 วนั 6 ชั�วโมง 34 นาท ี30 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 10.74 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 438.08 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 101.34 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 4.32 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกน้ำ MITSUBISHI 6 ล้อ 83-4900 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [02 รถนํ�า - นายธาตร ีบรุาคร] 83-4900 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/03/2022 08:10:40 01/03/2022 16:32:23 8 ชั�วโมง 21 นาท ี43 วนิาที อยูท่ี� หมูบ่า้นหตัถกรรมเฉลมิพระเกยีรตบิา้น
บางแมห่มา้ย

 ต.บางใหญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หมูบ่า้นหตัถกรรมเฉลมิพระเกยีรตบิา้น
บางแมห่มา้ย

 ต.บางใหญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

43 11.69 2.23 ลติร

02/03/2022 07:59:44 02/03/2022 16:19:53 8 ชั�วโมง 20 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� หมูบ่า้นหตัถกรรมเฉลมิพระเกยีรตบิา้น
บางแมห่มา้ย

 ต.บางใหญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รูณาการวฒันธรรมไทยสายชมุชน
ตําบลบางใหญ่

 ต.บางใหญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

42 19.84 3.94 ลติร

03/03/2022 08:15:32 03/03/2022 16:27:23 8 ชั�วโมง 11 นาท ี51 วนิาที อยูท่ี� ศนูยบ์รูณาการวฒันธรรมไทยสายชมุชน
ตําบลบางใหญ่

 ต.บางใหญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นดอนกระเบื�อง
 ต.บางพลบั อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

48 33.98 7.34 ลติร

04/03/2022 08:09:06 04/03/2022 17:07:19 8 ชั�วโมง 58 นาท ี13 วนิาที อยูท่ี� บา้นดอนกระเบื�อง
 ต.บางพลบั อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัดอนกระเบื�อง
 ต.บางพลบั อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

25 13.45 2.71 ลติร

06/03/2022 16:46:58 06/03/2022 17:14:07 27 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� โรงเรยีนวดัดอนกระเบื�อง
 ต.บางพลบั อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัดอนกระเบื�อง
 ต.บางพลบั อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.05 0.00 ลติร

07/03/2022 08:41:34 07/03/2022 16:39:09 7 ชั�วโมง 57 นาท ี35 วนิาที อยูท่ี� วดัดอนกระเบื�อง
 ต.บางพลบั อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัดอนกระเบื�อง
 ต.บางพลบั อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

17 13.33 2.69 ลติร

08/03/2022 08:44:43 08/03/2022 16:00:50 7 ชั�วโมง 16 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� โรงเรยีนวดัดอนกระเบื�อง
 ต.บางพลบั อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นรางทอง
 ต.วดัโบสถ ์อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

46 14.89 3.63 ลติร

09/03/2022 08:16:22 09/03/2022 16:00:25 7 ชั�วโมง 44 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นรางทอง
 ต.วดัโบสถ ์อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นรางทอง
 ต.วดัโบสถ ์อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

50 19.25 4.46 ลติร

12/03/2022 20:05:28 12/03/2022 20:09:08 3 นาท ี40 วนิาที อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นรางทอง
 ต.วดัโบสถ ์อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นรางทอง
 ต.วดัโบสถ ์อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

13/03/2022 16:00:52 13/03/2022 20:22:02 4 ชั�วโมง 21 นาท ี10 วนิาที อยูท่ี� วดัอนิทราวาส
 ต.วดัโบสถ ์อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นรางทอง
 ต.วดัโบสถ ์อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

0 0.58 0.00 ลติร

14/03/2022 07:58:52 14/03/2022 08:03:26 4 นาท ี34 วนิาที อยูท่ี� วดัอนิทราวาส
 ต.วดัโบสถ ์อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นรางทอง
 ต.วดัโบสถ ์อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

15/03/2022 05:32:02 15/03/2022 15:47:03 10 ชั�วโมง 15 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� วดัอนิทราวาส
 ต.วดัโบสถ ์อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นรางทอง
 ต.วดัโบสถ ์อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

27 11.64 2.49 ลติร

16/03/2022 00:44:34 16/03/2022 16:25:00 15 ชั�วโมง 40 นาท ี26
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นรางทอง
 ต.วดัโบสถ ์อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รูณาการวฒันธรรมไทยสายชมุชน
ตําบลบางใหญ่

 ต.บางใหญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

17 11.94 2.35 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

25/03/2022 08:43:04 25/03/2022 08:46:40 3 นาท ี36 วนิาที อยูท่ี� ศนูยบ์รูณาการวฒันธรรมไทยสายชมุชน
ตําบลบางใหญ่

 ต.บางใหญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รูณาการวฒันธรรมไทยสายชมุชน
ตําบลบางใหญ่

 ต.บางใหญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

28/03/2022 07:58:34 28/03/2022 16:21:54 8 ชั�วโมง 23 นาท ี20 วนิาที อยูท่ี� ศนูยบ์รูณาการวฒันธรรมไทยสายชมุชน
ตําบลบางใหญ่

 ต.บางใหญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รูณาการวฒันธรรมไทยสายชมุชน
ตําบลบางใหญ่

 ต.บางใหญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

14 2.87 0.28 ลติร

29/03/2022 08:04:49 29/03/2022 16:33:00 8 ชั�วโมง 28 นาท ี11 วนิาที อยูท่ี� วดัอาน
 ต.บางใหญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัดอนกระเบื�อง
 ต.บางพลบั อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

60 17.39 4.05 ลติร

30/03/2022 08:20:23 30/03/2022 14:01:58 5 ชั�วโมง 41 นาท ี35 วนิาที อยูท่ี� วดัดอนกระเบื�อง
 ต.บางพลบั อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

57 36.37 9.06 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 12 ชั�วโมง 22 นาท ี20 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 9.84 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 207.32 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 45.23 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 4.58 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกน้ำ MITSUBISHI 6 ล้อ 83-4901 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [03 รถนํ�า - นายสมบรูณ ์กรดีารา] 83-4901 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2022

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

สดุ
ความเร็วสงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั เวลา PTO เปิด

01/03/2022 08:35:52 01/03/2022 16:45:37 8 ชั�วโมง 9 นาท ี45 วนิาที อยูท่ี� บรษัิท โรงสรีวมเจรญิ (สนุทราทพิย)์ จํากดั
 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บรษัิท
สยามโพล์
แอนดไ์พล์
จํากดั

 ต.ดอน
มะนาว

อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

28 23.51 6.38 ลติร

02/03/2022 08:42:55 02/03/2022 15:44:57 7 ชั�วโมง 2 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� บรษัิท สยามโพลแ์อนดไ์พล ์จํากดั
 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บรษัิท
สยามโพล์
แอนดไ์พล์
จํากดั

 ต.ดอน
มะนาว

อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

26 16.15 3.80 ลติร

03/03/2022 07:48:46 03/03/2022 15:59:24 8 ชั�วโมง 10 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� บรษัิท สยามโพลแ์อนดไ์พล ์จํากดั
 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี�
โรงเรยีน
สองพี�นอ้ง
วทิยา

 ต.บางตาเถร
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

76 38.93 8.88 ลติร

04/03/2022 08:38:37 04/03/2022 14:25:16 5 ชั�วโมง 46 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� โรงเรยีนสองพี�นอ้งวทิยา
 ต.บางตาเถร อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี�
ที�ทําการ
ผูใ้หญบ่า้น
หมูท่ี� 10

 ต.บางตาเถร
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

30 8.21 1.53 ลติร



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

สดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั เวลา PTO เปิด

07/03/2022 11:24:34 07/03/2022 12:22:44 58 นาท ี10 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 10
 ต.บางตาเถร อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูย์
อาสาสมคัร
ป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรอืน
องคก์าร
บรหิารสว่น
ตําบลหนอง

บอ่
 ต.หนองบอ่

อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

70 35.03 9.06 ลติร

08/03/2022 08:20:06 08/03/2022 16:09:45 7 ชั�วโมง 49 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลหนองบอ่
 ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูย์
อาสาสมคัร
ป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรอืน
องคก์าร
บรหิารสว่น
ตําบลหนอง

บอ่
 ต.หนองบอ่

อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

50 24.78 6.32 ลติร

09/03/2022 08:03:22 09/03/2022 16:23:52 8 ชั�วโมง 20 นาท ี30 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลหนองบอ่
 ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้น
หนองจกิ

 ต.หนองบอ่
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

42 31.38 6.40 ลติร

10/03/2022 08:23:54 10/03/2022 16:18:45 7 ชั�วโมง 54 นาท ี51 วนิาที อยูท่ี� บา้นหนองจกิ
 ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดับวร
ศริธิรรม
(เขามอ)

 ต.บอ่
สพุรรณ

อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

60 56.47 12.90 ลติร

11/03/2022 08:19:29 11/03/2022 16:07:49 7 ชั�วโมง 48 นาท ี20 วนิาที อยูท่ี� วดับวรศริธิรรม (เขามอ)
 ต.บอ่สพุรรณ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดับวร
ศริธิรรม
(เขามอ)

 ต.บอ่
สพุรรณ

อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

37 24.20 6.13 ลติร



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

สดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั เวลา PTO เปิด

14/03/2022 08:35:58 14/03/2022 16:23:57 7 ชั�วโมง 47 นาท ี59 วนิาที อยูท่ี� วดับวรศริธิรรม (เขามอ)
 ต.บอ่สพุรรณ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี�
สํานักสงฆ์
สวนป่าเขา
ให-้เขาปรง

 ต.รางหวาย
อ.พนมทวน
จ.กาญจนบรุี

32 27.56 6.23 ลติร

15/03/2022 08:15:30 15/03/2022 15:56:50 7 ชั�วโมง 41 นาท ี20 วนิาที อยูท่ี� สํานักสงฆส์วนป่าเขาให-้เขาปรง
 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี

อยูท่ี�
สํานักสงฆ์
สวนป่าเขา
ให-้เขาปรง

 ต.รางหวาย
อ.พนมทวน
จ.กาญจนบรุี

37 32.30 6.97 ลติร

16/03/2022 10:22:45 16/03/2022 10:27:30 4 นาท ี45 วนิาที อยูท่ี� สํานักสงฆส์วนป่าเขาให-้เขาปรง
 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี

อยูท่ี�
สํานักสงฆ์
สวนป่าเขา
ให-้เขาปรง

 ต.รางหวาย
อ.พนมทวน
จ.กาญจนบรุี

0 0.09 0.00 ลติร

17/03/2022 08:07:01 17/03/2022 20:14:14 12 ชั�วโมง 7 นาท ี13 วนิาที อยูท่ี� สํานักสงฆส์วนป่าเขาให-้เขาปรง
 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี

อยูท่ี�
สํานักสงฆ์
สวนป่าเขา
ให-้เขาปรง

 ต.รางหวาย
อ.พนมทวน
จ.กาญจนบรุี

73 42.91 8.88 ลติร

18/03/2022 08:18:36 18/03/2022 16:22:19 8 ชั�วโมง 3 นาท ี43 วนิาที อยูท่ี� สํานักสงฆส์วนป่าเขาให-้เขาปรง
 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี

อยูท่ี� ศนูย์
พัฒนาเด็ก
เล็กองคก์าร
บรหิารสว่น
ตําบลหนอง

บอ่
 ต.ทุง่คอก

อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

66 38.32 8.39 ลติร



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

สดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั เวลา PTO เปิด

23/03/2022 07:06:28 23/03/2022 07:10:15 3 นาท ี47 วนิาที อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองบอ่

 ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูย์
พัฒนาเด็ก
เล็กองคก์าร
บรหิารสว่น
ตําบลหนอง

บอ่
 ต.ทุง่คอก

อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

29/03/2022 22:42:32 29/03/2022 22:46:33 4 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองบอ่

 ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูย์
พัฒนาเด็ก
เล็กองคก์าร
บรหิารสว่น
ตําบลหนอง

บอ่
 ต.ทุง่คอก

อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 15
ชั�วโมง 56
นาท ี19
วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 12.80 กม./
ชม.

รวมระยะทาง : 399.86 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 91.87 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 4.35 กม./
ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุก สีเหลือง ชนิด 6 ล้อ (อีซซูุ) 83-5015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [38 รถบรรทกุ - นายสทุธพิงษ์ ดวงตาแกว้] 83-5015 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/03/2022 00:00:09 01/03/2022 23:59:54 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

68 57.86 11.19 ลติร

02/03/2022 00:00:54 02/03/2022 23:59:36 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
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

03/03/2022 00:00:37 03/03/2022 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
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

04/03/2022 00:00:19 04/03/2022 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
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

05/03/2022 00:00:02 05/03/2022 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี42
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

06/03/2022 00:00:44 06/03/2022 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
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

07/03/2022 00:00:27 07/03/2022 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

71 32.20 6.08 ลติร

08/03/2022 00:00:10 08/03/2022 23:59:56 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

09/03/2022 00:00:56 09/03/2022 23:59:40 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

61 14.63 2.85 ลติร

10/03/2022 00:00:41 10/03/2022 23:59:26 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

77 100.19 18.85 ลติร

11/03/2022 00:00:26 11/03/2022 23:59:09 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

69 46.37 8.81 ลติร

12/03/2022 00:00:09 12/03/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี42
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

13/03/2022 00:00:52 13/03/2022 23:59:33 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
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

14/03/2022 00:00:32 14/03/2022 23:59:15 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

15/03/2022 00:00:15 15/03/2022 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 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



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/03/2022 00:00:58 16/03/2022 23:59:40 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
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

17/03/2022 00:00:40 17/03/2022 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
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

18/03/2022 00:00:22 18/03/2022 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

19/03/2022 00:00:05 19/03/2022 23:59:50 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 0.00 0.00 ลติร

20/03/2022 00:00:50 20/03/2022 23:59:34 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

0 0.00 0.00 ลติร

21/03/2022 00:00:34 21/03/2022 23:59:22 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 74.58 13.88 ลติร

22/03/2022 00:00:23 22/03/2022 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

75 145.65 27.51 ลติร

23/03/2022 00:00:12 23/03/2022 23:59:58 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

76 88.82 15.57 ลติร

24/03/2022 00:00:58 24/03/2022 23:59:42 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

76 57.42 11.09 ลติร

25/03/2022 00:00:42 25/03/2022 23:59:27 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

85 205.93 40.02 ลติร

26/03/2022 00:00:27 26/03/2022 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
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

27/03/2022 00:00:08 27/03/2022 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

5 0.08 0.01 ลติร

28/03/2022 00:00:49 28/03/2022 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
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

29/03/2022 00:00:31 29/03/2022 23:59:15 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

79 128.01 24.35 ลติร

30/03/2022 00:00:15 30/03/2022 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

76 62.84 11.07 ลติร

31/03/2022 00:00:59 31/03/2022 23:59:39 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
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

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 18 ชั�วโมง 28 นาท ี26 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 38.22 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1014.61 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 191.28 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.30 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกน้ำ ISUZU 10 ล้อ 83-5056 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [06 รถนํ�า - นายสญัญา บญุทศัน]์ 83-5056 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/03/2022 00:00:23 01/03/2022 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 14
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 14
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

02/03/2022 00:00:58 02/03/2022 23:59:35 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 14
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 14
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/03/2022 00:00:34 03/03/2022 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 14
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 14
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/03/2022 00:00:11 04/03/2022 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 14
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 14
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/03/2022 00:00:47 05/03/2022 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 14
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 14
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

06/03/2022 00:00:23 06/03/2022 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 14
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 14
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/03/2022 00:00:00 07/03/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 59 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 14
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

62 20.98 3.80 ลติร

08/03/2022 00:00:37 08/03/2022 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

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

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

43 9.25 2.20 ลติร

09/03/2022 00:00:15 09/03/2022 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38
วนิาที

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

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

49 18.67 4.69 ลติร

10/03/2022 00:00:52 10/03/2022 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

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

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)

 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

50 39.17 9.50 ลติร

11/03/2022 00:00:30 11/03/2022 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)

 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)

 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

26 9.84 2.74 ลติร

12/03/2022 00:00:06 12/03/2022 23:59:43 23 ชั�วโมง 59 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)

 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)

 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/03/2022 00:00:43 13/03/2022 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)

 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)

 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

14/03/2022 00:00:20 14/03/2022 23:58:58 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)

 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)

 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

66 76.62 17.58 ลติร

15/03/2022 00:00:57 15/03/2022 23:59:35 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)

 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

42 49.49 12.31 ลติร

16/03/2022 00:00:34 16/03/2022 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

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

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)

 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

36 41.42 9.73 ลติร

17/03/2022 00:00:12 17/03/2022 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)

 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)

 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

2 0.05 0.00 ลติร

18/03/2022 00:00:48 18/03/2022 23:59:25 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)

 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)

 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

2 0.07 0.00 ลติร

19/03/2022 00:00:25 19/03/2022 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)

 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)

 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

20/03/2022 00:00:04 20/03/2022 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)

 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)

 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/03/2022 00:00:41 21/03/2022 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)

 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)

 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

28 10.95 2.44 ลติร

22/03/2022 00:00:20 22/03/2022 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)

 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)

 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

28 15.87 3.55 ลติร

23/03/2022 00:00:59 23/03/2022 23:59:38 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)

 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

38 17.25 3.60 ลติร

24/03/2022 00:00:38 24/03/2022 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

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

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

35 22.89 5.45 ลติร

25/03/2022 00:00:16 25/03/2022 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38
วนิาที

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

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

36 13.21 3.13 ลติร

26/03/2022 00:00:54 26/03/2022 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

27/03/2022 00:00:32 27/03/2022 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

28/03/2022 00:00:09 28/03/2022 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38
วนิาที

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

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

34 18.56 3.39 ลติร

29/03/2022 00:00:46 29/03/2022 23:59:25 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

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

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

48 18.58 3.85 ลติร

30/03/2022 00:00:24 30/03/2022 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

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

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

52 31.49 7.04 ลติร

31/03/2022 00:00:01 31/03/2022 23:59:38 23 ชั�วโมง 59 นาท ี37
วนิาที

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

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

29 14.95 2.91 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 16 ชั�วโมง 40 นาท ี4 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 11.24 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 429.30 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 97.91 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 4.38 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถสุขาเคลื่อนที่ ชนิด 6 ล้อ (ฮีโน่) 83-5520 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [57 รถสขุา - รอจําหน่าย] 83-5520 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2022

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 : --



รถบรรทุกน้ำ 10 ล้อ 83-5639 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [31 รถนํ�า - นายพสิษิฐ ์พึ�งจักคลี�] 83-5639 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/03/2022 10:03:34 01/03/2022 18:17:17 8 ชั�วโมง 13 นาท ี43 วนิาที อยูท่ี� อูภู่ค่งพันธ์
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูภู่ค่งพันธ์
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

3 0.04 0.00 ลติร

09/03/2022 11:48:04 09/03/2022 15:28:15 3 ชั�วโมง 40 นาท ี11 วนิาที อยูท่ี� อูภู่ค่งพันธ์
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

3 0.21 0.01 ลติร

10/03/2022 08:19:15 10/03/2022 17:10:39 8 ชั�วโมง 51 นาท ี24 วนิาที อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.51 0.00 ลติร

11/03/2022 14:30:31 11/03/2022 16:16:21 1 ชั�วโมง 45 นาท ี50 วนิาที อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.13 0.00 ลติร

12/03/2022 08:27:56 12/03/2022 11:00:18 2 ชั�วโมง 32 นาท ี22 วนิาที อยูท่ี� รา้นอนิเตอรเ์น็ต
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.19 0.00 ลติร

14/03/2022 09:26:34 14/03/2022 12:19:49 2 ชั�วโมง 53 นาท ี15 วนิาที อยูท่ี� หนูแฮม กะ ปเูป้
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

2 0.61 0.01 ลติร

15/03/2022 13:08:12 15/03/2022 13:12:24 4 นาท ี12 วนิาที อยูท่ี� หนูแฮม กะ ปเูป้
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.12 0.00 ลติร

17/03/2022 15:53:36 17/03/2022 23:11:46 7 ชั�วโมง 18 นาท ี10 วนิาที อยูท่ี� หนูแฮม กะ ปเูป้
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

2 0.43 0.00 ลติร

18/03/2022 00:11:49 18/03/2022 17:44:57 17 ชั�วโมง 33 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

1 0.09 0.00 ลติร

21/03/2022 14:04:52 21/03/2022 15:28:22 1 ชั�วโมง 23 นาท ี30 วนิาที อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

1 0.06 0.00 ลติร

22/03/2022 14:21:13 22/03/2022 15:05:30 44 นาท ี17 วนิาที อยูท่ี� หนูแฮม กะ ปเูป้
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.28 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

23/03/2022 10:36:08 23/03/2022 11:54:55 1 ชั�วโมง 18 นาท ี47 วนิาที อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลดอนโพธิ�ทอง
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

61 9.83 2.70 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 ชั�วโมง 29 นาท ี52 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 18.15 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 12.50 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 2.72 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 4.60 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถพ่นยาง Prime Coat สีเหลือง (ฮโีน่) 83-5648 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [54 พน่ยาง - นายประสาร พลคิง] 83-5648 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/03/2022 00:00:58 01/03/2022 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี19
วนิาที

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

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

62 34.14 6.26 ลติร

02/03/2022 00:00:18 02/03/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

03/03/2022 00:00:34 03/03/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

04/03/2022 00:00:51 04/03/2022 23:59:07 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

05/03/2022 00:00:07 05/03/2022 23:59:24 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

06/03/2022 00:00:24 06/03/2022 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

07/03/2022 00:00:41 07/03/2022 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

08/03/2022 00:00:59 08/03/2022 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี19
วนิาที

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

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

0 0.02 0.00 ลติร

09/03/2022 00:00:18 09/03/2022 23:59:36 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

10/03/2022 00:00:36 10/03/2022 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

11/03/2022 00:00:54 11/03/2022 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี16
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

12/03/2022 00:00:10 12/03/2022 23:59:26 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

13/03/2022 00:00:27 13/03/2022 23:59:42 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

14/03/2022 00:00:42 14/03/2022 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

15/03/2022 00:00:59 15/03/2022 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

16/03/2022 00:00:16 16/03/2022 23:59:32 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

17/03/2022 00:00:33 17/03/2022 23:59:49 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

18/03/2022 00:00:50 18/03/2022 23:59:07 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

19/03/2022 00:00:08 19/03/2022 23:59:26 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

20/03/2022 00:00:27 20/03/2022 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

21/03/2022 00:00:45 21/03/2022 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี21
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

22/03/2022 00:00:07 22/03/2022 23:59:28 23 ชั�วโมง 59 นาท ี21
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

23/03/2022 00:00:28 23/03/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

24/03/2022 00:00:47 24/03/2022 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี18
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

25/03/2022 00:00:05 25/03/2022 23:59:22 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

26/03/2022 00:00:22 26/03/2022 23:59:38 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

27/03/2022 00:00:38 27/03/2022 23:59:53 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

28/03/2022 00:00:54 28/03/2022 23:59:11 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

29/03/2022 00:00:12 29/03/2022 23:59:29 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

30/03/2022 00:00:29 30/03/2022 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

0 0.00 0.00 ลติร

31/03/2022 00:00:45 31/03/2022 23:58:59 23 ชั�วโมง 58 นาท ี14
วนิาที

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

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

0 0.00 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 : 7 ชั�วโมง 25 นาท ี28 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 28.11 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 34.18 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 6.26 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.46 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุก 10 ล้อ 83-5766 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [43 เททา้ย - นายสรลกัษณ ์เอี�ยมกลา้] 83-5766 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/03/2022 00:00:26 01/03/2022 23:59:40 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

61 34.49 10.57 ลติร

02/03/2022 00:00:40 02/03/2022 23:59:54 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 25.83 8.09 ลติร

03/03/2022 00:00:54 03/03/2022 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี14
วนิาที

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

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

61 37.75 12.15 ลติร

04/03/2022 00:00:08 04/03/2022 23:59:23 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

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

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

51 29.23 9.80 ลติร

05/03/2022 00:00:22 05/03/2022 23:59:37 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

06/03/2022 00:00:37 06/03/2022 23:59:52 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

07/03/2022 00:00:51 07/03/2022 23:59:07 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

56 24.14 7.49 ลติร

08/03/2022 00:00:06 08/03/2022 23:59:22 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

63 43.69 12.80 ลติร

09/03/2022 00:00:22 09/03/2022 23:59:37 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

10/03/2022 00:00:36 10/03/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

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

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

61 50.49 16.49 ลติร

11/03/2022 00:00:51 11/03/2022 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี15
วนิาที

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

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

6 0.23 0.03 ลติร

12/03/2022 00:00:06 12/03/2022 23:59:22 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

13/03/2022 00:00:22 13/03/2022 23:59:37 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

14/03/2022 00:00:36 14/03/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

15/03/2022 00:00:51 15/03/2022 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี15
วนิาที

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

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

0 0.00 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

16/03/2022 00:00:06 16/03/2022 23:59:21 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

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

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

0 0.03 0.00 ลติร

17/03/2022 00:00:20 17/03/2022 23:59:35 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

18/03/2022 00:00:35 18/03/2022 23:59:50 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 0.02 0.00 ลติร

19/03/2022 00:00:49 19/03/2022 23:59:06 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

20/03/2022 00:00:05 20/03/2022 23:59:21 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

21/03/2022 00:00:21 21/03/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

22/03/2022 00:00:37 22/03/2022 19:11:03 19 ชั�วโมง 10 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

28/03/2022 06:58:32 28/03/2022 23:59:55 17 ชั�วโมง 1 นาท ี23 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.16 0.00 ลติร

29/03/2022 00:00:55 29/03/2022 23:59:11 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 0.04 0.00 ลติร

30/03/2022 00:00:10 30/03/2022 23:59:25 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

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

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

0 0.03 0.00 ลติร

31/03/2022 00:00:24 31/03/2022 23:59:39 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 0.05 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 11 ชั�วโมง 27 นาท ี28 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 21.61 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 246.35 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 77.43 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.18 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถเทรลเลอร์นิสัน RD8 16 ล้อ 83-7697 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [19 เทรลเลอร ์- นายเกษม โฉมยงค]์ 83-7697 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2022

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

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

02/03/2022 08:35:54 02/03/2022 09:00:06 24 นาท ี12 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

6 0.19 0.01 ลติร

08/03/2022 08:45:05 08/03/2022 08:50:16 5 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

14/03/2022 07:56:04 14/03/2022 08:06:06 10 นาท ี2 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

21/03/2022 07:30:28 21/03/2022 08:33:29 1 ชั�วโมง 3 นาท ี1 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

27/03/2022 10:08:34 27/03/2022 10:12:49 4 นาท ี15 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 ชั�วโมง 20 นาท ี52 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 4.17 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 0.35 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 0.01 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 35.00 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกน้ำ MITSUBISHI ฟูโซ่ 6 ล้อ 83-7815 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [04 รถนํ�า - นายจักรกฤษณ ์ศรผีดุผอ่ง] 83-7815 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

24/03/2022 07:57:06 24/03/2022 11:22:53 3 ชั�วโมง 25 นาท ี47 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

63 28.09 7.39 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 ชั�วโมง 44 นาท ี22 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 18.59 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 28.09 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 7.39 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.80 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถเทรลเลอร์ อีซูซุ FVZ 10 ล้อ 83-8577 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [21 เทรลเลอร ์- นายจโิรจน ์สงัขวรรณะ] 83-8577 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/03/2022 00:00:05 01/03/2022 23:59:14 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

02/03/2022 00:00:14 02/03/2022 23:59:23 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

03/03/2022 00:00:23 03/03/2022 23:59:33 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

04/03/2022 00:00:32 04/03/2022 23:59:44 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

70 132.19 36.79 ลติร

05/03/2022 00:00:44 05/03/2022 23:59:54 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 0.10 0.00 ลติร

06/03/2022 00:00:53 06/03/2022 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี11
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

07/03/2022 00:00:04 07/03/2022 23:59:15 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

67 41.84 10.79 ลติร

08/03/2022 00:00:15 08/03/2022 23:59:28 23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

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

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

0 0.07 0.00 ลติร

09/03/2022 00:00:28 09/03/2022 23:59:40 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

68 53.62 12.96 ลติร

10/03/2022 00:00:40 10/03/2022 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

11/03/2022 00:00:50 11/03/2022 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี13
วนิาที

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

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

65 102.04 23.45 ลติร

12/03/2022 00:00:03 12/03/2022 23:59:13 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

13/03/2022 00:00:13 13/03/2022 23:59:22 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

14/03/2022 00:00:21 14/03/2022 23:59:31 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

15/03/2022 00:00:31 15/03/2022 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14
วนิาที

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

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

69 169.27 41.45 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/03/2022 00:00:44 16/03/2022 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

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

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

69 183.43 48.09 ลติร

17/03/2022 00:00:59 17/03/2022 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี12
วนิาที

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

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

77 78.16 19.78 ลติร

18/03/2022 00:00:11 18/03/2022 23:59:23 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

63 32.79 7.91 ลติร

19/03/2022 00:00:23 19/03/2022 23:59:36 23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

20/03/2022 00:00:36 20/03/2022 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

21/03/2022 00:00:48 21/03/2022 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี16
วนิาที

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

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

75 81.31 20.15 ลติร

22/03/2022 00:00:04 22/03/2022 23:59:20 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

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

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

65 42.10 11.61 ลติร

23/03/2022 00:00:20 23/03/2022 23:59:32 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

70 45.45 11.09 ลติร

24/03/2022 00:00:32 24/03/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14
วนิาที

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

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

70 83.25 21.91 ลติร

25/03/2022 00:00:45 25/03/2022 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

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

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

71 108.34 30.30 ลติร

26/03/2022 00:00:58 26/03/2022 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี10
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

27/03/2022 00:00:07 27/03/2022 23:59:17 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

28/03/2022 00:00:17 28/03/2022 23:59:30 23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

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

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

65 141.43 38.59 ลติร

29/03/2022 00:00:30 29/03/2022 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

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

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

60 16.31 4.53 ลติร

30/03/2022 00:00:42 30/03/2022 23:59:54 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

62 55.54 12.97 ลติร

31/03/2022 00:00:54 31/03/2022 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี13
วนิาที

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

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

64 121.79 31.20 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 38 นาท ี21 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 28.26 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1489.04 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 383.57 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.88 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกส่วนบุคคล (กระบะบรรทุก) (อซีูซุ) 84-0960 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [34 รถบรรทกุ - นายสชุาต ิศรสีขุ] 84-0960 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/03/2022 00:00:27 01/03/2022 23:59:25 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

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

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

83 70.21 12.81 ลติร

02/03/2022 00:00:26 02/03/2022 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

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

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

84 199.38 35.80 ลติร

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

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

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

76 39.44 7.35 ลติร

04/03/2022 00:00:24 04/03/2022 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

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

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

76 5.97 1.03 ลติร

05/03/2022 00:00:21 05/03/2022 23:59:17 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

06/03/2022 00:00:18 06/03/2022 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

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

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

67 61.57 10.58 ลติร

07/03/2022 00:00:15 07/03/2022 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

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

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

80 32.72 5.92 ลติร

08/03/2022 00:00:12 08/03/2022 23:59:12 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

74 40.82 7.16 ลติร

09/03/2022 00:00:12 09/03/2022 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

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

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

2 0.06 0.00 ลติร

10/03/2022 00:00:12 10/03/2022 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

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

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

70 50.19 9.71 ลติร

11/03/2022 00:00:11 11/03/2022 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

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

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

69 54.35 10.22 ลติร

12/03/2022 00:00:09 12/03/2022 23:59:04 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

13/03/2022 00:00:05 13/03/2022 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

14/03/2022 00:00:00 14/03/2022 23:59:56 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

15/03/2022 00:00:56 15/03/2022 23:59:55 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

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

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

93 233.61 42.22 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/03/2022 00:00:55 16/03/2022 23:59:51 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

17/03/2022 00:00:52 17/03/2022 23:59:50 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

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

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

103 101.23 18.89 ลติร

18/03/2022 00:00:50 18/03/2022 23:59:49 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

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

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

95 124.53 20.65 ลติร

19/03/2022 00:00:49 19/03/2022 23:59:47 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

20/03/2022 00:00:48 20/03/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

21/03/2022 00:00:46 21/03/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

22/03/2022 00:00:47 22/03/2022 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

23/03/2022 00:00:48 23/03/2022 23:59:45 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

24/03/2022 00:00:46 24/03/2022 23:59:43 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

25/03/2022 00:00:43 25/03/2022 23:59:41 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

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

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

92 57.24 10.42 ลติร

26/03/2022 00:00:41 26/03/2022 23:59:37 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

27/03/2022 00:00:37 27/03/2022 23:59:32 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

28/03/2022 00:00:32 28/03/2022 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

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

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

4 0.17 0.00 ลติร

29/03/2022 00:00:30 29/03/2022 23:59:27 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

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

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

3 0.05 0.00 ลติร

30/03/2022 00:00:27 30/03/2022 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

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

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

115 175.31 30.37 ลติร

31/03/2022 00:00:25 31/03/2022 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

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

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

0 0.03 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 : 2 วนั 1 ชั�วโมง 24 นาท ี58 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 49.80 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1246.88 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 223.13 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.59 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกส่วนบุคคล (กระบะบรรทุก) (อซีูซุ) 84-0961 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [35 รถบรรทกุ - นายสเุทพ เสมคํา] 84-0961 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/03/2022 00:00:12 01/03/2022 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี32
วนิาที

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

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

87 55.39 9.92 ลติร

02/03/2022 00:00:45 02/03/2022 23:59:18 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

97 195.77 36.78 ลติร

03/03/2022 00:00:19 03/03/2022 23:59:54 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

102 253.22 46.22 ลติร

04/03/2022 00:00:54 04/03/2022 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี32
วนิาที

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

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

78 72.23 13.96 ลติร

05/03/2022 00:00:27 05/03/2022 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี30
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

06/03/2022 00:00:58 06/03/2022 23:59:28 23 ชั�วโมง 58 นาท ี30
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

07/03/2022 00:00:29 07/03/2022 23:58:59 23 ชั�วโมง 58 นาท ี30
วนิาที

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

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

89 34.69 6.60 ลติร

08/03/2022 00:00:00 08/03/2022 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

77 18.67 3.19 ลติร

09/03/2022 00:00:26 09/03/2022 23:59:59 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

10/03/2022 00:00:59 10/03/2022 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี31
วนิาที

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

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

87 32.92 5.81 ลติร

11/03/2022 00:00:31 11/03/2022 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี30
วนิาที

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

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

96 26.18 4.93 ลติร

12/03/2022 00:00:02 12/03/2022 23:59:32 23 ชั�วโมง 59 นาท ี30
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

13/03/2022 00:00:33 13/03/2022 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี29
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

14/03/2022 00:00:03 14/03/2022 23:59:33 23 ชั�วโมง 59 นาท ี30
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

15/03/2022 00:00:33 15/03/2022 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี31
วนิาที

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

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

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

16/03/2022 00:00:04 16/03/2022 23:59:37 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

86 90.30 16.55 ลติร

17/03/2022 00:00:37 17/03/2022 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี31
วนิาที

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

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

85 17.28 3.36 ลติร

18/03/2022 00:00:08 18/03/2022 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี33
วนิาที

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

อยูท่ี� Fuso kijsetthi
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

80 67.18 12.56 ลติร

19/03/2022 00:00:42 19/03/2022 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี35
วนิาที

อยูท่ี� Fuso kijsetthi
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.09 0.00 ลติร

20/03/2022 00:00:17 20/03/2022 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/03/2022 00:00:53 21/03/2022 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.30 0.00 ลติร

22/03/2022 00:00:30 22/03/2022 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.06 0.00 ลติร

23/03/2022 00:00:07 23/03/2022 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี35
วนิาที

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/03/2022 00:00:43 24/03/2022 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี34
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

25/03/2022 00:00:18 25/03/2022 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี34
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

26/03/2022 00:00:52 26/03/2022 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี34
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

27/03/2022 00:00:26 27/03/2022 23:59:55 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 0.00 0.00 ลติร

28/03/2022 00:00:56 28/03/2022 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี6 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

29/03/2022 00:00:03 29/03/2022 23:59:33 23 ชั�วโมง 59 นาท ี30
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

30/03/2022 00:00:34 30/03/2022 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.18 0.00 ลติร

31/03/2022 00:00:21 31/03/2022 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.05 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 18 ชั�วโมง 52 นาท ี41 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 48.54 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 864.56 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 159.88 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.41 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



กู้ชีพ 84-5375 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [49 กูช้พี - นายอาทติย ์ทาเหล็ก] 84-5375 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

10/03/2022 09:33:37 10/03/2022 16:13:06 6 ชั�วโมง 39 นาท ี29 วนิาที อยูท่ี� ประมขุยนต์
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

74 12.18 1.33 ลติร

11/03/2022 11:27:28 11/03/2022 23:59:45 12 ชั�วโมง 32 นาท ี17
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

8 1.37 0.02 ลติร

12/03/2022 00:00:45 12/03/2022 23:59:41 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
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

11 0.10 0.01 ลติร

13/03/2022 00:00:41 13/03/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
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

14/03/2022 00:00:36 14/03/2022 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
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 0.02 0.00 ลติร

15/03/2022 00:00:31 15/03/2022 23:59:25 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
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

16/03/2022 00:00:25 16/03/2022 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
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

17/03/2022 00:00:19 17/03/2022 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
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

18/03/2022 00:00:13 18/03/2022 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
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 0.02 0.00 ลติร

19/03/2022 00:00:06 19/03/2022 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี53
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

20/03/2022 00:00:59 20/03/2022 23:59:53 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
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



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

21/03/2022 00:00:53 21/03/2022 23:59:47 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

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

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

22/03/2022 00:00:46 22/03/2022 23:59:41 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
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

23/03/2022 00:00:41 23/03/2022 23:59:36 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
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

24/03/2022 00:00:36 24/03/2022 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

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

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

25/03/2022 00:00:30 25/03/2022 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
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

26/03/2022 00:00:24 26/03/2022 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
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

27/03/2022 00:00:17 27/03/2022 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
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

28/03/2022 00:00:11 28/03/2022 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
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 0.05 0.00 ลติร

29/03/2022 00:00:04 29/03/2022 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี53
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

30/03/2022 00:00:57 30/03/2022 23:59:50 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
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

31/03/2022 00:00:50 31/03/2022 23:59:43 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 12 ชั�วโมง 54 นาท ี4 วนิาที



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

ความเร็วเฉลี�ย : 18.67 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 13.76 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 1.36 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 10.12 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกน้ำดับเพลิง) (อซีูซุ) 85-0816 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [52 นํ�าดบัเพลงิ] 85-0816 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/03/2022 00:00:52 01/03/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

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

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

0 0.03 0.00 ลติร

02/03/2022 00:00:37 02/03/2022 23:59:23 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

03/03/2022 00:00:23 03/03/2022 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

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

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

0 0.08 0.00 ลติร

04/03/2022 00:00:11 04/03/2022 23:59:57 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

5 0.12 0.00 ลติร

05/03/2022 00:00:58 05/03/2022 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 0.08 0.00 ลติร

06/03/2022 00:00:45 06/03/2022 23:59:32 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

07/03/2022 00:00:33 07/03/2022 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

08/03/2022 00:00:20 08/03/2022 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

09/03/2022 00:00:07 09/03/2022 23:59:27 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

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

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

0 0.11 0.00 ลติร

10/03/2022 00:00:28 10/03/2022 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี31
วนิาที

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

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

0 0.10 0.00 ลติร

11/03/2022 00:00:59 11/03/2022 23:59:45 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

12/03/2022 00:00:46 12/03/2022 16:38:32 16 ชั�วโมง 37 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

13/03/2022 07:31:11 13/03/2022 23:59:46 16 ชั�วโมง 28 นาท ี35
วนิาที

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

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

0 0.02 0.00 ลติร

14/03/2022 00:00:46 14/03/2022 23:59:32 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

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

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

3 0.15 0.01 ลติร

15/03/2022 00:00:33 15/03/2022 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

0 0.03 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/03/2022 00:00:21 16/03/2022 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

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

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

74 52.66 16.88 ลติร

17/03/2022 00:00:09 17/03/2022 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี48
วนิาที

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

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

83 48.47 15.21 ลติร

18/03/2022 00:00:58 18/03/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

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

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

85 56.84 18.72 ลติร

19/03/2022 00:00:47 19/03/2022 23:59:35 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

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

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

11 0.18 0.03 ลติร

20/03/2022 00:00:36 20/03/2022 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

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

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

0 0.02 0.00 ลติร

21/03/2022 00:00:24 21/03/2022 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

22/03/2022 00:00:14 22/03/2022 23:59:05 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 0.04 0.00 ลติร

23/03/2022 00:00:05 23/03/2022 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี49
วนิาที

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

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

0 0.02 0.00 ลติร

24/03/2022 00:00:55 24/03/2022 23:59:42 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

64 7.73 2.45 ลติร

25/03/2022 00:00:42 25/03/2022 23:59:30 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 0.03 0.00 ลติร

26/03/2022 00:00:31 26/03/2022 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

27/03/2022 00:00:18 27/03/2022 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

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

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

1 0.06 0.00 ลติร

28/03/2022 00:00:05 28/03/2022 23:59:53 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 0.04 0.00 ลติร

29/03/2022 00:00:53 29/03/2022 23:59:41 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

30/03/2022 00:00:41 30/03/2022 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 0.03 0.00 ลติร

31/03/2022 00:00:28 31/03/2022 23:59:14 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

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 : 10 ชั�วโมง 25 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 34.01 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 167.07 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 53.30 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.13 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกส่วนบุคคล (กำจัดสิ่งปฏิกูล) (อีซูซุ) 85-0817 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [55 สิ�งปฏกิลู - นายอํานาจ กลบียี�สุน่] 85-0817 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั เวลา PTO เปิด

01/03/2022 00:00:42 01/03/2022 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี19 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
ใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โตโยตา้
สพุรรณบรุ ีผู ้

จําหน่ายโตโยตา้
สํานักงานใหญ่

(อ.เมอืง)
(สพุรรณบรุ-ีกรงุเทพ)

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

64 11.04 1.97 ลติร

02/03/2022 00:00:01 02/03/2022 23:59:20 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19 วนิาที อยูท่ี� โตโยตา้
สพุรรณบรุ ีผู ้

จําหน่ายโตโยตา้
สํานักงานใหญ่

(อ.เมอืง)
(สพุรรณบรุ-ีกรงุเทพ)

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โตโยตา้
สพุรรณบรุ ีผู ้

จําหน่ายโตโยตา้
สํานักงานใหญ่

(อ.เมอืง)
(สพุรรณบรุ-ีกรงุเทพ)

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/03/2022 00:00:20 03/03/2022 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี21 วนิาที อยูท่ี� โตโยตา้
สพุรรณบรุ ีผู ้

จําหน่ายโตโยตา้
สํานักงานใหญ่

(อ.เมอืง)
(สพุรรณบรุ-ีกรงุเทพ)

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
ใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

20 1.01 0.17 ลติร

04/03/2022 00:00:42 04/03/2022 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี22 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
ใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
ใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
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

05/03/2022 00:00:05 05/03/2022 23:59:29 23 ชั�วโมง 59 นาท ี24 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
ใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
ใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

06/03/2022 00:00:29 06/03/2022 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี25 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
ใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
ใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/03/2022 00:00:54 07/03/2022 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี24 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
ใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
ใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

08/03/2022 00:00:18 08/03/2022 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี26 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
ใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
ใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

09/03/2022 00:00:44 09/03/2022 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี24 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
ใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
ใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.05 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั เวลา PTO เปิด

10/03/2022 00:00:09 10/03/2022 23:59:32 23 ชั�วโมง 59 นาท ี23 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
ใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
ใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

11/03/2022 00:00:33 11/03/2022 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี22 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
ใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
ใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

71 44.72 8.53 ลติร

12/03/2022 00:00:56 12/03/2022 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี21 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
ใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
ใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/03/2022 00:00:18 13/03/2022 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี22 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
ใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
ใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

14/03/2022 00:00:40 14/03/2022 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี22 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
ใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
ใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.07 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั เวลา PTO เปิด

15/03/2022 00:00:02 15/03/2022 23:59:25 23 ชั�วโมง 59 นาท ี23 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
ใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
ใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.08 0.00 ลติร

16/03/2022 00:00:26 16/03/2022 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี23 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
ใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
ใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.04 0.00 ลติร

17/03/2022 00:00:49 17/03/2022 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี24 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
ใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
ใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

24 0.46 0.05 ลติร

18/03/2022 00:00:13 18/03/2022 23:59:39 23 ชั�วโมง 59 นาท ี26 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
ใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
ใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

19/03/2022 00:00:39 19/03/2022 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี26 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
ใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
ใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
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

20/03/2022 00:00:05 20/03/2022 23:59:31 23 ชั�วโมง 59 นาท ี26 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
ใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
ใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/03/2022 00:00:32 21/03/2022 23:58:59 23 ชั�วโมง 58 นาท ี27 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
ใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
ใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

22/03/2022 00:00:00 22/03/2022 23:59:27 23 ชั�วโมง 59 นาท ี27 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
ใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
ใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

23/03/2022 00:00:28 23/03/2022 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี26 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
ใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
ใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/03/2022 00:00:54 24/03/2022 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี26 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
ใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
ใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
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

25/03/2022 00:00:20 25/03/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี26 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
ใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
ใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

26/03/2022 00:00:46 26/03/2022 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี24 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
ใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
ใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

27/03/2022 00:00:11 27/03/2022 23:59:35 23 ชั�วโมง 59 นาท ี24 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
ใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
ใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.21 0.00 ลติร

28/03/2022 00:00:35 28/03/2022 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี22 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
ใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
ใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

11 0.34 0.00 ลติร

29/03/2022 00:00:58 29/03/2022 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี19 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
ใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
ใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
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

30/03/2022 00:00:17 30/03/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
ใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
ใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

13 0.19 0.00 ลติร

31/03/2022 00:00:38 31/03/2022 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
ใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
ใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 6 ชั�วโมง 14 นาที
37 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 30.47 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 58.23 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 10.72 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.43 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกน้ำ) ชนิด 10 ล้อ 85-1016 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [48 รถนํ�า - นายสนุนิ บญุเจรญิ] 85-1016 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/03/2022 08:07:05 01/03/2022 10:24:17 2 ชั�วโมง 17 นาท ี12 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

05/03/2022 08:53:03 05/03/2022 10:28:46 1 ชั�วโมง 35 นาท ี43 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

07/03/2022 14:04:36 07/03/2022 14:10:39 6 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

08/03/2022 07:57:23 08/03/2022 09:33:22 1 ชั�วโมง 35 นาท ี59 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.10 0.00 ลติร

09/03/2022 12:41:43 09/03/2022 23:59:01 11 ชั�วโมง 17 นาท ี18
วนิาที

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

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

66 38.67 11.52 ลติร

10/03/2022 00:00:02 10/03/2022 02:30:21 2 ชั�วโมง 30 นาท ี19 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

11/03/2022 12:48:50 11/03/2022 14:20:46 1 ชั�วโมง 31 นาท ี56 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

5 0.16 0.02 ลติร

14/03/2022 08:24:22 14/03/2022 10:21:32 1 ชั�วโมง 57 นาท ี10 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

1 0.19 0.00 ลติร

18/03/2022 08:03:05 18/03/2022 12:19:06 4 ชั�วโมง 16 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

21/03/2022 08:43:13 21/03/2022 12:23:17 3 ชั�วโมง 40 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� สพุรรณผา้เบรคพัฒนา
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.23 0.00 ลติร

22/03/2022 07:49:07 22/03/2022 11:51:22 4 ชั�วโมง 2 นาท ี15 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.02 0.00 ลติร

25/03/2022 07:40:49 25/03/2022 08:28:22 47 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

31/03/2022 08:01:39 31/03/2022 08:05:32 3 นาท ี53 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

3 0.04 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 7 ชั�วโมง 10 นาท ี40 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 24.87 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 39.43 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 : 11.54 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.42 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกส่วนบุคคล กระบะเทท้าย (อีซูซ)ุ 85-1416 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [36 เททา้ย - นายคมกฤช นอ้ยสกลุ] 85-1416 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/03/2022 09:04:06 01/03/2022 23:53:00 14 ชั�วโมง 48 นาท ี54
วนิาที

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

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

70 36.53 6.97 ลติร

02/03/2022 00:40:36 02/03/2022 12:48:35 12 ชั�วโมง 7 นาท ี59 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

61 29.55 5.46 ลติร

03/03/2022 08:45:44 03/03/2022 14:40:39 5 ชั�วโมง 54 นาท ี55 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

60 37.29 7.12 ลติร

04/03/2022 08:15:00 04/03/2022 12:33:26 4 ชั�วโมง 18 นาท ี26 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

64 32.29 6.15 ลติร

06/03/2022 19:30:05 06/03/2022 19:33:48 3 นาท ี43 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

07/03/2022 08:44:47 07/03/2022 13:53:54 5 ชั�วโมง 9 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

62 41.55 8.06 ลติร

08/03/2022 09:19:14 08/03/2022 14:34:11 5 ชั�วโมง 14 นาท ี57 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

74 44.84 8.61 ลติร

09/03/2022 08:07:09 09/03/2022 08:15:02 7 นาท ี53 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.03 0.00 ลติร

10/03/2022 08:42:01 10/03/2022 14:23:21 5 ชั�วโมง 41 นาท ี20 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

68 53.57 10.17 ลติร

11/03/2022 15:02:29 11/03/2022 15:05:57 3 นาท ี28 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.08 0.00 ลติร

13/03/2022 09:51:35 13/03/2022 10:03:15 11 นาท ี40 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.04 0.00 ลติร

14/03/2022 08:40:51 14/03/2022 09:37:29 56 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.09 0.00 ลติร

15/03/2022 08:38:59 15/03/2022 09:19:20 40 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

21/03/2022 08:59:45 21/03/2022 16:42:07 7 ชั�วโมง 42 นาท ี22 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

57 11.04 2.03 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

22/03/2022 08:32:39 22/03/2022 10:52:38 2 ชั�วโมง 19 นาท ี59 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

11 0.33 0.02 ลติร

23/03/2022 11:24:11 23/03/2022 11:46:51 22 นาท ี40 วนิาที อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

65 9.07 1.63 ลติร

28/03/2022 07:04:24 28/03/2022 09:12:56 2 ชั�วโมง 8 นาท ี32 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.13 0.00 ลติร

30/03/2022 09:15:28 30/03/2022 09:19:30 4 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.06 0.00 ลติร

31/03/2022 14:09:05 31/03/2022 14:21:40 12 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 1 ชั�วโมง 16 นาท ี48 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 32.61 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 296.49 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 56.22 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.27 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกส่วนรถบรรทุกส่วนบุคคล กระบะเทท้าย (อีซูซุ)  85-1432 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [37 เททา้ย - นายอนิทร ์มนัีนท]์ 85-1432 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/03/2022 00:00:04 01/03/2022 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี49
วนิาที

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

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

70 45.84 8.16 ลติร

02/03/2022 00:00:53 02/03/2022 23:59:41 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

71 28.82 5.07 ลติร

03/03/2022 00:00:41 03/03/2022 23:59:30 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

76 34.68 6.57 ลติร

04/03/2022 00:00:31 04/03/2022 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

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

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

71 48.10 8.96 ลติร

05/03/2022 00:00:19 05/03/2022 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

06/03/2022 00:00:05 06/03/2022 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี47
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

07/03/2022 00:00:52 07/03/2022 23:59:40 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

77 39.67 7.76 ลติร

08/03/2022 00:00:39 08/03/2022 23:59:31 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

69 48.84 9.34 ลติร

09/03/2022 00:00:32 09/03/2022 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

7 0.13 0.00 ลติร

10/03/2022 00:00:20 10/03/2022 23:59:08 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

81 49.60 8.99 ลติร

11/03/2022 00:00:08 11/03/2022 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

12/03/2022 00:00:55 12/03/2022 23:59:41 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/03/2022 00:00:41 13/03/2022 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

14/03/2022 00:00:26 14/03/2022 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

15/03/2022 00:00:11 15/03/2022 23:59:59 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

93 126.86 23.52 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/03/2022 00:01:00 16/03/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

17/03/2022 00:00:46 17/03/2022 23:59:32 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

18/03/2022 00:00:33 18/03/2022 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

1 0.04 0.00 ลติร

19/03/2022 00:00:21 19/03/2022 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

20/03/2022 00:00:11 20/03/2022 23:59:59 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

21/03/2022 00:01:00 21/03/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

22/03/2022 00:00:51 22/03/2022 23:59:42 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

23/03/2022 00:00:43 23/03/2022 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

24/03/2022 00:00:29 24/03/2022 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

25/03/2022 00:00:18 25/03/2022 23:59:05 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

85 114.68 21.51 ลติร

26/03/2022 00:00:06 26/03/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

27/03/2022 00:00:52 27/03/2022 23:59:36 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

28/03/2022 00:00:36 28/03/2022 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

0 0.01 0.00 ลติร

29/03/2022 00:00:23 29/03/2022 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

0 0.00 0.00 ลติร

30/03/2022 00:00:10 30/03/2022 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

31/03/2022 00:00:55 31/03/2022 23:59:45 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

84 168.61 31.86 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 11 ชั�วโมง 15 นาท ี35 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 42.63 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 705.96 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 131.74 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.36 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกส่วนรถบรรทุกส่วนบุคคล กระบะเทท้าย (อีซูซุ)  85-1433 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [39 เททา้ย - นายสริโรจน ์พลอยสขุใส] 85-1433 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2022

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/03/2022 00:00:57 01/03/2022 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

91 46.31 8.99 ลติร

02/03/2022 00:00:03 02/03/2022 23:59:10 23 ชั�วโมง 59 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

73 135.26 24.38 ลติร

03/03/2022 00:00:10 03/03/2022 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

0 0.00 0.00 ลติร

04/03/2022 00:00:16 04/03/2022 23:59:22 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

92 41.06 7.64 ลติร

05/03/2022 00:00:22 05/03/2022 23:59:27 23 ชั�วโมง 59 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.09 0.00 ลติร

06/03/2022 00:00:27 06/03/2022 23:59:33 23 ชั�วโมง 59 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

07/03/2022 00:00:33 07/03/2022 23:59:40 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

100 43.69 8.10 ลติร

08/03/2022 00:00:41 08/03/2022 23:59:49 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

85 45.26 8.49 ลติร

09/03/2022 00:00:49 09/03/2022 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วนัิยพันธุข์า้ว 1
 ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

74 36.38 6.10 ลติร

10/03/2022 00:00:55 10/03/2022 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� วนัิยพันธุข์า้ว 1
 ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วนัิยพันธุข์า้ว 1
 ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

77 37.65 6.92 ลติร

11/03/2022 00:01:00 11/03/2022 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� วนัิยพันธุข์า้ว 1
 ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

85 48.40 9.00 ลติร

12/03/2022 00:00:05 12/03/2022 23:59:10 23 ชั�วโมง 59 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/03/2022 00:00:10 13/03/2022 23:59:15 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

14/03/2022 00:00:16 14/03/2022 23:59:21 23 ชั�วโมง 59 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วนัิยพันธุข์า้ว 1
 ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

77 38.17 6.98 ลติร

15/03/2022 00:00:22 15/03/2022 23:59:26 23 ชั�วโมง 59 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� วนัิยพันธุข์า้ว 1
 ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

82 45.35 8.62 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/03/2022 00:00:27 16/03/2022 23:59:32 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

17/03/2022 00:00:32 17/03/2022 23:59:37 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

10 0.10 0.00 ลติร

18/03/2022 00:00:38 18/03/2022 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

19/03/2022 00:00:44 19/03/2022 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

1 0.02 0.00 ลติร

20/03/2022 00:00:52 20/03/2022 23:59:58 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

21/03/2022 00:00:59 21/03/2022 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

82 96.17 17.77 ลติร

22/03/2022 00:00:08 22/03/2022 23:59:18 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

84 84.03 16.29 ลติร

23/03/2022 00:00:19 23/03/2022 23:59:28 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

80 84.25 16.12 ลติร

24/03/2022 00:00:28 24/03/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

82 84.41 16.20 ลติร

25/03/2022 00:00:37 25/03/2022 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

81 101.25 18.62 ลติร

26/03/2022 00:00:45 26/03/2022 23:59:51 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

27/03/2022 00:00:51 27/03/2022 23:59:56 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

28/03/2022 00:00:56 28/03/2022 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

84 88.91 16.83 ลติร

29/03/2022 00:00:04 29/03/2022 23:59:12 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

81 85.60 16.25 ลติร

30/03/2022 00:00:12 30/03/2022 23:59:19 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

79 97.16 18.80 ลติร

31/03/2022 00:00:19 31/03/2022 23:59:26 23 ชั�วโมง 59 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

79 86.21 15.94 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 4 ชั�วโมง 26 นาท ี23 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 45.38 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1325.78 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 248.04 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.35 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกส่วนรถบรรทุกส่วนบุคคล กระบะเทท้าย (อีซูซุ)  85-1434 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [40 เททา้ย - นายเสกสรร ยศวชิยั] 85-1434 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2022

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 : --



รถยนต์ติดตั้งอปุกรณ์ซ่อมบำรุงผิวถนน (ฮโีน) 85-2659 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [53 ซอ่มถนน - นายลําดวน กว่ยสกลุ] 85-2659 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2022

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 : --



รถบรรทุกน้ำ ชนิด 6 ล้อ (อีซูซุ) 85-3063 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [45 รถนํ�า - นายสหรัฐ นามลวินั] 85-3063 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2022

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/03/2022 00:00:05 01/03/2022 23:59:15 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

86 61.51 11.41 ลติร

02/03/2022 00:00:16 02/03/2022 23:59:28 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

91 59.63 11.08 ลติร

03/03/2022 00:00:28 03/03/2022 23:59:41 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

79 59.36 11.55 ลติร

04/03/2022 00:00:42 04/03/2022 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

79 67.14 12.38 ลติร

05/03/2022 00:00:55 05/03/2022 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

06/03/2022 00:00:05 06/03/2022 23:59:16 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

07/03/2022 00:00:17 07/03/2022 23:59:29 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

79 67.78 12.82 ลติร

08/03/2022 00:00:28 08/03/2022 23:59:44 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

75 71.32 13.54 ลติร

09/03/2022 00:00:44 09/03/2022 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

69 56.40 10.84 ลติร

10/03/2022 00:00:59 10/03/2022 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี13
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

72 56.31 10.71 ลติร

11/03/2022 00:00:13 11/03/2022 23:59:24 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

67 75.86 14.31 ลติร

12/03/2022 00:00:25 12/03/2022 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

13/03/2022 00:00:35 13/03/2022 23:59:44 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

14/03/2022 00:00:45 14/03/2022 23:59:56 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

75 49.53 9.26 ลติร

15/03/2022 00:00:57 15/03/2022 23:59:08 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

72 44.06 8.57 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/03/2022 00:00:09 16/03/2022 23:59:20 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

68 48.08 9.33 ลติร

17/03/2022 00:00:20 17/03/2022 23:59:30 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

18/03/2022 00:00:31 18/03/2022 23:59:42 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

68 44.61 8.77 ลติร

19/03/2022 00:00:42 19/03/2022 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

0 0.00 0.00 ลติร

20/03/2022 00:00:55 20/03/2022 23:59:06 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

21/03/2022 00:00:07 21/03/2022 23:59:21 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

22/03/2022 00:00:21 22/03/2022 23:59:36 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

23/03/2022 00:00:36 23/03/2022 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

24/03/2022 00:00:49 24/03/2022 23:58:59 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

25/03/2022 00:00:00 25/03/2022 23:59:11 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

26/03/2022 00:00:11 26/03/2022 23:59:21 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

27/03/2022 00:00:21 27/03/2022 23:59:30 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 0.02 0.00 ลติร

28/03/2022 00:00:31 28/03/2022 23:59:43 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

76 91.79 17.92 ลติร

29/03/2022 00:00:44 29/03/2022 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

72 45.60 8.73 ลติร

30/03/2022 00:00:57 30/03/2022 23:59:08 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

67 48.56 9.17 ลติร

31/03/2022 00:00:09 31/03/2022 23:59:20 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

63 48.30 9.39 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 17 ชั�วโมง 28 นาท ี35 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 37.33 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 995.85 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 189.78 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.25 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกน้ำ ชนิด 6 ล้อ (อีซูซุ) 85-3064 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [46 รถนํ�า - นายอนิทร ์มนัีนท]์ 85-3064 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2022

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/03/2022 00:00:32 01/03/2022 23:59:24 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

6 0.21 0.01 ลติร

02/03/2022 00:00:24 02/03/2022 23:59:15 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

4 0.30 0.01 ลติร

03/03/2022 00:00:16 03/03/2022 23:59:09 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 0.30 0.02 ลติร

04/03/2022 00:00:10 04/03/2022 23:59:02 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

05/03/2022 00:00:03 05/03/2022 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

06/03/2022 00:00:56 06/03/2022 23:59:49 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/03/2022 00:00:50 07/03/2022 23:59:43 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 0.29 0.01 ลติร

08/03/2022 00:00:43 08/03/2022 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

5 0.24 0.01 ลติร

09/03/2022 00:00:39 09/03/2022 23:59:33 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

3 0.13 0.00 ลติร

10/03/2022 00:00:33 10/03/2022 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 0.06 0.00 ลติร

11/03/2022 00:00:25 11/03/2022 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

1 0.12 0.00 ลติร

12/03/2022 00:00:17 12/03/2022 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 0.00 0.00 ลติร

13/03/2022 00:00:09 13/03/2022 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

0 0.00 0.00 ลติร

14/03/2022 00:00:01 14/03/2022 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 0.01 0.00 ลติร

15/03/2022 00:00:54 15/03/2022 23:59:46 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

3 0.02 0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/03/2022 00:00:46 16/03/2022 23:59:38 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

17/03/2022 00:00:38 17/03/2022 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/03/2022 00:00:30 18/03/2022 23:59:24 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 0.04 0.00 ลติร

19/03/2022 00:00:24 19/03/2022 23:59:19 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

20/03/2022 00:00:19 20/03/2022 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/03/2022 00:00:14 21/03/2022 23:59:10 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

22/03/2022 00:00:10 22/03/2022 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

23/03/2022 00:00:07 23/03/2022 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

77 14.02 2.37 ลติร

24/03/2022 00:00:02 24/03/2022 23:59:56 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

0 0.00 0.00 ลติร

25/03/2022 00:00:57 25/03/2022 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 0.00 0.00 ลติร

26/03/2022 00:00:50 26/03/2022 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 0.00 0.00 ลติร

27/03/2022 00:00:43 27/03/2022 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 0.00 0.00 ลติร

28/03/2022 00:00:34 28/03/2022 23:59:27 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 0.10 0.01 ลติร

29/03/2022 00:00:27 29/03/2022 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

30/03/2022 00:00:21 30/03/2022 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

31/03/2022 00:00:12 31/03/2022 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

4 0.19 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 38 นาท ี4 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 15.76 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 16.05 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 2.44 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 6.58 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกน้ำ ชนิด 6 ล้อ (อีซูซุ) 85-3065 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [47 รถนํ�า - นายพสิษิฐ ์พึ�งจักคลี�] 85-3065 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2022

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 : --



รถเทรลเลอร์ 85-4994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [20 เทรลเลอร ์- นายประพันธ ์รุง่เรอืง] 85-4994 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2022

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/03/2022
08:28:33

01/03/2022 11:51:35 3 ชั�วโมง 23 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

73 85.40 36.65 ลติร

02/03/2022
08:50:58

02/03/2022 09:01:21 10 นาท ี23 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

08/03/2022
07:25:28

08/03/2022 08:54:33 1 ชั�วโมง 29 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

2 0.25 0.00 ลติร

14/03/2022
07:18:07

14/03/2022 16:03:38 8 ชั�วโมง 45 นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

76 257.76 111.16 ลติร

25/03/2022
08:39:09

25/03/2022 09:33:14 54 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.20 0.00 ลติร

31/03/2022
07:26:09

31/03/2022 13:15:51 5 ชั�วโมง 49 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

70 96.65 34.87 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 19 ชั�วโมง 39 นาท ี35 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 32.78 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 440.26 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 182.68 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.41 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถสุขาเคลื่อนที่ 85-8565 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [62 รถสขุา - นายธนภมู ิทองสขุ] 85-8565 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2022

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

05/03/2022
08:00:05

05/03/2022 23:59:11 15 ชั�วโมง 59 นาท ี6
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ซปุเปอร ์กุย่ โภชนา
 ต.วงันํ�าซบั อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

76 23.86 7.04 ลติร

06/03/2022
00:00:11

06/03/2022 23:54:27 23 ชั�วโมง 54 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� ซปุเปอร ์กุย่ โภชนา
 ต.วงันํ�าซบั อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

60 22.89 6.49 ลติร

07/03/2022
05:05:20

07/03/2022 05:05:20 อยูท่ี� บา้นทุง่แฝก
 ต.ป่าเด็ง อ.แกง่กระจาน จ.เพชรบรุี

อยูท่ี� บา้นทุง่แฝก
 ต.ป่าเด็ง อ.แกง่กระจาน จ.เพชรบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/03/2022
08:44:37

09/03/2022 16:21:28 7 ชั�วโมง 36 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

61 18.46 3.62 ลติร

10/03/2022
12:40:20

10/03/2022 23:59:59 11 ชั�วโมง 19 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ผะอบเภสชั
 ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

84 154.42 43.82 ลติร

11/03/2022
00:00:59

11/03/2022 05:04:25 5 ชั�วโมง 3 นาท ี26 วนิาที อยูท่ี� ดอกรักเต็นทร์ถสวย
 ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

67 24.96 6.53 ลติร

12/03/2022
11:55:24

12/03/2022 23:59:32 12 ชั�วโมง 4 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ปิยะวฒันผ์า้มา่น
 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

73 117.38 30.19 ลติร

13/03/2022
00:00:05

13/03/2022 13:35:16 13 ชั�วโมง 35 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

72 25.80 5.57 ลติร

14/03/2022
08:43:05

14/03/2022 23:59:35 15 ชั�วโมง 16 นาท ี30
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� แอบอรอ่ย
 ต.ดอนเจดยี ์อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

66 39.39 9.72 ลติร

15/03/2022
00:00:34

15/03/2022 08:50:52 8 ชั�วโมง 50 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� ยเูทริน์รสีอรท์
 ต.ดอนเจดยี ์อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

74 36.37 9.93 ลติร

16/03/2022
08:09:03

16/03/2022 08:13:03 4 นาที 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



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/03/2022
09:24:41

17/03/2022 09:25:58 1 นาท ี17 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.34 0.00 ลติร

18/03/2022
06:35:42

18/03/2022 15:38:31 9 ชั�วโมง 2 นาท ี49 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

78 117.11 32.22 ลติร

19/03/2022
15:10:47

19/03/2022 23:20:30 8 ชั�วโมง 9 นาท ี43 วนิาที อยูท่ี� ปิยะวฒันผ์า้มา่น
 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

68 18.52 5.66 ลติร

21/03/2022
08:54:34

21/03/2022 09:21:17 26 นาท ี43 วนิาที อยูท่ี� ปิยะวฒันผ์า้มา่น
 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.09 0.00 ลติร

22/03/2022
05:25:39

22/03/2022 15:48:11 10 ชั�วโมง 22 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

72 87.04 23.71 ลติร

30/03/2022
09:37:36

30/03/2022 09:53:48 16 นาท ี12 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 1
 ต.บางปลามา้ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

5 0.35 0.00 ลติร

31/03/2022
05:02:11

31/03/2022 15:14:19 10 ชั�วโมง 12 นาท ี8
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

79 107.86 30.83 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 2 ชั�วโมง 12 นาท ี36 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 35.13 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 794.88 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 215.33 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.69 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถสุขาเคลื่อนที่ 85-8566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [63 รถสขุา - นายธนภมู ิทองสขุ] 85-8566 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2022

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/03/2022
09:02:34

01/03/2022 10:08:28 1 ชั�วโมง 5 นาท ี54 วนิาที อยูท่ี� โรงภาพยนตร์
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

60 6.92 1.69 ลติร

03/03/2022
08:55:20

03/03/2022 12:43:23 3 ชั�วโมง 48 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� ปิยะวฒันผ์า้มา่น
 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงภาพยนตร์
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

68 8.11 1.92 ลติร

08/03/2022
09:01:09

08/03/2022 16:36:28 7 ชั�วโมง 35 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� โรงภาพยนตร์
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

59 5.14 1.12 ลติร

09/03/2022
06:46:56

09/03/2022 10:26:26 3 ชั�วโมง 39 นาท ี30
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

58 9.92 2.70 ลติร

10/03/2022
08:13:13

10/03/2022 10:32:46 2 ชั�วโมง 19 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงภาพยนตร์
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

66 8.59 2.50 ลติร

12/03/2022
14:44:41

12/03/2022 16:29:05 1 ชั�วโมง 44 นาท ี24
วนิาที

อยูท่ี� คาเฟ่ อเมซอน
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

65 12.91 2.34 ลติร

13/03/2022
05:20:36

13/03/2022 23:59:14 18 ชั�วโมง 38 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

74 107.09 28.07 ลติร

14/03/2022
00:00:14

14/03/2022 02:54:31 2 ชั�วโมง 54 นาท ี17
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

15/03/2022
08:40:09

15/03/2022 08:49:15 9 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� ปิยะวฒันผ์า้มา่น
 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

14 0.32 0.04 ลติร

16/03/2022
08:07:08

16/03/2022 08:13:14 6 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.14 0.00 ลติร

17/03/2022
09:20:10

17/03/2022 11:40:34 2 ชั�วโมง 20 นาท ี24
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

9 0.13 0.02 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

18/03/2022
05:58:24

18/03/2022 07:10:12 1 ชั�วโมง 11 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงภาพยนตร์
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

61 8.00 2.57 ลติร

28/03/2022
09:16:08

28/03/2022 10:46:09 1 ชั�วโมง 30 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� โรงภาพยนตร์
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

59 6.78 1.59 ลติร

30/03/2022
08:25:42

30/03/2022 09:53:54 1 ชั�วโมง 28 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงภาพยนตร์
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

67 8.07 2.57 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 8 ชั�วโมง 19 นาท ี10 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 25.51 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 182.12 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 47.13 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.86 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถกระเช้า 85-8824 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [61 รถกระเชา้ - นายเกษม โฉมยงค]์ 85-8824 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2022

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/03/2022 00:00:10 01/03/2022 23:59:18 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

02/03/2022 00:00:18 02/03/2022 23:59:26 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/03/2022 00:00:26 03/03/2022 23:59:35 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/03/2022 00:00:35 04/03/2022 23:59:44 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

05/03/2022 00:00:44 05/03/2022 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

0 0.00 0.00 ลติร

06/03/2022 00:00:52 06/03/2022 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 0.00 0.00 ลติร

07/03/2022 00:00:02 07/03/2022 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

08/03/2022 00:00:11 08/03/2022 23:59:21 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 0.02 0.00 ลติร

09/03/2022 00:00:21 09/03/2022 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

0 0.00 0.00 ลติร

10/03/2022 00:00:29 10/03/2022 23:59:38 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

11/03/2022 00:00:38 11/03/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

12/03/2022 00:00:46 12/03/2022 23:59:55 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

13/03/2022 00:00:55 13/03/2022 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี8
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

14/03/2022 00:00:03 14/03/2022 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

15/03/2022 00:00:12 15/03/2022 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

0 0.00 0.00 ลติร

16/03/2022 00:00:20 16/03/2022 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

17/03/2022 00:00:29 17/03/2022 23:59:38 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

18/03/2022 00:00:38 18/03/2022 23:59:47 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

19/03/2022 00:00:47 19/03/2022 23:59:57 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

20/03/2022 00:00:57 20/03/2022 23:59:08 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 0.00 0.00 ลติร

21/03/2022 00:00:07 21/03/2022 23:59:19 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

22/03/2022 00:00:19 22/03/2022 23:59:30 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

23/03/2022 00:00:30 23/03/2022 23:59:40 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



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

24/03/2022 00:00:40 24/03/2022 23:59:50 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

25/03/2022 00:00:50 25/03/2022 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 0.00 0.00 ลติร

26/03/2022 00:00:01 26/03/2022 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

27/03/2022 00:00:12 27/03/2022 23:59:22 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

28/03/2022 00:00:22 28/03/2022 11:55:59 11 ชั�วโมง 55 นาท ี37
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

30/03/2022 06:34:35 30/03/2022 09:18:03 2 ชั�วโมง 43 นาท ี28
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.07 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 นาท ี4 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 25.51 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 0.10 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 47.13 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.86 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถเกลี่ยดิน MITSUBISHI MG 530  ต-2339 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [08 รถเกลี�ยดนิ - นายชลอ สรอ้ยทรัพย ์] 0ต-2339 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2022

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 : --



รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถดับเพลิง) ชนิด 6 ล้อ(อีซูซุ) บร-6196 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [51 ดบัเพลงิ] 0บร-6196 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2022

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/03/2022 00:00:20 01/03/2022 23:58:59 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 0.16 0.00 ลติร

02/03/2022 00:00:00 02/03/2022 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.18 0.00 ลติร

03/03/2022 00:00:40 03/03/2022 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.11 0.00 ลติร

04/03/2022 00:00:20 04/03/2022 23:59:00 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

80 20.46 9.17 ลติร

05/03/2022 00:00:00 05/03/2022 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.31 0.00 ลติร

06/03/2022 00:00:40 06/03/2022 23:59:20 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

07/03/2022 00:00:21 07/03/2022 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.19 0.00 ลติร

08/03/2022 00:00:01 08/03/2022 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.16 0.00 ลติร

09/03/2022 00:00:44 09/03/2022 23:59:25 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 0.16 0.00 ลติร

10/03/2022 00:00:26 10/03/2022 23:59:05 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 0.18 0.00 ลติร

11/03/2022 00:00:06 11/03/2022 23:59:46 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 0.22 0.00 ลติร

12/03/2022 00:00:46 12/03/2022 23:59:26 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 0.07 0.00 ลติร

13/03/2022 00:00:26 13/03/2022 23:59:05 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 0.03 0.00 ลติร

14/03/2022 00:00:06 14/03/2022 23:59:45 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

69 20.17 9.00 ลติร

15/03/2022 00:00:45 15/03/2022 23:59:25 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.21 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

16/03/2022 00:00:25 16/03/2022 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.16 0.00 ลติร

17/03/2022 00:00:05 17/03/2022 23:59:45 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 0.27 0.00 ลติร

18/03/2022 00:00:46 18/03/2022 23:59:26 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 0.04 0.00 ลติร

19/03/2022 00:00:26 19/03/2022 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.29 0.00 ลติร

20/03/2022 00:00:08 20/03/2022 23:59:50 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 0.12 0.00 ลติร

21/03/2022 00:00:50 21/03/2022 23:59:32 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.23 0.00 ลติร

22/03/2022 00:00:33 22/03/2022 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 0.19 0.00 ลติร

23/03/2022 00:00:16 23/03/2022 23:59:57 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 0.29 0.00 ลติร

24/03/2022 00:00:57 24/03/2022 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 0.15 0.00 ลติร

25/03/2022 00:00:38 25/03/2022 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 0.19 0.00 ลติร

26/03/2022 00:00:19 26/03/2022 23:59:59 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 0.20 0.00 ลติร

27/03/2022 00:00:59 27/03/2022 23:59:38 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 0.17 0.00 ลติร

28/03/2022 00:00:39 28/03/2022 23:59:19 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 0.03 0.00 ลติร

29/03/2022 00:00:20 29/03/2022 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.25 0.00 ลติร

30/03/2022 00:00:00 30/03/2022 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.16 0.00 ลติร

31/03/2022 00:00:40 31/03/2022 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.12 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 20 นาท ี17 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 36.74 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 45.57 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 18.17 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.51 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถบรรทุกดับเพลิง) บว-4900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [50 นํ�าดบัเพลงิ - นายธาตร ีบรุาคร] 0บว-4900 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2022

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/03/2022 00:00:41 01/03/2022 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

02/03/2022 00:00:18 02/03/2022 23:59:55 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

0 0.19 0.00 ลติร

03/03/2022 00:00:55 03/03/2022 23:59:32 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 0.03 0.00 ลติร

04/03/2022 00:00:32 04/03/2022 23:59:09 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 0.00 0.00 ลติร

05/03/2022 00:00:09 05/03/2022 23:59:47 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

06/03/2022 00:00:47 06/03/2022 23:59:24 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 0.06 0.00 ลติร

07/03/2022 00:00:25 07/03/2022 23:59:02 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 0.20 0.00 ลติร

08/03/2022 00:00:02 08/03/2022 23:59:39 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

88 53.31 24.27 ลติร

09/03/2022 00:00:39 09/03/2022 23:59:13 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 0.04 0.00 ลติร

10/03/2022 00:00:14 10/03/2022 23:59:51 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

0 0.00 0.00 ลติร

11/03/2022 00:00:52 11/03/2022 23:59:28 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.21 0.00 ลติร

12/03/2022 00:00:28 12/03/2022 23:59:05 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 0.03 0.00 ลติร

13/03/2022 00:00:06 13/03/2022 23:59:43 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

0 0.04 0.00 ลติร

14/03/2022 00:00:43 14/03/2022 23:59:20 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 0.00 0.00 ลติร

15/03/2022 00:00:20 15/03/2022 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.06 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

16/03/2022 00:00:58 16/03/2022 23:59:35 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 0.07 0.00 ลติร

17/03/2022 00:00:35 17/03/2022 23:59:12 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 0.05 0.00 ลติร

18/03/2022 00:00:12 18/03/2022 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 0.00 0.00 ลติร

19/03/2022 00:00:51 19/03/2022 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 0.24 0.00 ลติร

20/03/2022 00:00:30 20/03/2022 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/03/2022 00:00:09 21/03/2022 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 0.40 0.00 ลติร

22/03/2022 00:00:48 22/03/2022 23:59:27 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.27 0.00 ลติร

23/03/2022 00:00:28 23/03/2022 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.08 0.00 ลติร

24/03/2022 00:00:07 24/03/2022 23:59:45 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 0.28 0.00 ลติร

25/03/2022 00:00:46 25/03/2022 23:59:23 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 0.10 0.00 ลติร

26/03/2022 00:00:24 26/03/2022 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.18 0.00 ลติร

27/03/2022 00:00:01 27/03/2022 23:59:38 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

1 0.16 0.00 ลติร

28/03/2022 00:00:38 28/03/2022 23:59:15 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

94 38.75 18.45 ลติร

29/03/2022 00:00:15 29/03/2022 23:59:50 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

95 25.51 12.30 ลติร

30/03/2022 00:00:51 30/03/2022 23:59:25 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

91 26.03 11.72 ลติร

31/03/2022 00:00:26 31/03/2022 23:58:59 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

88 25.84 12.42 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 22 ชั�วโมง 26 นาท ี33 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 36.56 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 172.45 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 79.16 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.18 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --


