
 

 

 

 

 

รายงานการท างานยานพาหนะ 63 คัน 

องค์การบริหารส่วนจังหวดัสุพรรณบุรี 
เมษายน 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] 
 
04/04/2022 
    

 
   

 

  



 

05/04/2022 

  

  

 

  



 

18/04/2022 

  

   

 

  



 

19/04/2022 

  

  

 

  



 

20/04/2022 

 

   

 

  



 

26/04/2022 

  

   

 



รถคันที่ 2 รถขุดไฮดรอลกิ ค้าโต้ HD 700  ต-2400 

 

 

 

  



2400ต-2400 [22 แม็คโคร] 
 

01/04/2022 
     

  

 

  



 

02/04/2022 

  

 

  

 

  



 

04/04/2022 

  

  

 

  



 

05/04/2022 

  

  

 

  



 

07/04/2022 

  

  

 

  



 

08/04/2022 

  

  

 

  



 

11/04/2022 

  

  

 

  



 

12/04/2022 

  

   

 

 



 

18/04/2022 

  

  

 

  



 

19/04/2022 

  

  

 

  



 

20/04/2022 

  

   

 

  



 

25/04/2022 

  

   

 

  



 

26/04/2022 

  

   

 



รถคันที่ 3 รถเกลี่ยดิน แคตเตอร์ฟิลล่าร์ 140 H ตค – 400 

 

 

 

 

 



ตค-400 [33 เกลี่ยดิน]  
 
01/04/2022 

 



 รถคันที่ 4 รถเกลี่ยดิน CATERPILLAR 140K ตค-401 

 

 

 

 

 

 



40ตค-401 [11 รถเกลี่ยดิน]  
 

 
01/04/2022 

  

  

 
  



 

 

05/04/2022 

  

  

 
  



 

 

07/04/2022 

  

     

 
  



 

 

08/04/2022 

  

   

 
  



 

 

19/04/2022 

  

  

 
  



 

 

20/04/2022 

  

   

 
  



 

 

21/04/2022 

  

  

 
  



 

 

22/04/2022 

  

  

 
  



 

 

25/04/2022 

  

   

 



รถคันที่ 5 รถขุดไฮดรอลกิ โคมัสสุ PC200 – 6  ตค-780 
 

 
 

 
  



ตค-780 [24 แม็คโคร] 
 

01/04/2022 
   

     
   

 
  



 
 
05/04/2022 
  

     
   

 
  



 
 
07/04/2022 
  

     
   

 
  



 
 
08/04/2022 
  

     
   

 
  



 
 
09/04/2022 
  

     
   

 
  



 
 
12/04/2022 
  

     
   

 
  



 
 
19/04/2022 
   

     
   

 
  



 
 
20/04/2022 
  

     
  

 
  



 
 
26/04/2022 
  

     
   

 



 
 

รถคันที่ 6 ขุดไฮดรอลิก โคมัสสุ PC200 LC-7 ตค – 1345 

 

 

 

 

 



 
 

ตค-1345 [27 แม็คโคร] 
 

01/04/2022 
    

     
    

 
  



 
 

 
 
04/04/2022 
  

     
   

 
  



 
 

 
 
06/04/2022 
   

     
    

 
  



 
 

 
 
07/04/2022 
  

     
   

 
  



 
 

 
 
08/04/2022 
  

     
   

 
  



 
 

 
 
11/04/2022 
  

     
   

 
  



 
 

 
 
12/04/2022 
  

     
   

 
  



 
 

 
 
13/04/2022 
  

     
   

 
  



 
 

 
 
14/04/2022 
   

     
    

 
  



 
 

 
 
17/04/2022 
  

     
        

 
  



 
 

 
 
18/04/2022 
  

     
    

 
  



 
 

 
 
19/04/2022 
  

     
   

 
  



 
 

 
 
23/04/2022 
  

     
   

 
  



 
 

 
 
26/04/2022 
  

     
   

 



รถคันที่  7 รถขุดไฮดรอลกิ โคมัสสุ PC200 LC-7 ตค – 1346 

 

 
 

 

 

 

 



13ตค-1346 [30 แม็คโคร] 
 
01/04/2022 
   

     
   

 
  



 
 
04/04/2022 
  

     
  

 
  



 
 
05/04/2022 
   

     
    

 
  



 
 
07/04/2022 
  

     
   

 
  



 
 
08/04/2022 
  

     
   

 
  



 
 
11/04/2022 
  

     
   

 
  



 
 
12/04/2022 
  

     
   

 
  



 
 
18/04/2022 
  

     
   

 
  



 
 
19/04/2022 
  

     
   

 
  



 
 
20/04/2022 
  

     
   

 
  



 
 
25/04/2022 
   

     
   

 
  



 
 
26/04/2022 
   

     
   

 
 



รถคันที่ 8 รถขุดไฮดรอลกิ โคมัสสุ PC200 LC-7 ตค – 1507 

 

 

 

 



ตค-1507 [25 แม็ครโคร] 
 

01/04/2021 
   

     
   

 
  



 
 
04/04/2022 
   

     
   

 
  



 
 
05/04/2022 
  

     
   

 
  



 
 
07/04/2022 
  

     
   

 
  



 
 
08/04/2022 
  

     
   

 
  



 
 
11/04/2022 
  

     
   

 
  



 
 
12/04/2022 
  

     
   

 
  



 
 
18/04/2022 
  

     
  

 
  



 
 
19/04/2022 
  

     
   

 
  



 
 
20/04/2022 
  

     
   

 
  



 
 
25/04/2022 
  

     
   

 
  



 
 
26/04/2022 
  

     
   

 



รถคันที่ 9 รถเกลี่ยดิน CATERPILLAR 120H ตค-1707 

 

 

 

      

  



ตค-1707 [10 รถเกลี่ยดนิ] 
 

01/04/2022 
  

     
   

 
  



 
 
02/04/2022 
   

     
  

 
  



 
 
05/04/2022 
 

     
   

 
  



 
 
07/04/2022 
  

     
   

 
  



 
 
08/04/2022 
  

     
  

 
  



 
 
11/04/2022 
  

     
   

 
  



 
 
12/04/2022 
  

     
   

 
  



 
 
18/04/2022 
  

     
  

 
  



 
 
20/04/2022 
  

     
   

 
  



 
 
21/04/2022 
  

     
  

 
  



 
 
22/04/2022 
   

     
   

 
  



 
 
25/04/2022 
  

 



คันที่ 10 รถขุดไฮดรอลิกฮิตาชิ ZAXISS 200  ตค.-3446 

 

 

      

 
 



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

     
  

 
  



 
 
02/04/2022 
   

     
   

 
  



 
 
05/04/2022 
  

     
  

 
  



 
 
26/04/2022 
  

     
  

 



รถคันที่ 11 รถขุดไฮดรอลิกฮิตาชิ ZAXISS 200 ตค.-3447 

 

 

 

 



ตค-3447 [29 แม็คโคร] 
 

01/04/2022 
   



รถคันที่ 12 รถเกลี่ยดินลอ้ยาง แคตเตอร์ฟิลล่าร์ 140 H ตค – 3692 

 

 

 

 

 



ตค-3692 [32 รถเกลี่ยดนิ] 
 

01/04/2022 
 



รถคันที่ 13 รถเกลี่ยดิน CATERPILLAR 140K ตค-3693 

 

 

 

                  

 

 



ตค-3693 [09 รถเกลี่ยดนิ] 
 

07/03/2022 
  

     
  

 
  



 
 
04/04/2022 
  

     
   

 
  



 
 
05/04/2022 
  

     
  

 
  



 
 
07/04/2022 
  

     
  

 
  



 
 
08/04/2022 
 

     
  

 
  



 
 
11/04/2022 
   

     
  

 
  



 
 
12/04/2022 
  

 
    

 
  



 
 
18/04/2022 
  

     
  

 
  



 
 
19/04/2022 
  

     
   

 
  



 
 
21/04/2022 
  

     
  

 
  



 
 
22/04/2022 
  

     
   

 
  



 
 
25/04/2022 
   

     
   

 
 



รถคันที่ 14 รถขุดไฮดรอลิก แคตเตอร์ฟิลล่าร์ 320 DL  ตค-3721 

 

 

 

 

 

 



ตค-3721 [26 แม็คโคร] 
 

01/04/2022 
   

     
    

 
  



 
 
04/04/2022 
  

     
   

 
  



 
 
05/04/2022 
  

     
   

 
  



 
 
07/04/2022 
  

     
   

 
  



 
 
08/04/2022 
  

     
  

 
  



 
 
11/04/2022 
  

     
   

 
  



 
 
12/04/2022 
  

     
    

 
  



 
 
18/04/2022 
  

     
   

 
  



 
 
19/04/2022 
  

     
   

 
  



 
 
20/04/2022 
  

     
   

 
  



 
 
25/04/2022 
  

     
  

 
  



 
 
26/04/2022 
  

     
  

 



รถคันที่ 15 ขุดไฮดรอลิค ตฆ-545 

 

 

 

 

 



ตฆ-545 [64 แม็คโคร] 
 

01/04/2022 
   

     
  

 
  



 
 
04/04/2022 
  

     
  

 
  



 
 
05/04/2022 
  

     
   

 
  



 
 
07/04/2022 
  

     
   

 
  



 
 
08/04/2022 
  

     
  

 
  



 
 
11/04/2022 
  

     
   

 
  



 
 
12/04/2022 
  

     
  

 
  



 
 
18/04/2022 
  

     
  

 
  



 
 
19/04/2022 
  

     
   

 
  



 
 
20/04/2022 
  

     
  

 
  



 
 
25/04/2022 
  

     
     

 
  



 
 
26/04/2022 
  

     
   

 



รถคันที่ 16 กองช่าง เกลีย่ดิน อบจ.72 

 

 

 

 
 

 



อบจ-72 [12 รถเกลี่ยดิน] 
 

01/03/2022 
  

 
   

 
  



 
 
04/04/2022 
  

     
   

 
  



 
 
05/04/2022 
  

     
   

 
  



 
 
21/04/2022 
  

     
   

 
  



 
 
22/04/2022 
  

     
   

 
  



 
 
25/04/2022 
  

     
  

 
  



 
 
26/04/2022 
  

     
   

 



 

 

 

 

 

รายงานการท างานเคร่ืองจักรหนัก 

จ านวน 16 คัน 



ลำดับที่ 1 รถขุดไฮดรอลิก มิซูบิชิ 180  ต – 1227 

 

 

 

 

 



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [23 แม็คโคร - นายอศัวนิ เปาอนิทร]์ 0ต-1227 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/04/2022 วนัสิ�นสดุ: 27/04/2022

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 04/04/2022 อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 1
 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

04/04/2022
13:25:27

04/04/2022
14:12:32

47 นาท ี5 วนิาที - 1.78 กม.

23
แม็คโคร -
นายอศัวนิ
เปาอนิทร์

0ต-1227 05/04/2022 อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

05/04/2022
10:21:42

05/04/2022
10:46:26

24 นาท ี44 วนิาที - 1.21 กม.

23
แม็คโคร -
นายอศัวนิ
เปาอนิทร์

0ต-1227 18/04/2022 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัภมูภิทัรชา
 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

18/04/2022
10:37:59

18/04/2022
10:43:40

5 นาท ี41 วนิาที - 0.71 กม.

23
แม็คโคร -
นายอศัวนิ
เปาอนิทร์

0ต-1227 19/04/2022 อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

19/04/2022
09:38:11

19/04/2022
14:11:01

4 ชั�วโมง 32 นาที
50 วนิาที

- 1.66 กม.

23
แม็คโคร -
นายอศัวนิ
เปาอนิทร์

0ต-1227 20/04/2022 อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

20/04/2022
11:42:31

20/04/2022
11:57:17

14 นาท ี46 วนิาที - 0.48 กม.

23
แม็คโคร -
นายอศัวนิ
เปาอนิทร์

0ต-1227 25/04/2022 อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

25/04/2022
11:15:43

25/04/2022
11:17:07

1 นาท ี24 วนิาที - 0.90 กม.

23
แม็คโคร -
นายอศัวนิ
เปาอนิทร์

0ต-1227 26/04/2022 อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

26/04/2022
11:29:22

26/04/2022
11:36:43

7 นาท ี21 วนิาที - 0.39 กม.



รถคันที่ 2 รถขุดไฮดรอลกิ ค้าโต้ HD 700  ต-2400 

 

 

 

 



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [22 แม็คโคร - นายสชุาต ิศรสีขุ] 0ต-2400 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/04/2022 วนัสิ�นสดุ: 27/04/2022

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 01/04/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

01/04/2022
07:41:07

01/04/2022
08:24:56

43 นาท ี49 วนิาที - 0.63 กม.

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 02/04/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

02/04/2022
07:53:27

02/04/2022
09:35:54

1 ชั�วโมง 42 นาที
27 วนิาที

- 1.24 กม.

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

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

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

04/04/2022
07:18:25

04/04/2022
09:07:17

1 ชั�วโมง 48 นาที
52 วนิาที

- 1.39 กม.

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 05/04/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

05/04/2022
07:39:35

05/04/2022
11:01:37

3 ชั�วโมง 22 นาท ี2
วนิาที

- 1.69 กม.

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 07/04/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

07/04/2022
07:35:44

07/04/2022
09:04:34

1 ชั�วโมง 28 นาที
50 วนิาที

- 1.43 กม.

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 08/04/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

08/04/2022
07:29:52

08/04/2022
09:16:27

1 ชั�วโมง 46 นาที
35 วนิาที

- 2.44 กม.

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 09/04/2022 - - - - - - -

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 10/04/2022 - - - - - - 0.64 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 11/04/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

11/04/2022
09:01:37

11/04/2022
10:07:06

1 ชั�วโมง 5 นาท ี29
วนิาที

- 1.16 กม.

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 12/04/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

12/04/2022
07:34:35

12/04/2022
08:39:06

1 ชั�วโมง 4 นาท ี31
วนิาที

- 1.27 กม.

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 18/04/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

18/04/2022
07:39:00

18/04/2022
09:43:01

2 ชั�วโมง 4 นาท ี1
วนิาที

- 1.13 กม.

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 19/04/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

19/04/2022
08:11:13

19/04/2022
08:26:56

15 นาท ี43 วนิาที - 0.85 กม.

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 20/04/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

20/04/2022
06:58:09

20/04/2022
09:58:03

2 ชั�วโมง 59 นาที
54 วนิาที

- 1.82 กม.

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 21/04/2022 - - - - - - -

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 22/04/2022 - - - - - - -

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 23/04/2022 - - - - - - 0.78 กม.

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 24/04/2022 - - - - - - -



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 25/04/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

25/04/2022
07:33:30

25/04/2022
09:21:44

1 ชั�วโมง 48 นาที
14 วนิาที

- 1.54 กม.

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 26/04/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

26/04/2022
07:30:43

26/04/2022
08:57:53

1 ชั�วโมง 27 นาที
10 วนิาที

- 2.72 กม.

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 27/04/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

27/04/2022
09:58:29

27/04/2022
09:58:36

7 วนิาที - 0.06 กม.



รถคันที่ 3 รถเกลี่ยดิน แคตเตอร์ฟิลล่าร์ 140 H ตค – 400 

 

 

 

 

 



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [33 เกลี�ยดนิ - นายสเุทพ เสมคํา] ตค-400 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/04/2022 วนัสิ�นสดุ: 27/04/2022

ชื�อสนิทรพัย์ ป้ายทะเบยีน 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: 01/04/2022 วนัสิ�นสดุ: 27/04/2022

ชื�อ
สนิทรพัย์ ป้ายทะเบยีน ประจาํวนัที�

สถานที� เร ิ�ม
ตน้

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 04/04/2022 อยูท่ี� ศนูย์
พัฒนาเด็ก
เล็กองคก์าร
บรหิารสว่น
ตําบลหนอง

บอ่
 ต.ทุง่คอก

อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูย์
พัฒนาเด็ก
เล็กองคก์าร
บรหิารสว่น
ตําบลหนอง

บอ่
 ต.ทุง่คอก

อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

04/04/2022 08:27:58 04/04/2022 16:21:08 7 ชั�วโมง 53 นาท ี10 วนิาที - 28.52 กม.

11 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายธนะ
พงษ์ ชนิ
วงษ์สดุ

ตค-401 05/04/2022 อยูท่ี� ศนูย์
พัฒนาเด็ก
เล็กองคก์าร
บรหิารสว่น
ตําบลหนอง

บอ่
 ต.ทุง่คอก

อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี�
ที�ทําการกลุม่
เยาวชน
หมูบ่า้น
อาคาร

อเนกประสงค์
หมูท่ี� 9 บา้น
ดอนแจง
พัฒนา

 ต.บอ่สพุรรณ
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

05/04/2022 08:21:54 05/04/2022 15:58:37 7 ชั�วโมง 36 นาท ี43 วนิาที - 25.46 กม.

11 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายธนะ
พงษ์ ชนิ
วงษ์สดุ

ตค-401 07/04/2022 อยูท่ี�
ที�ทําการกลุม่
เยาวชน
หมูบ่า้น
อาคาร

อเนกประสงค์
หมูท่ี� 9 บา้น
ดอนแจง
พัฒนา

 ต.บอ่สพุรรณ
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อาคาร
อเนกประสงค์
หมูท่ี� 9 บา้น
ดอนแจง
พัฒนา

 ต.หนองบอ่
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

07/04/2022 08:47:03 07/04/2022 15:39:36 6 ชั�วโมง 52 นาท ี33 วนิาที - 24.81 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์ ป้ายทะเบยีน ประจาํวนัที�

สถานที� เร ิ�ม
ตน้

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 08/04/2022 อยูท่ี� อาคาร
อเนกประสงค์
หมูท่ี� 9 บา้น
ดอนแจง
พัฒนา

 ต.หนองบอ่
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อาคาร
อเนกประสงค์
หมูท่ี� 9 บา้น
ดอนแจง
พัฒนา

 ต.หนองบอ่
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

08/04/2022 08:26:47 08/04/2022 15:52:46 7 ชั�วโมง 25 นาท ี59 วนิาที - 24.79 กม.

11 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายธนะ
พงษ์ ชนิ
วงษ์สดุ

ตค-401 19/04/2022 อยูท่ี� อาคาร
อเนกประสงค์
หมูท่ี� 9 บา้น
ดอนแจง
พัฒนา

 ต.หนองบอ่
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้
สว่นจํากดัคน
หนองบอ่เรดิ

โอ
 ต.หนองบอ่

อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

19/04/2022 08:37:25 19/04/2022 15:45:08 7 ชั�วโมง 7 นาท ี43 วนิาที - 20.86 กม.

11 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายธนะ
พงษ์ ชนิ
วงษ์สดุ

ตค-401 20/04/2022 อยูท่ี� หา้งหุน้
สว่นจํากดัคน
หนองบอ่เรดิ

โอ
 ต.หนองบอ่

อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดั
หนองกระทู ้

 ต.หนองบอ่
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

20/04/2022 08:52:17 20/04/2022 15:50:43 6 ชั�วโมง 58 นาท ี26 วนิาที - 23.60 กม.

11 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายธนะ
พงษ์ ชนิ
วงษ์สดุ

ตค-401 21/04/2022 อยูท่ี� วดั
หนองกระทู ้

 ต.หนองบอ่
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดั
หนองกระทู ้

 ต.หนองบอ่
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

21/04/2022 08:48:12 21/04/2022 15:53:15 7 ชั�วโมง 5 นาท ี3 วนิาที - 24.18 กม.

11 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายธนะ
พงษ์ ชนิ
วงษ์สดุ

ตค-401 22/04/2022 อยูท่ี� วดั
หนองกระทู ้

 ต.หนองบอ่
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูย์
อาสาสมคัร
ป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรอืน
องคก์าร
บรหิารสว่น
ตําบลหนอง

บอ่
 ต.หนองบอ่

อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

22/04/2022 08:14:53 22/04/2022 16:11:26 7 ชั�วโมง 56 นาท ี33 วนิาที - 25.27 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์ ป้ายทะเบยีน ประจาํวนัที�

สถานที� เร ิ�ม
ตน้

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 25/04/2022 อยูท่ี� ศนูย์
อาสาสมคัร
ป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรอืน
องคก์าร
บรหิารสว่น
ตําบลหนอง

บอ่
 ต.หนองบอ่

อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูย์
อาสาสมคัร
ป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรอืน
องคก์าร
บรหิารสว่น
ตําบลหนอง

บอ่
 ต.หนองบอ่

อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

25/04/2022 08:48:12 25/04/2022 14:58:28 6 ชั�วโมง 10 นาท ี16 วนิาที - 19.19 กม.



รถคันที่ 5 รถขุดไฮดรอลกิ โคมัสสุ PC200 – 6  ตค-780 
 

 
 

 
 



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [24 แม็คโคร - นายธนธรณ ์ทองสขุ] ตค-780 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/04/2022 วนัสิ�นสดุ: 27/04/2022

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 01/04/2022 อยูท่ี� วดัอมัพวนั
 ต.สองพี�นอ้ง อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

01/04/2022
09:09:11

01/04/2022
15:41:18

6 ชั�วโมง 32 นาท ี7
วนิาที

- 9.47 กม.

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 05/04/2022 อยูท่ี� สนทิโฮมอเีลคทรคิ
 ต.สองพี�นอ้ง อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

05/04/2022
09:12:49

05/04/2022
10:05:45

52 นาท ี56 วนิาที - 15.57 กม.

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 06/04/2022 - - - - - - 0.19 กม.

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 07/04/2022 อยูท่ี� เชง้โภชนา
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

07/04/2022
09:23:31

07/04/2022
16:12:02

6 ชั�วโมง 48 นาที
31 วนิาที

- 10.43 กม.

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 08/04/2022 อยูท่ี� เชง้โภชนา
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

08/04/2022
09:29:31

08/04/2022
16:04:00

6 ชั�วโมง 34 นาที
29 วนิาที

- 8.63 กม.

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 11/04/2022 อยูท่ี� สมพงษ์การเกษตร ทุง่คอก
 ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� นานาคอมพวิเตอร ์บรษัิท อาคเนย์
ประกนัภยั จํากดั (มหาชน)

 ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

11/04/2022
10:10:50

11/04/2022 16:11:25 6 ชั�วโมง 35 วนิาที - 13.17 กม.

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 12/04/2022 อยูท่ี� นานาคอมพวิเตอร ์บรษัิท อาคเนย์
ประกนัภยั จํากดั (มหาชน)

 ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

12/04/2022
09:04:17

12/04/2022
16:00:39

6 ชั�วโมง 56 นาที
22 วนิาที

- 10.01 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 19/04/2022 อยูท่ี� วฒันศลิป์
 ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ด.ีเอ็ม. ชยัพงษ์ คอรป์อเรชั�น
 ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

19/04/2022
09:10:54

19/04/2022
16:05:05

6 ชั�วโมง 54 นาที
11 วนิาที

- 8.34 กม.

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 20/04/2022 อยูท่ี� ด.ีเอ็ม. ชยัพงษ์ คอรป์อเรชั�น
 ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

20/04/2022
10:50:07

20/04/2022
15:24:44

4 ชั�วโมง 34 นาที
37 วนิาที

- 21.77 กม.

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 26/04/2022 อยูท่ี� อทติยา
 ต.บางพลบั อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

26/04/2022
09:01:42

26/04/2022
16:06:01

7 ชั�วโมง 4 นาท ี19
วนิาที

- 13.42 กม.

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 27/04/2022 อยูท่ี� ฟารม์เป็ดทอง
 ต.บางพลบั อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

27/04/2022
09:48:37

27/04/2022
09:48:40

3 วนิาที - 0.35 กม.



 
 

รถคันที่ 6 ขุดไฮดรอลิก โคมัสสุ PC200 LC-7 ตค – 1345 

 

 

 



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [27 แม็คโคร - นายสทุธ ิสงัขวรรณะ] ตค-1345 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/04/2022 วนัสิ�นสดุ: 27/04/2022

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 01/04/2022 อยูท่ี� คณุลุน้
 ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� คณุลุน้
 ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

01/04/2022
08:38:26

01/04/2022
16:32:02

7 ชั�วโมง 53 นาที
36 วนิาที

- 7.60 กม.

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 02/04/2022 - - - - - - -

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 03/04/2022 - - - - - - -

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 04/04/2022 อยูท่ี� คณุลุน้
 ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� คณุลุน้
 ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

04/04/2022
08:21:59

04/04/2022
16:30:53

8 ชั�วโมง 8 นาท ี54
วนิาที

- 8.36 กม.

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 06/04/2022 อยูท่ี� คณุลุน้
 ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� คณุลุน้
 ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

06/04/2022
08:18:30

06/04/2022
12:57:10

4 ชั�วโมง 38 นาที
40 วนิาที

- 1.98 กม.

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 07/04/2022 อยูท่ี� คณุลุน้
 ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� คณุลุน้
 ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

07/04/2022
08:33:01

07/04/2022
16:38:52

8 ชั�วโมง 5 นาท ี51
วนิาที

- 8.21 กม.

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 08/04/2022 อยูท่ี� คณุลุน้
 ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� คณุลุน้
 ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

08/04/2022
08:26:07

08/04/2022
16:25:20

7 ชั�วโมง 59 นาที
13 วนิาที

- 8.25 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 11/04/2022 อยูท่ี� คณุลุน้
 ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัปู่ บวั
 ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

11/04/2022
09:19:26

11/04/2022
15:54:07

6 ชั�วโมง 34 นาที
41 วนิาที

- 14.70 กม.

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 12/04/2022 อยูท่ี� วดัปู่ บวั
 ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

12/04/2022
09:20:08

12/04/2022
17:39:44

8 ชั�วโมง 19 นาที
36 วนิาที

- 36.85 กม.

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 13/04/2022 อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

13/04/2022
11:43:43

13/04/2022
11:47:17

3 นาท ี34 วนิาที - 0.39 กม.

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 14/04/2022 อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

14/04/2022
13:13:24

14/04/2022
13:29:43

16 นาท ี19 วนิาที - 0.36 กม.

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 15/04/2022 - - - - - - -

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 16/04/2022 - - - - - - -

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 17/04/2022 อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

17/04/2022
07:56:31

17/04/2022
13:46:29

5 ชั�วโมง 49 นาที
58 วนิาที

- 1.30 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 18/04/2022 อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

18/04/2022
16:42:33

18/04/2022
16:45:23

2 นาท ี50 วนิาที - 5.22 กม.

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 19/04/2022 อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

19/04/2022
17:07:01

19/04/2022
17:11:09

4 นาท ี8 วนิาที - 0.30 กม.

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 23/04/2022 อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

23/04/2022
12:42:58

23/04/2022
20:00:30

7 ชั�วโมง 17 นาที
32 วนิาที

- 1.07 กม.

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 24/04/2022 อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

24/04/2022
18:01:09

24/04/2022
18:57:33

56 นาท ี24 วนิาที - 0.15 กม.

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 25/04/2022 - - - - - - 0.06 กม.

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 26/04/2022 อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

26/04/2022
18:29:48

26/04/2022
19:46:42

1 ชั�วโมง 16 นาที
54 วนิาที

- 0.55 กม.



รถคันที่  7 รถขุดไฮดรอลกิ โคมัสสุ PC200 LC-7 ตค – 1346 

 

 
 

 

 

 



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [30 แม็คโคร - นายสพุจน ์คุม้นุช] ตค-1346 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/04/2022 วนัสิ�นสดุ: 27/04/2022

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 01/04/2022 อยูท่ี� กาแฟเวยีดนาม
 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

01/04/2022
08:43:34

01/04/2022
15:27:14

6 ชั�วโมง 43 นาที
40 วนิาที

- 6.96 กม.

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 04/04/2022 อยูท่ี� กาแฟเวยีดนาม
 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

04/04/2022
08:37:11

04/04/2022
15:46:11

7 ชั�วโมง 9 นาที - 7.68 กม.

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 05/04/2022 อยูท่ี� วดัศรจัีนต์
 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

05/04/2022
08:37:40

05/04/2022
15:38:22

7 ชั�วโมง 42 วนิาที - 7.69 กม.

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 06/04/2022 - - - - - - -

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 07/04/2022 อยูท่ี� วดัศรจัีนต์
 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

07/04/2022
09:13:18

07/04/2022
15:01:41

5 ชั�วโมง 48 นาที
23 วนิาที

- 7.01 กม.

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 08/04/2022 อยูท่ี� วดัศรจัีนต์
 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

08/04/2022
08:22:21

08/04/2022
15:21:18

6 ชั�วโมง 58 นาที
57 วนิาที

- 9.27 กม.

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 11/04/2022 อยูท่ี� โรงสศีริลิาภธญัญาพานชิ
 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

11/04/2022
09:47:38

11/04/2022 13:11:36 3 ชั�วโมง 23 นาที
58 วนิาที

- 3.65 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 12/04/2022 อยูท่ี� อูช่า่งชยั
 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

12/04/2022
09:48:40

12/04/2022
10:13:34

24 นาท ี54 วนิาที - 0.99 กม.

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 13/04/2022 - - - - - - -

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 14/04/2022 - - - - - - -

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 15/04/2022 - - - - - - -

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 16/04/2022 - - - - - - -

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 17/04/2022 - - - - - - -

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 18/04/2022 อยูท่ี� อูช่า่งชยั
 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

18/04/2022
08:36:11

18/04/2022
15:35:05

6 ชั�วโมง 58 นาที
54 วนิาที

- 9.16 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 19/04/2022 อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้น
 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

19/04/2022
08:34:13

19/04/2022
15:35:40

7 ชั�วโมง 1 นาท ี27
วนิาที

- 7.63 กม.

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 20/04/2022 อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้น
 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

20/04/2022
09:59:48

20/04/2022
15:33:46

5 ชั�วโมง 33 นาที
58 วนิาที

- 6.70 กม.

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 21/04/2022 - - - - - - -

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 22/04/2022 - - - - - - -

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 23/04/2022 - - - - - - -

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 24/04/2022 - - - - - - -

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 25/04/2022 อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้น
 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
วงัยาง

 ต.วงัยาง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

25/04/2022
08:41:49

25/04/2022
15:43:21

7 ชั�วโมง 1 นาท ี32
วนิาที

- 7.69 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.)

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 26/04/2022 อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
วงัยาง

 ต.วงัยาง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

26/04/2022
08:32:50

26/04/2022
16:03:35

7 ชั�วโมง 30 นาที
45 วนิาที

- 12.12 กม.

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 27/04/2022 - - - - - - 0.09 กม.



รถคันที่ 8 รถขุดไฮดรอลกิ โคมัสสุ PC200 LC-7 ตค – 1507 

 

 

 

 



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [25 แม็คโคร - นายวษิณุ ภฆูงั] ตค-1507 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/04/2022 วนัสิ�นสดุ: 27/04/2022

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 01/04/2022 อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลนาง
บวช

 ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

01/04/2022
08:18:03

01/04/2022
15:52:40

7 ชั�วโมง 34 นาที
37 วนิาที

- 7.69 กม.

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 02/04/2022 - - - - - - -

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 03/04/2022 - - - - - - -

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 04/04/2022 อยูท่ี� บา้นไร่
 ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

04/04/2022
08:21:31

04/04/2022
15:18:23

6 ชั�วโมง 56 นาที
52 วนิาที

- 5.01 กม.

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 05/04/2022 อยูท่ี� บา้นไร่
 ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

05/04/2022
08:37:23

05/04/2022
15:17:36

6 ชั�วโมง 40 นาที
13 วนิาที

- 5.60 กม.

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 06/04/2022 - - - - - - -

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 07/04/2022 อยูท่ี� บา้นไร่
 ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

07/04/2022
08:10:05

07/04/2022
15:54:31

7 ชั�วโมง 44 นาที
26 วนิาที

- 6.09 กม.

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 08/04/2022 อยูท่ี� วดัเขาดนิ
 ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

08/04/2022
08:18:11

08/04/2022
15:37:11

7 ชั�วโมง 19 นาที - 9.37 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 09/04/2022 - - - - - - -

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 10/04/2022 - - - - - - -

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 11/04/2022 อยูท่ี� วดับา้นทงึ
 ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

11/04/2022
09:45:22

11/04/2022
15:20:34

5 ชั�วโมง 35 นาที
12 วนิาที

- 5.33 กม.

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 12/04/2022 อยูท่ี� วดับา้นทงึ
 ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

12/04/2022
08:27:36

12/04/2022
15:20:52

6 ชั�วโมง 53 นาที
16 วนิาที

- 7.03 กม.

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 13/04/2022 - - - - - - -

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 14/04/2022 - - - - - - -

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 15/04/2022 - - - - - - -

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 16/04/2022 - - - - - - -

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 17/04/2022 - - - - - - -



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 18/04/2022 อยูท่ี� วดับา้นทงึ
 ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

18/04/2022
08:37:42

18/04/2022
15:33:45

6 ชั�วโมง 56 นาที
3 วนิาที

- 8.22 กม.

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 19/04/2022 อยูท่ี� สามชกุเมทลัชที
 ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

19/04/2022
08:18:23

19/04/2022
15:31:08

7 ชั�วโมง 12 นาที
45 วนิาที

- 5.09 กม.

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 20/04/2022 อยูท่ี� สามชกุเมทลัชที
 ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

20/04/2022
09:52:22

20/04/2022
15:30:27

5 ชั�วโมง 38 นาที
5 วนิาที

- 5.51 กม.

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 21/04/2022 - - - - - - -

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 22/04/2022 - - - - - - -

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 23/04/2022 - - - - - - -

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 24/04/2022 - - - - - - -

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 25/04/2022 อยูท่ี� วดับา้นทงึ
 ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

25/04/2022
08:05:41

25/04/2022
15:33:23

7 ชั�วโมง 27 นาที
42 วนิาที

- 6.92 กม.

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 26/04/2022 อยูท่ี� วดับา้นทงึ
 ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

26/04/2022
08:30:50

26/04/2022
15:53:21

7 ชั�วโมง 22 นาที
31 วนิาที

- 5.26 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 27/04/2022 อยูท่ี� สามชกุเมทลัชที
 ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

27/04/2022
09:53:28

27/04/2022
09:55:11

1 นาท ี43 วนิาที - 0.09 กม.



รถคันที่ 9 รถเกลี่ยดิน CATERPILLAR 120H ตค-1707 

 

 

 

      

  



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [10 รถเกลี�ยดนิ - นายสเุทพ ภฆูงั] ตค-1707 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/04/2022 วนัสิ�นสดุ: 27/04/2022

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 01/04/2022 อยูท่ี� ทเีอ็นซี
 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

01/04/2022
09:33:55

01/04/2022
11:56:43

2 ชั�วโมง 22 นาที
48 วนิาที

- 7.36 กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

ตค-1707 04/04/2022 อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนมะ
สงัข์

 ต.ดอนมะสงัข ์อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

04/04/2022
09:36:10

04/04/2022
11:50:21

2 ชั�วโมง 14 นาที
11 วนิาที

- 13.53 กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

ตค-1707 05/04/2022 อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนมะ
สงัข์

 ต.ดอนมะสงัข ์อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนมะ
สงัข์

 ต.ดอนมะสงัข ์อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

05/04/2022
08:32:44

05/04/2022
17:11:59

8 ชั�วโมง 39 นาที
15 วนิาที

- 23.96 กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

ตค-1707 07/04/2022 อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนมะ
สงัข์

 ต.ดอนมะสงัข ์อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนมะ
สงัข์

 ต.ดอนมะสงัข ์อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

07/04/2022
08:03:27

07/04/2022
16:29:18

8 ชั�วโมง 25 นาที
51 วนิาที

- 20.81 กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

ตค-1707 08/04/2022 อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนมะ
สงัข์

 ต.ดอนมะสงัข ์อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนมะ
สงัข์

 ต.ดอนมะสงัข ์อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

08/04/2022
08:19:53

08/04/2022
16:40:28

8 ชั�วโมง 20 นาที
35 วนิาที

- 18.24 กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

ตค-1707 09/04/2022 - - - - - - -

10 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

ตค-1707 10/04/2022 - - - - - - -

10 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

ตค-1707 11/04/2022 อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนมะ
สงัข์

 ต.ดอนมะสงัข ์อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนมะ
สงัข์

 ต.ดอนมะสงัข ์อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

11/04/2022
08:29:17

11/04/2022
16:30:06

8 ชั�วโมง 49 วนิาที - 21.28 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 12/04/2022 อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนมะ
สงัข์

 ต.ดอนมะสงัข ์อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนมะ
สงัข์

 ต.ดอนมะสงัข ์อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

12/04/2022
08:26:10

12/04/2022
16:15:07

7 ชั�วโมง 48 นาที
57 วนิาที

- 22.78 กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

ตค-1707 13/04/2022 - - - - - - 0.04 กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

ตค-1707 18/04/2022 อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนมะ
สงัข์

 ต.ดอนมะสงัข ์อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
ศรปีระจันต์

 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

18/04/2022
09:35:46

18/04/2022
10:29:20

53 นาท ี34 วนิาที - 11.44 กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

ตค-1707 20/04/2022 อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
ศรปีระจันต์

 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
ศรปีระจันต์

 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

20/04/2022
07:57:16

20/04/2022
16:27:51

8 ชั�วโมง 30 นาที
35 วนิาที

- 17.62 กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

ตค-1707 21/04/2022 อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
ศรปีระจันต์

 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
ศรปีระจันต์

 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

21/04/2022
08:05:39

21/04/2022
16:22:51

8 ชั�วโมง 17 นาที
12 วนิาที

- 13.17 กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

ตค-1707 22/04/2022 อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
ศรปีระจันต์

 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
ศรปีระจันต์

 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

22/04/2022
08:04:48

22/04/2022
16:32:41

8 ชั�วโมง 27 นาที
53 วนิาที

- 14.40 กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

ตค-1707 25/04/2022 อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
ศรปีระจันต์

 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
ศรปีระจันต์

 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

25/04/2022
08:26:56

25/04/2022
16:45:13

8 ชั�วโมง 18 นาที
17 วนิาที

- 20.29 กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

ตค-1707 26/04/2022 อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
ศรปีระจันต์

 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

26/04/2022
08:04:30

26/04/2022
16:33:02

8 ชั�วโมง 28 นาที
32 วนิาที

- 22.36 กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

ตค-1707 27/04/2022 อยูท่ี� วดัมว่งเจรญิผล
 ต.อบทม อ.สามโก ้จ.อา่งทอง

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

27/04/2022
08:14:56

27/04/2022
08:15:11

15 วนิาที - 4.03 กม.



คันที่ 10 รถขุดไฮดรอลิกฮิตาชิ ZAXISS 200  ตค.-3446 

 

 

      

 



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [28 แม็คโคร - นายสริโรจน ์พลอยสขุใส] ตค-3446 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/04/2022 วนัสิ�นสดุ: 27/04/2022

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 01/04/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

01/04/2022
09:08:15

01/04/2022
18:56:28

9 ชั�วโมง 48 นาที
13 วนิาที

- 0.80 กม.

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 02/04/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

02/04/2022
08:40:01

02/04/2022
08:41:43

1 นาท ี42 วนิาที - 0.26 กม.

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 03/04/2022 - - - - - - -

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 04/04/2022 - - - - - - -

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 05/04/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

05/04/2022
08:38:57

05/04/2022
11:16:47

2 ชั�วโมง 37 นาที
50 วนิาที

- 2.68 กม.

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 06/04/2022 - - - - - - -



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 07/04/2022 - - - - - - -

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 08/04/2022 - - - - - - -

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 09/04/2022 - - - - - - -

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 10/04/2022 - - - - - - -

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 11/04/2022 - - - - - - -

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 12/04/2022 - - - - - - -



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 13/04/2022 - - - - - - -

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 14/04/2022 - - - - - - -

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 15/04/2022 - - - - - - -

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 16/04/2022 - - - - - - -

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 17/04/2022 - - - - - - -

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 18/04/2022 - - - - - - -



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 19/04/2022 - - - - - - -

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 20/04/2022 - - - - - - -

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 21/04/2022 - - - - - - -

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 22/04/2022 - - - - - - -

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 23/04/2022 - - - - - - -

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 24/04/2022 - - - - - - -



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 25/04/2022 - - - - - - -

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 26/04/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัโพคอย
 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

26/04/2022
07:52:01

26/04/2022
15:28:57

7 ชั�วโมง 36 นาที
56 วนิาที

- 52.53 กม.

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 27/04/2022 อยูท่ี� สระวา่ยนํ�าพแีอนดเ์อ็น
 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

27/04/2022
09:07:46

27/04/2022
09:10:58

3 นาท ี12 วนิาที - 7.71 กม.



รถคันที่ 11 รถขุดไฮดรอลิกฮิตาชิ ZAXISS 200 ตค.-3447 

 

 

 

  



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [29 แม็คโคร - นายศริศิกัดิ� คุม้นุช] ตค-3447 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/04/2022 วนัสิ�นสดุ: 27/04/2022

ชื�อสนิทรพัย์ ป้ายทะเบยีน 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: 01/04/2022 วนัสิ�นสดุ: 27/04/2022

ชื�อสนิทรพัย์ ป้ายทะเบยีน 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: 01/04/2022 วนัสิ�นสดุ: 27/04/2022

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 01/04/2022 อยูท่ี� บา้นดอนสนัชยั
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหนองผัก
นาก

 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

01/04/2022
08:38:34

01/04/2022
10:05:53

1 ชั�วโมง 27 นาที
19 วนิาที

- 16.10 กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 02/04/2022 - - - - - - -

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 03/04/2022 - - - - - - -

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 04/04/2022 อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองผักนาก

 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เจรญิลาบ 101
 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

04/04/2022
08:54:05

04/04/2022
16:11:10

7 ชั�วโมง 17 นาท ี5
วนิาที

- 15.66 กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 05/04/2022 อยูท่ี� เจรญิลาบ 101
 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เจรญิลาบ 101
 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

05/04/2022
08:29:06

05/04/2022
16:03:12

7 ชั�วโมง 34 นาท ี6
วนิาที

- 15.57 กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 06/04/2022 - - - - - - -

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 07/04/2022 อยูท่ี� เจรญิลาบ 101
 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองไผ่
 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

07/04/2022
08:40:05

07/04/2022
15:59:09

7 ชั�วโมง 19 นาท ี4
วนิาที

- 14.77 กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 08/04/2022 อยูท่ี� บา้นหนองไผ่
 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองไผ่
 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

08/04/2022
08:56:34

08/04/2022
15:44:56

6 ชั�วโมง 48 นาที
22 วนิาที

- 16.09 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 09/04/2022 - - - - - - -

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 10/04/2022 - - - - - - 0.17 กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 11/04/2022 อยูท่ี� บา้นหนองไผ่
 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นดงโมกข์
 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

11/04/2022
08:36:00

11/04/2022
15:39:22

7 ชั�วโมง 3 นาท ี22
วนิาที

- 16.13 กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 12/04/2022 อยูท่ี� บา้นดงโมกข์
 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองไผ่
 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

12/04/2022
08:53:05

12/04/2022
15:57:06

7 ชั�วโมง 4 นาท ี1
วนิาที

- 14.60 กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 13/04/2022 - - - - - - -

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 14/04/2022 - - - - - - -

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 15/04/2022 - - - - - - -

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 16/04/2022 - - - - - - -

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 17/04/2022 - - - - - - -



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 18/04/2022 อยูท่ี� บา้นหนองไผ่
 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นสบิแรด
 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

18/04/2022
08:38:04

18/04/2022
16:20:44

7 ชั�วโมง 42 นาที
40 วนิาที

- 19.60 กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 19/04/2022 อยูท่ี� บา้นสบิแรด
 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองสงัขท์อง
 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

19/04/2022
08:42:13

19/04/2022
15:24:06

6 ชั�วโมง 41 นาที
53 วนิาที

- 15.42 กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 20/04/2022 - - - - - - -

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 21/04/2022 อยูท่ี� บา้นหนองสงัขท์อง
 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองผักนาก

 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

21/04/2022
08:22:50

21/04/2022
16:01:17

7 ชั�วโมง 38 นาที
27 วนิาที

- 19.44 กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 22/04/2022 อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองผักนาก

 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหนองผัก
นาก

 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

22/04/2022
08:34:39

22/04/2022
15:57:25

7 ชั�วโมง 22 นาที
46 วนิาที

- 18.97 กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 25/04/2022 อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองผักนาก

 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองโรง
 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

25/04/2022
08:37:58

25/04/2022
15:44:13

7 ชั�วโมง 6 นาท ี15
วนิาที

- 17.28 กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 26/04/2022 - - - - - - -

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 27/04/2022 อยูท่ี� บา้นหนองโรง
 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองโรง
 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

27/04/2022
08:46:20

27/04/2022
08:47:41

1 นาท ี21 วนิาที - 3.61 กม.



รถคันที่ 14 รถขุดไฮดรอลิก แคตเตอร์ฟิลล่าร์ 320 DL  ตค-3721 

 

 

 

 

 



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [26 แม็คโคร - นายสเุพ็ชร มะลทิอง] ตค-3721 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/04/2022 วนัสิ�นสดุ: 27/04/2022

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 01/04/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

01/04/2022
07:36:02

01/04/2022
11:42:49

4 ชั�วโมง 6 นาท ี47
วนิาที

- 27.05 กม.

26
แม็คโคร -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 04/04/2022 อยูท่ี� ที�ทําการกองทนุหมูบ่า้นหมูท่ี� 2
 ต.สาล ีอ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ประตรูะบายนํ�า
 ต.สาล ีอ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

04/04/2022
08:20:04

04/04/2022
15:35:52

7 ชั�วโมง 15 นาที
48 วนิาที

- 7.45 กม.

26
แม็คโคร -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 05/04/2022 อยูท่ี� ประตรูะบายนํ�า
 ต.สาล ีอ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศาลพระพรม
 ต.ศาลาขาว อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

05/04/2022
11:30:58

05/04/2022
13:08:07

1 ชั�วโมง 37 นาท ี9
วนิาที

- 35.91 กม.

26
แม็คโคร -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 07/04/2022 อยูท่ี� ศาลพระพรม
 ต.ศาลาขาว อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศาลพระพรม
 ต.ศาลาขาว อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

07/04/2022
08:52:33

07/04/2022
16:04:29

7 ชั�วโมง 11 นาที
56 วนิาที

- 6.98 กม.

26
แม็คโคร -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 08/04/2022 อยูท่ี� ศาลพระพรม
 ต.ศาลาขาว อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศาลพระพรม
 ต.ศาลาขาว อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

08/04/2022
08:42:16

08/04/2022
15:50:36

7 ชั�วโมง 8 นาท ี20
วนิาที

- 7.61 กม.

26
แม็คโคร -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 11/04/2022 อยูท่ี� ศาลพระพรม
 ต.ศาลาขาว อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศาลพระพรม
 ต.ศาลาขาว อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

11/04/2022
09:33:28

11/04/2022
15:57:10

6 ชั�วโมง 23 นาที
42 วนิาที

- 6.43 กม.

26
แม็คโคร -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 12/04/2022 อยูท่ี� ศาลพระพรม
 ต.ศาลาขาว อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศาลพระพรม
 ต.ศาลาขาว อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

12/04/2022
08:52:45

12/04/2022
16:02:26

7 ชั�วโมง 9 นาท ี41
วนิาที

- 7.34 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 18/04/2022 อยูท่ี� ศาลพระพรม
 ต.ศาลาขาว อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศาลพระพรม
 ต.ศาลาขาว อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

18/04/2022
08:38:22

18/04/2022
15:56:58

7 ชั�วโมง 18 นาที
36 วนิาที

- 7.65 กม.

26
แม็คโคร -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 19/04/2022 อยูท่ี� ศาลพระพรม
 ต.ศาลาขาว อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศาลพระพรม
 ต.ศาลาขาว อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

19/04/2022
08:38:08

19/04/2022
15:36:54

6 ชั�วโมง 58 นาที
46 วนิาที

- 8.11 กม.

26
แม็คโคร -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 20/04/2022 อยูท่ี� ศาลพระพรม
 ต.ศาลาขาว อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศาลพระพรม
 ต.ศาลาขาว อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

20/04/2022
08:50:01

20/04/2022
13:56:22

5 ชั�วโมง 6 นาท ี21
วนิาที

- 5.75 กม.

26
แม็คโคร -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 25/04/2022 อยูท่ี� ศาลพระพรม
 ต.ศาลาขาว อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศาลพระพรม
 ต.ศาลาขาว อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

25/04/2022
08:27:54

25/04/2022
16:04:52

7 ชั�วโมง 36 นาที
58 วนิาที

- 9.74 กม.

26
แม็คโคร -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 26/04/2022 อยูท่ี� ศาลพระพรม
 ต.ศาลาขาว อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ไทยรุง่เรอืง
 ต.ศาลาขาว อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

26/04/2022
08:38:06

26/04/2022
15:58:11

7 ชั�วโมง 20 นาท ี5
วนิาที

- 7.59 กม.

26
แม็คโคร -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 27/04/2022 อยูท่ี� ไทยรุง่เรอืง
 ต.ศาลาขาว อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ไทยรุง่เรอืง
 ต.ศาลาขาว อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

27/04/2022
09:35:56

27/04/2022
09:36:36

40 วนิาที - 0.77 กม.



รถคันที่ 15 ขุดไฮดรอลิค ตฆ-545 

 

 

 

 

 



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [64 แม็คโคร - นายวรากรณ ์ดอกรัก] ตฆ-545 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/04/2022 วนัสิ�นสดุ: 27/04/2022

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 01/04/2022 อยูท่ี� วดัอทุมุพราราม
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัอทุมุพราราม
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

01/04/2022
08:41:17

01/04/2022
16:13:22

7 ชั�วโมง 32 นาท ี5
วนิาที

- 1.30 กม.

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

ตฆ-545 04/04/2022 อยูท่ี� วดัอทุมุพราราม
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สรุชยั
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

04/04/2022
08:51:10

04/04/2022
16:31:14

7 ชั�วโมง 40 นาท ี4
วนิาที

- 0.64 กม.

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

ตฆ-545 05/04/2022 อยูท่ี� สรุชยั
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัอทุมุพราราม
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

05/04/2022
08:24:14

05/04/2022
16:38:26

8 ชั�วโมง 14 นาที
12 วนิาที

- 0.76 กม.

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

ตฆ-545 07/04/2022 อยูท่ี� วดัอทุมุพราราม
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัอทุมุพราราม
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

07/04/2022
08:50:04

07/04/2022
16:40:29

7 ชั�วโมง 50 นาที
25 วนิาที

- 1.25 กม.

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

ตฆ-545 08/04/2022 อยูท่ี� วดัอทุมุพราราม
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัอทุมุพราราม
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

08/04/2022
08:39:56

08/04/2022
16:22:57

7 ชั�วโมง 43 นาท ี1
วนิาที

- 0.97 กม.

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

ตฆ-545 11/04/2022 อยูท่ี� วดัอทุมุพราราม
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัอทุมุพราราม
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

11/04/2022
09:26:42

11/04/2022
16:44:04

7 ชั�วโมง 17 นาที
22 วนิาที

- 1.14 กม.

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

ตฆ-545 12/04/2022 อยูท่ี� วดัอทุมุพราราม
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บางจาก หจก. บญุประเสรฐิเทรดดิ�ง
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

12/04/2022
08:28:54

12/04/2022
16:13:13

7 ชั�วโมง 44 นาที
19 วนิาที

- 1.36 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 18/04/2022 อยูท่ี� บางจาก หจก. บญุประเสรฐิเทรดดิ�ง
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บางจาก หจก. บญุประเสรฐิเทรดดิ�ง
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

18/04/2022
08:49:11

18/04/2022
16:36:10

7 ชั�วโมง 46 นาที
59 วนิาที

- 1.47 กม.

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

ตฆ-545 19/04/2022 อยูท่ี� บางจาก หจก. บญุประเสรฐิเทรดดิ�ง
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บางจาก หจก. บญุประเสรฐิเทรดดิ�ง
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

19/04/2022
08:57:59

19/04/2022
16:24:31

7 ชั�วโมง 26 นาที
32 วนิาที

- 1.32 กม.

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

ตฆ-545 20/04/2022 อยูท่ี� บางจาก หจก. บญุประเสรฐิเทรดดิ�ง
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บางจาก หจก. บญุประเสรฐิเทรดดิ�ง
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

20/04/2022
09:31:31

20/04/2022
16:24:14

6 ชั�วโมง 52 นาที
43 วนิาที

- 0.74 กม.

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

ตฆ-545 25/04/2022 อยูท่ี� บางจาก หจก. บญุประเสรฐิเทรดดิ�ง
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บางจาก หจก. บญุประเสรฐิเทรดดิ�ง
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

25/04/2022
08:57:28

25/04/2022
16:37:34

7 ชั�วโมง 40 นาท ี6
วนิาที

- 1.24 กม.

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

ตฆ-545 26/04/2022 อยูท่ี� บางจาก หจก. บญุประเสรฐิเทรดดิ�ง
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บางจาก หจก. บญุประเสรฐิเทรดดิ�ง
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

26/04/2022
08:38:42

26/04/2022
15:41:21

7 ชั�วโมง 2 นาท ี39
วนิาที

- 1.70 กม.

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

ตฆ-545 27/04/2022 อยูท่ี� บางจาก หจก. บญุประเสรฐิเทรดดิ�ง
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บางจาก หจก. บญุประเสรฐิเทรดดิ�ง
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

27/04/2022
09:18:53

27/04/2022
09:28:47

9 นาท ี54 วนิาที - 10.02 กม.



รถคันที่ 16 กองช่าง เกลีย่ดิน อบจ.72 

 

 

 

 

 



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [12 รถเกลี�ยดนิ - นายสเุทพ ภฆูงั] อบจ-72 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/04/2022 วนัสิ�นสดุ: 27/04/2022

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 01/04/2022 อยูท่ี� วดัปทมุสตูยาราม (บอ่ปั�น)
 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี

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

01/04/2022
08:57:07

01/04/2022
16:20:46

7 ชั�วโมง 23 นาที
39 วนิาที

- 36.00 กม.

12 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

อบจ-72 04/04/2022 อยูท่ี� นพพรเภสชั
 ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

04/04/2022
09:43:24

04/04/2022
17:13:59

7 ชั�วโมง 30 นาที
35 วนิาที

- 34.37 กม.

12 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

อบจ-72 05/04/2022 อยูท่ี� ิเสรมิ นามโชติ
 ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัโบสถว์ทิยาคาร
 ต.ยุง้ทะลาย อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

05/04/2022
11:19:27

05/04/2022
11:36:05

16 นาท ี38 วนิาที - 4.59 กม.

12 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

อบจ-72 21/04/2022 อยูท่ี� วดัใหมส่ทิธาวาส
 ต.ยุง้ทะลาย อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัใหมส่ทิธาวาส
 ต.ยุง้ทะลาย อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

21/04/2022
11:50:15

21/04/2022
16:27:14

4 ชั�วโมง 36 นาที
59 วนิาที

- 16.55 กม.

12 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

อบจ-72 22/04/2022 อยูท่ี� วดัใหมส่ทิธาวาส
 ต.ยุง้ทะลาย อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัใหมส่ทิธาวาส
 ต.ยุง้ทะลาย อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

22/04/2022
08:57:35

22/04/2022
16:14:11

7 ชั�วโมง 16 นาที
36 วนิาที

- 23.56 กม.

12 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

อบจ-72 25/04/2022 อยูท่ี� คลองหา้งตลาด
 ต.ยุง้ทะลาย อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัใหมส่ทิธาวาส
 ต.ยุง้ทะลาย อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

25/04/2022
09:34:02

25/04/2022
16:27:23

6 ชั�วโมง 53 นาที
21 วนิาที

- 21.24 กม.

12 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

อบจ-72 26/04/2022 อยูท่ี� วดัใหมส่ทิธาวาส
 ต.ยุง้ทะลาย อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัใหมส่ทิธาวาส
 ต.ยุง้ทะลาย อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

26/04/2022
08:36:04

26/04/2022
16:43:19

8 ชั�วโมง 7 นาท ี15
วนิาที

- 23.53 กม.

12 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

อบจ-72 27/04/2022 อยูท่ี� วดัใหมส่ทิธาวาส
 ต.ยุง้ทะลาย อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นดอนหอคอย
 ต.ยุง้ทะลาย อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

27/04/2022
09:15:35

27/04/2022
09:48:36

33 นาท ี1 วนิาที - 4.05 กม.



 

 

 

 

 

รายงานการเดินทางและอตัราการส้ินเปลืองน ้ามัน 

จ านวน 47 คัน 



รถบรรทุกโดยสารส่วนบุคคล 40-0189 

 

 
 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [13 โดยสาร - นายอดุม พลอยสกุใส] 40-0189 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

18/04/2022 10:44:18 18/04/2022 23:59:26 13 ชั�วโมง 15 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดักรอบโชคเจรญิทรัพย์
 ต.ดอนมะสงัข ์อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

81 19.93 3.27 ลติร

19/04/2022 00:00:26 19/04/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี25
วนิาที

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

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

98 32.95 5.84 ลติร

20/04/2022 00:00:51 20/04/2022 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

98 108.76 18.29 ลติร

21/04/2022 00:00:16 21/04/2022 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี25
วนิาที

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

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

106 212.61 36.60 ลติร

22/04/2022 00:00:41 22/04/2022 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี24
วนิาที

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

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

111 182.71 31.73 ลติร

23/04/2022 00:00:05 23/04/2022 23:59:24 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

24/04/2022 00:00:24 24/04/2022 23:59:42 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

94 64.59 9.54 ลติร

25/04/2022 00:00:42 25/04/2022 08:27:47 8 ชั�วโมง 27 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วศิวะยนต์
 อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

43 2.95 0.22 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 13 ชั�วโมง 38 นาท ี13 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 41.86 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 624.51 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 105.49 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.92 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถโดยสารส่วนบุคคล สีขาว (อีซูซุ) 40-0190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [58 โดยสาร - นายสมปอง ตึ�งพันธ]์ 40-0190 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/04/2022 00:00:08 01/04/2022 23:59:33 23 ชั�วโมง 59 นาท ี25
วนิาที

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

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

79 96.41 18.16 ลติร

02/04/2022 00:00:33 02/04/2022 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี25
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

03/04/2022 00:00:58 03/04/2022 23:59:25 23 ชั�วโมง 58 นาท ี27
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

04/04/2022 00:00:26 04/04/2022 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี27
วนิาที

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

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

95 171.33 32.30 ลติร

05/04/2022 00:00:54 05/04/2022 23:59:17 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

6 0.25 0.00 ลติร

06/04/2022 00:00:17 06/04/2022 23:59:39 23 ชั�วโมง 59 นาท ี22
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

07/04/2022 00:00:40 07/04/2022 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

112 201.56 38.86 ลติร

08/04/2022 00:00:03 08/04/2022 23:59:27 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

89 102.79 19.69 ลติร

09/04/2022 00:00:28 09/04/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี23
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

10/04/2022 00:00:51 10/04/2022 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี22
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

11/04/2022 00:00:13 11/04/2022 23:59:36 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

1 0.07 0.00 ลติร

12/04/2022 00:00:36 12/04/2022 23:59:00 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

95 148.45 28.76 ลติร

13/04/2022 00:00:00 13/04/2022 23:59:22 23 ชั�วโมง 59 นาท ี22
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

14/04/2022 00:00:23 14/04/2022 23:59:44 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

15/04/2022 00:00:44 15/04/2022 23:59:05 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



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/04/2022 00:00:05 16/04/2022 23:59:26 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

17/04/2022 00:00:27 17/04/2022 23:59:48 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

18/04/2022 00:00:48 18/04/2022 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

0 0.01 0.00 ลติร

19/04/2022 00:00:12 19/04/2022 23:59:40 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

83 134.50 26.07 ลติร

20/04/2022 00:00:40 20/04/2022 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี25
วนิาที

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

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

6 0.16 0.00 ลติร

21/04/2022 00:00:05 21/04/2022 23:59:29 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

86 75.40 14.03 ลติร

22/04/2022 00:00:29 22/04/2022 23:59:53 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

115 202.58 38.51 ลติร

23/04/2022 00:00:54 23/04/2022 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี22
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

24/04/2022 00:00:16 24/04/2022 23:59:38 23 ชั�วโมง 59 นาท ี22
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

25/04/2022 00:00:38 25/04/2022 23:59:01 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

88 103.42 19.62 ลติร

26/04/2022 00:00:01 26/04/2022 23:59:25 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

89 90.78 17.73 ลติร

27/04/2022 00:00:25 27/04/2022 10:36:28 10 ชั�วโมง 36 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

1 0.05 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 11 ชั�วโมง 4 นาท ี30 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 51.88 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1327.76 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 253.73 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.23 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

คา่นํ�ามนั : --



รถโดยสารส่วนบุคคล สีขาว (อีซูซุ) 40-0191 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [59 โดยสาร - นายอานนท ์หนูเทศ] 40-0191 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/04/2022 00:00:44 01/04/2022 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี28
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

02/04/2022 00:00:13 02/04/2022 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

0 0.00 0.00 ลติร

03/04/2022 00:00:45 03/04/2022 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

04/04/2022 00:00:23 04/04/2022 23:59:57 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

78 53.90 10.62 ลติร

05/04/2022 00:00:57 05/04/2022 23:59:28 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

56 13.66 2.61 ลติร

06/04/2022 00:00:28 06/04/2022 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี28
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

07/04/2022 00:00:57 07/04/2022 23:59:27 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

69 71.94 12.84 ลติร

08/04/2022 00:00:27 08/04/2022 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี31
วนิาที

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

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

74 78.33 14.44 ลติร

09/04/2022 00:00:59 09/04/2022 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี27
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

10/04/2022 00:00:27 10/04/2022 23:59:54 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

11/04/2022 00:00:54 11/04/2022 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี29
วนิาที

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

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

73 57.58 10.50 ลติร

12/04/2022 00:00:24 12/04/2022 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี29
วนิาที

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

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

76 57.99 10.69 ลติร

13/04/2022 00:00:54 13/04/2022 23:59:20 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 0.01 0.00 ลติร

14/04/2022 00:00:20 14/04/2022 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

0 0.01 0.00 ลติร

15/04/2022 00:00:47 15/04/2022 23:59:12 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



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/04/2022 00:00:12 16/04/2022 23:59:38 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

17/04/2022 00:00:38 17/04/2022 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี28
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

18/04/2022 00:00:06 18/04/2022 23:59:41 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

86 194.41 36.84 ลติร

19/04/2022 00:00:42 19/04/2022 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี34
วนิาที

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

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

69 60.91 11.08 ลติร

20/04/2022 00:00:17 20/04/2022 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี32
วนิาที

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

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

70 56.23 10.58 ลติร

21/04/2022 00:00:50 21/04/2022 23:59:21 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

77 92.30 17.41 ลติร

22/04/2022 00:00:22 22/04/2022 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี32
วนิาที

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

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

89 181.38 33.55 ลติร

23/04/2022 00:00:55 23/04/2022 23:59:22 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

24/04/2022 00:00:23 24/04/2022 23:59:49 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 0.01 0.00 ลติร

25/04/2022 00:00:50 25/04/2022 23:59:19 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

68 62.25 11.00 ลติร

26/04/2022 00:00:20 26/04/2022 23:59:50 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

74 74.25 14.09 ลติร

27/04/2022 00:00:51 27/04/2022 10:37:24 10 ชั�วโมง 36 นาท ี33
วนิาที

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

อยูท่ี� ศาลพระพรม
 ต.ศาลาขาว อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

75 32.39 6.01 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 5 ชั�วโมง 27 นาท ี3 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 46.55 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1087.55 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 202.26 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.38 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

คา่นํ�ามนั : --



รถโดยสารส่วนบุคคล สีขาว (อีซูซุ) 40-0196 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [60 โดยสาร - นายสําเรงิ ไตรศรสีขุ] 40-0196 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/04/2022 00:00:05 01/04/2022 23:59:42 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

58 28.31 5.27 ลติร

02/04/2022 00:00:43 02/04/2022 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

03/04/2022 00:00:23 03/04/2022 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

04/04/2022 00:00:07 04/04/2022 23:59:49 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 27.47 5.01 ลติร

05/04/2022 00:00:49 05/04/2022 23:59:27 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

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

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

5 0.06 0.00 ลติร

06/04/2022 00:00:27 06/04/2022 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี35
วนิาที

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

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

49 16.68 3.16 ลติร

07/04/2022 00:00:02 07/04/2022 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี39
วนิาที

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

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

64 26.74 4.93 ลติร

08/04/2022 00:00:42 08/04/2022 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

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

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

65 49.30 9.22 ลติร

09/04/2022 00:00:21 09/04/2022 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 0.00 0.00 ลติร

10/04/2022 00:00:58 10/04/2022 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

0 0.00 0.00 ลติร

11/04/2022 00:00:35 11/04/2022 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

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

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

67 39.55 7.34 ลติร

12/04/2022 00:00:14 12/04/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี37
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

13/04/2022 00:00:51 13/04/2022 23:59:26 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

14/04/2022 00:00:26 14/04/2022 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี34
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

15/04/2022 00:00:01 15/04/2022 23:59:35 23 ชั�วโมง 59 นาท ี34
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/04/2022 00:00:35 16/04/2022 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี34
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

17/04/2022 00:00:09 17/04/2022 23:59:45 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

18/04/2022 00:00:46 18/04/2022 23:59:22 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

19/04/2022 00:00:23 19/04/2022 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

20/04/2022 00:00:02 20/04/2022 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

21/04/2022 00:00:40 21/04/2022 23:59:16 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

22/04/2022 00:00:17 22/04/2022 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี36
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

23/04/2022 00:00:53 23/04/2022 23:59:29 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

24/04/2022 00:00:29 24/04/2022 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี35
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

25/04/2022 00:00:03 25/04/2022 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี37
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

26/04/2022 00:00:40 26/04/2022 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี35
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

27/04/2022 00:00:15 27/04/2022 10:37:39 10 ชั�วโมง 37 นาท ี24
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 9 ชั�วโมง 7 นาท ี33 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 30.68 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 188.16 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 34.93 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.39 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

คา่นํ�ามนั : --



รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล ม.1 (รถทัวร์ Benz) 40-0225 
 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [01 ทวัร ์- นายเกษม โฉมยงค]์ 40-0225 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2022

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

 (กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/04/2022 00:00:26 01/04/2022 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 0.00 0.00 ลติร

02/04/2022 00:00:57 02/04/2022 23:59:29 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

03/04/2022 00:00:29 03/04/2022 23:59:02 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

04/04/2022 00:00:02 04/04/2022 23:59:35 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 1.06 0.00 ลติร

05/04/2022 00:00:35 05/04/2022 23:59:06 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 0.07 0.00 ลติร

06/04/2022 00:00:06 06/04/2022 23:59:36 23 ชั�วโมง 59 นาท ี30
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

07/04/2022 00:00:36 07/04/2022 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี30
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

08/04/2022 00:00:06 08/04/2022 23:59:36 23 ชั�วโมง 59 นาท ี30
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

09/04/2022 00:00:36 09/04/2022 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี30
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

10/04/2022 00:00:06 10/04/2022 23:59:37 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

11/04/2022 00:00:37 11/04/2022 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



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

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

12/04/2022 00:00:08 12/04/2022 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

13/04/2022 00:00:39 13/04/2022 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 0.00 0.00 ลติร

14/04/2022 00:00:10 14/04/2022 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี30
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

15/04/2022 00:00:40 15/04/2022 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี29
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.07 0.00 ลติร

16/04/2022 00:00:09 16/04/2022 23:59:39 23 ชั�วโมง 59 นาท ี30
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

17/04/2022 00:00:39 17/04/2022 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 0.00 0.00 ลติร

18/04/2022 00:00:10 18/04/2022 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.37 0.00 ลติร

19/04/2022 00:00:40 19/04/2022 23:59:14 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 0.12 0.00 ลติร

20/04/2022 00:00:14 20/04/2022 23:59:45 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 0.19 0.00 ลติร

21/04/2022 00:00:45 21/04/2022 23:59:16 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 0.03 0.00 ลติร

22/04/2022 00:00:16 22/04/2022 23:59:47 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 0.44 0.00 ลติร

23/04/2022 00:00:47 23/04/2022 23:59:18 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 0.68 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

24/04/2022 00:00:18 24/04/2022 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี29
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.20 0.00 ลติร

25/04/2022 00:00:47 25/04/2022 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี28
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

26/04/2022 00:00:15 26/04/2022 23:59:43 23 ชั�วโมง 59 นาท ี28
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

27/04/2022 00:00:43 27/04/2022 11:43:30 11 ชั�วโมง 42 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 8.42 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 20 นาท ี19 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 25.05 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 11.72 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 3.61 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.19 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถยนต์โดยสาร 40-0255  (ติดลกูกรง) สีขาว 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [14 โดยสาร] 40-0255 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/04/2022 00:00:45 01/04/2022 23:59:39 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

02/04/2022 00:00:40 02/04/2022 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

0 0.00 0.00 ลติร

03/04/2022 00:00:38 03/04/2022 23:59:43 23 ชั�วโมง 59 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

04/04/2022 00:00:44 04/04/2022 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

72 65.81 10.74 ลติร

05/04/2022 00:00:44 05/04/2022 23:59:41 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

74 42.41 6.66 ลติร

06/04/2022 00:00:41 06/04/2022 23:59:35 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

07/04/2022 00:00:36 07/04/2022 23:59:31 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

68 44.02 7.40 ลติร

08/04/2022 00:00:31 08/04/2022 23:59:28 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

75 48.70 7.47 ลติร

09/04/2022 00:00:29 09/04/2022 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

10/04/2022 00:00:24 10/04/2022 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

11/04/2022 00:00:19 11/04/2022 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

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

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

61 41.91 6.88 ลติร

12/04/2022 00:00:16 12/04/2022 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

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

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

74 46.62 7.56 ลติร

13/04/2022 00:00:12 13/04/2022 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

14/04/2022 00:00:06 14/04/2022 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี53
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

15/04/2022 00:00:59 15/04/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/04/2022 00:00:51 16/04/2022 23:59:43 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

17/04/2022 00:00:44 17/04/2022 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

0 0.00 0.00 ลติร

18/04/2022 00:00:38 18/04/2022 23:59:35 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

83 61.00 9.74 ลติร

19/04/2022 00:00:35 19/04/2022 23:59:33 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

71 13.67 2.31 ลติร

20/04/2022 00:00:34 20/04/2022 23:59:31 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 49.37 6.57 ลติร

21/04/2022 00:00:31 21/04/2022 23:59:27 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

75 45.99 7.00 ลติร

22/04/2022 00:00:28 22/04/2022 23:59:24 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

92 66.99 10.11 ลติร

23/04/2022 00:00:25 23/04/2022 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

24/04/2022 00:00:20 24/04/2022 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

25/04/2022 00:00:13 25/04/2022 23:59:07 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

86 49.33 7.84 ลติร

26/04/2022 00:00:08 26/04/2022 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

82 45.70 6.90 ลติร

27/04/2022 00:00:03 27/04/2022 10:39:49 10 ชั�วโมง 39 นาท ี46
วนิาที

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

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

87 75.12 11.48 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 17 ชั�วโมง 36 นาท ี23 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 44.32 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 696.66 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 108.66 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 6.41 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

คา่นํ�ามนั : --



รถยนต์โดยสาร 40-0256  (ติดลกูกรง) สีขาว 

 

 

  

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [15 โดยสาร] 40-0256 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/04/2022 00:00:13 01/04/2022 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี39
วนิาที

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

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

104 117.04 19.87 ลติร

02/04/2022 00:00:53 02/04/2022 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

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

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

2 0.03 0.00 ลติร

03/04/2022 00:00:31 03/04/2022 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

04/04/2022 00:00:14 04/04/2022 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี41
วนิาที

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

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

91 95.35 16.38 ลติร

05/04/2022 00:00:55 05/04/2022 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

90 112.72 19.00 ลติร

06/04/2022 00:00:34 06/04/2022 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

69 29.11 4.37 ลติร

07/04/2022 00:00:10 07/04/2022 23:59:48 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

94 159.75 27.84 ลติร

08/04/2022 00:00:49 08/04/2022 23:59:25 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

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

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

0 0.02 0.00 ลติร

09/04/2022 00:00:25 09/04/2022 23:59:01 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

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

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

11/04/2022 00:00:37 11/04/2022 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี34
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

12/04/2022 00:00:12 12/04/2022 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี35
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

13/04/2022 00:00:47 13/04/2022 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี34
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

14/04/2022 00:00:21 14/04/2022 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี34
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

15/04/2022 00:00:55 15/04/2022 23:59:28 23 ชั�วโมง 58 นาท ี33
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/04/2022 00:00:28 16/04/2022 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี33
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

17/04/2022 00:00:01 17/04/2022 23:59:36 23 ชั�วโมง 59 นาท ี35
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

18/04/2022 00:00:36 18/04/2022 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

19/04/2022 00:00:12 19/04/2022 23:59:51 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

20/04/2022 00:00:51 20/04/2022 23:59:27 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

21/04/2022 00:00:27 21/04/2022 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

89 86.25 14.78 ลติร

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

87 83.06 14.25 ลติร

23/04/2022 00:00:41 23/04/2022 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

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

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

104 29.16 4.48 ลติร

24/04/2022 00:00:17 24/04/2022 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี35
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

25/04/2022 00:00:52 25/04/2022 23:59:27 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

93 83.17 13.88 ลติร

26/04/2022 00:00:28 26/04/2022 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี34
วนิาที

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

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

82 83.17 14.31 ลติร

27/04/2022 00:00:03 27/04/2022 10:40:20 10 ชั�วโมง 40 นาท ี17
วนิาที

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

อยูท่ี� วดัใหมส่ทิธาวาส
 ต.ยุง้ทะลาย อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

86 42.93 7.52 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 23 ชั�วโมง 48 นาท ี56 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 52.86 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 921.77 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 156.68 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.88 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

คา่นํ�ามนั : --



รถยนต์โดยสาร 40-0257  (ติดลกูกรง) สีขาว 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [16 โดยสาร] 40-0257 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/04/2022 00:00:04 01/04/2022 23:59:56 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

73 118.55 20.57 ลติร

02/04/2022 00:00:56 02/04/2022 23:59:49 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

7 0.06 0.00 ลติร

03/04/2022 00:00:49 03/04/2022 23:59:46 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

04/04/2022 00:00:47 04/04/2022 23:59:42 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

85 107.54 18.28 ลติร

05/04/2022 00:00:42 05/04/2022 23:59:36 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

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

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

83 100.93 16.99 ลติร

06/04/2022 00:00:36 06/04/2022 23:59:26 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

07/04/2022 00:00:27 07/04/2022 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

82 105.33 17.52 ลติร

08/04/2022 00:00:18 08/04/2022 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

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

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

113 105.09 17.71 ลติร

09/04/2022 00:00:12 09/04/2022 23:59:03 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

10/04/2022 00:00:03 10/04/2022 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี50
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

11/04/2022 00:00:54 11/04/2022 23:59:45 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
วนิาที

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

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

83 93.67 14.78 ลติร

12/04/2022 00:00:46 12/04/2022 23:59:38 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

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

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

75 118.47 20.58 ลติร

13/04/2022 00:00:38 13/04/2022 23:59:28 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

14/04/2022 00:00:28 14/04/2022 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

15/04/2022 00:00:17 15/04/2022 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

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

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

0 0.03 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

16/04/2022 00:00:06 16/04/2022 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี48
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

17/04/2022 00:00:54 17/04/2022 23:59:43 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

18/04/2022 00:00:43 18/04/2022 23:59:36 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

82 95.51 16.19 ลติร

19/04/2022 00:00:37 19/04/2022 23:59:32 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

85 114.67 19.66 ลติร

20/04/2022 00:00:32 20/04/2022 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

21/04/2022 00:00:23 21/04/2022 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

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

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

72 113.39 19.27 ลติร

22/04/2022 00:00:16 22/04/2022 23:59:09 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

74 104.96 17.32 ลติร

23/04/2022 00:00:10 23/04/2022 23:59:00 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

24/04/2022 00:00:01 24/04/2022 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี49
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

25/04/2022 00:00:51 25/04/2022 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

77 91.08 14.66 ลติร

26/04/2022 00:00:43 26/04/2022 23:59:32 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

27/04/2022 00:00:33 27/04/2022 10:40:23 10 ชั�วโมง 39 นาท ี50
วนิาที

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

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองผักนาก

 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

81 48.73 8.31 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 12 ชั�วโมง 17 นาท ี53 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 47.53 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1318.01 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 221.84 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.94 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

คา่นํ�ามนั : --



รถยนต์โดยสาร 40-0265  (ติดลกูกรง) สีขาว 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [17 โดยสาร] 40-0265 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2022

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: 04/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/04/2022 00:00:55 01/04/2022 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

82 16.08 2.63 ลติร

02/04/2022 00:00:04 02/04/2022 23:59:15 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

03/04/2022 00:00:15 03/04/2022 23:59:30 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

04/04/2022 00:00:30 04/04/2022 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

82 71.20 12.17 ลติร

05/04/2022 00:00:42 05/04/2022 23:59:54 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 0.06 0.00 ลติร

06/04/2022 00:00:55 06/04/2022 23:59:05 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

07/04/2022 00:00:05 07/04/2022 23:59:15 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

84 116.55 20.81 ลติร

08/04/2022 00:00:16 08/04/2022 23:59:25 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

76 55.57 9.65 ลติร

09/04/2022 00:00:25 09/04/2022 23:59:33 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

10/04/2022 00:00:34 10/04/2022 23:59:42 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

11/04/2022 00:00:43 11/04/2022 23:59:51 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

79 84.79 14.82 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

12/04/2022 00:00:52 12/04/2022 23:59:00 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

92 101.27 17.71 ลติร

13/04/2022 00:00:00 13/04/2022 23:59:08 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

14/04/2022 00:00:08 14/04/2022 23:59:14 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

15/04/2022 00:00:15 15/04/2022 23:59:22 23 ชั�วโมง 59 นาท ี7
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

16/04/2022 00:00:22 16/04/2022 23:59:27 23 ชั�วโมง 59 นาท ี5
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

101 67.43 11.66 ลติร

17/04/2022 00:00:28 17/04/2022 23:59:34 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

18/04/2022 00:00:34 18/04/2022 23:59:42 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 0.05 0.00 ลติร

19/04/2022 00:00:43 19/04/2022 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

20/04/2022 00:00:53 20/04/2022 23:59:01 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 0.02 0.00 ลติร

21/04/2022 00:00:01 21/04/2022 23:59:09 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

22/04/2022 00:00:10 22/04/2022 23:59:17 23 ชั�วโมง 59 นาท ี7
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

23/04/2022 00:00:18 23/04/2022 23:59:25 23 ชั�วโมง 59 นาท ี7
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

24/04/2022 00:00:25 24/04/2022 23:59:32 23 ชั�วโมง 59 นาท ี7
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/04/2022 00:00:32 25/04/2022 23:59:39 23 ชั�วโมง 59 นาท ี7
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

26/04/2022 00:00:39 26/04/2022 23:59:45 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 0.01 0.00 ลติร

27/04/2022 00:00:46 27/04/2022 10:41:10 10 ชั�วโมง 40 นาท ี24
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

94 7.64 1.36 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 14 ชั�วโมง 48 นาท ี36 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 46.91 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 520.69 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 90.81 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.73 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกเทท้าย สีเหลือง 6 ล้อ (มิซูบิช)ิ 83-4802 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [41 เททา้ย - นายจตรุงค ์ชาวบา้นซอ่ง] 83-4802 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

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

92 89.39 17.18 ลติร

02/04/2022 00:00:28 02/04/2022 23:59:56 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

03/04/2022 00:00:57 03/04/2022 23:59:28 23 ชั�วโมง 58 นาท ี31
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

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

80 98.82 19.43 ลติร

05/04/2022 00:00:59 05/04/2022 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี27
วนิาที

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

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

78 98.73 19.16 ลติร

06/04/2022 00:00:27 06/04/2022 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี25
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

07/04/2022 00:00:52 07/04/2022 23:59:18 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

97 84.80 15.91 ลติร

08/04/2022 00:00:18 08/04/2022 23:59:45 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

104 86.00 16.37 ลติร

09/04/2022 00:00:45 09/04/2022 23:59:11 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

10/04/2022 00:00:11 10/04/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 59 นาท ี26
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

11/04/2022 00:00:38 11/04/2022 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

88 77.51 14.43 ลติร

12/04/2022 00:00:05 12/04/2022 23:59:33 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 77.37 14.90 ลติร

13/04/2022 00:00:33 13/04/2022 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี25
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

14/04/2022 00:00:59 14/04/2022 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี24
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

15/04/2022 00:00:23 15/04/2022 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี24
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/04/2022 00:00:48 16/04/2022 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี23
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

17/04/2022 00:00:12 17/04/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 59 นาท ี25
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

18/04/2022 00:00:38 18/04/2022 23:59:06 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

79 107.40 20.31 ลติร

19/04/2022 00:00:06 19/04/2022 23:59:36 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

77 107.31 20.44 ลติร

20/04/2022 00:00:37 20/04/2022 23:59:05 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

84 100.16 19.26 ลติร

21/04/2022 00:00:05 21/04/2022 23:59:32 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

22/04/2022 00:00:32 22/04/2022 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี26
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

23/04/2022 00:00:58 23/04/2022 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี25
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

24/04/2022 00:00:24 24/04/2022 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี25
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

25/04/2022 00:00:49 25/04/2022 23:59:15 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

79 101.81 19.47 ลติร

26/04/2022 00:00:16 26/04/2022 23:59:43 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

75 108.15 20.31 ลติร

27/04/2022 00:00:44 27/04/2022 10:41:50 10 ชั�วโมง 41 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

93 38.10 7.42 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 10 ชั�วโมง 22 นาท ี16 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 49.88 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1175.55 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 224.59 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.23 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกเทท้าย MITSUBISHI 6 ล้อ 83-4803 

 

 

 

 

 

 

 

  



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [07 เททา้ย - นายชาํนาญ สกลุพราหมณ]์ 83-4803 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/04/2022 00:00:30 01/04/2022 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

02/04/2022 00:00:09 02/04/2022 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

0 0.00 0.00 ลติร

03/04/2022 00:00:51 03/04/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

04/04/2022 00:00:37 04/04/2022 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

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

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

10 0.28 0.03 ลติร

05/04/2022 00:00:19 05/04/2022 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี40
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

06/04/2022 00:00:59 06/04/2022 23:59:40 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

11 1.09 0.04 ลติร

07/04/2022 00:00:39 07/04/2022 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

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

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

69 6.28 0.89 ลติร

08/04/2022 00:00:20 08/04/2022 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

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

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

97 24.24 3.75 ลติร

09/04/2022 00:00:01 09/04/2022 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

0 0.00 0.00 ลติร

10/04/2022 00:03:40 10/04/2022 23:59:20 23 ชั�วโมง 55 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

11/04/2022 00:00:20 11/04/2022 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

0 0.01 0.00 ลติร

12/04/2022 00:00:00 12/04/2022 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

13/04/2022 00:00:38 13/04/2022 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

14/04/2022 00:00:16 14/04/2022 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 0.00 0.00 ลติร

15/04/2022 00:00:54 15/04/2022 23:59:32 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/04/2022 00:00:32 16/04/2022 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

17/04/2022 00:00:09 17/04/2022 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี39
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

18/04/2022 00:00:48 18/04/2022 23:59:32 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

91 115.01 17.89 ลติร

19/04/2022 00:00:32 19/04/2022 23:59:16 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

20/04/2022 00:00:15 20/04/2022 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี42
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

21/04/2022 00:00:56 21/04/2022 23:59:36 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

22/04/2022 00:00:36 22/04/2022 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

23/04/2022 00:00:16 23/04/2022 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

0 0.00 0.00 ลติร

24/04/2022 00:00:55 24/04/2022 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

0 0.00 0.00 ลติร

25/04/2022 00:00:34 25/04/2022 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

0 0.00 0.00 ลติร

26/04/2022 00:00:13 26/04/2022 23:59:51 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

27/04/2022 00:00:51 27/04/2022 10:42:30 10 ชั�วโมง 41 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 8 ชั�วโมง 2 นาท ี45 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 30.73 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 146.92 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 22.60 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 6.50 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกเทท้าย สีเหลือง 6 ล้อ (มิซูบิช)ิ 83-4804 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [42 เททา้ย - นายสมศกัดิ� ทองสขุ] 83-4804 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/04/2022 00:00:33 01/04/2022 23:59:17 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 39.25 5.28 ลติร

02/04/2022 00:00:17 02/04/2022 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

0 0.00 0.00 ลติร

03/04/2022 00:00:03 03/04/2022 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี49
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

04/04/2022 00:00:52 04/04/2022 23:59:38 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

74 99.11 13.68 ลติร

05/04/2022 00:00:38 05/04/2022 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

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

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

64 30.94 4.35 ลติร

06/04/2022 00:00:21 06/04/2022 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

07/04/2022 00:00:02 07/04/2022 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี43
วนิาที

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

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

65 43.05 6.08 ลติร

08/04/2022 00:00:45 08/04/2022 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

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

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

72 108.78 15.71 ลติร

09/04/2022 00:00:29 09/04/2022 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

10/04/2022 00:00:11 10/04/2022 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

11/04/2022 00:00:51 11/04/2022 23:59:34 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

76 29.00 4.56 ลติร

12/04/2022 00:00:33 12/04/2022 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

59 34.09 4.49 ลติร

13/04/2022 00:00:14 13/04/2022 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี41
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

14/04/2022 00:00:55 14/04/2022 23:59:36 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

15/04/2022 00:00:36 15/04/2022 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

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

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

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

16/04/2022 00:00:16 16/04/2022 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี41
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

17/04/2022 00:00:56 17/04/2022 23:59:39 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

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

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

0 0.02 0.00 ลติร

18/04/2022 00:00:39 18/04/2022 23:59:25 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

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

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

75 91.18 11.82 ลติร

19/04/2022 00:00:25 19/04/2022 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

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

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

66 29.60 4.48 ลติร

20/04/2022 00:00:11 20/04/2022 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี45
วนิาที

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

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

68 27.94 3.99 ลติร

21/04/2022 00:00:56 21/04/2022 23:59:36 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

22/04/2022 00:00:36 22/04/2022 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

23/04/2022 00:00:16 23/04/2022 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

0 0.00 0.00 ลติร

24/04/2022 00:00:55 24/04/2022 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 0.01 0.00 ลติร

25/04/2022 00:00:33 25/04/2022 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

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

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

75 100.28 13.67 ลติร

26/04/2022 00:00:14 26/04/2022 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี43
วนิาที

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

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

71 35.98 5.35 ลติร

27/04/2022 00:00:57 27/04/2022 10:43:10 10 ชั�วโมง 42 นาท ี13
วนิาที

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

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

68 13.74 1.95 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 1 ชั�วโมง 37 นาท ี3 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 26.87 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 682.99 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 95.41 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 7.16 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกเทท้าย สีเหลือง 6 ล้อ (มิซูบิช)ิ 83-4805 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [44 เททา้ย - นายอภเิชษฐ ์เหรยีญกาญจนรัตน]์ 83-4805 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/04/2022 00:00:56 01/04/2022 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี17
วนิาที

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

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

64 32.88 5.97 ลติร

02/04/2022 00:00:12 02/04/2022 23:59:32 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

03/04/2022 00:00:32 03/04/2022 23:59:56 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

1 0.04 0.00 ลติร

04/04/2022 00:00:57 04/04/2022 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี20
วนิาที

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

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

63 32.00 5.98 ลติร

05/04/2022 00:00:18 05/04/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

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

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

61 32.86 6.13 ลติร

06/04/2022 00:00:37 06/04/2022 23:59:53 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

07/04/2022 00:00:53 07/04/2022 23:59:11 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

63 34.48 6.40 ลติร

08/04/2022 00:00:11 08/04/2022 23:59:29 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 79.06 14.60 ลติร

09/04/2022 00:00:30 09/04/2022 23:59:45 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

10/04/2022 00:00:46 10/04/2022 23:59:00 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

11/04/2022 00:00:01 11/04/2022 23:59:19 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

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

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

69 40.22 7.25 ลติร

12/04/2022 00:00:19 12/04/2022 23:59:36 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

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

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

65 76.96 14.72 ลติร

13/04/2022 00:00:37 13/04/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

14/04/2022 00:00:52 14/04/2022 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี13
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

15/04/2022 00:00:06 15/04/2022 23:59:20 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/04/2022 00:00:20 16/04/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

17/04/2022 00:00:34 17/04/2022 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

18/04/2022 00:00:50 18/04/2022 23:59:08 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

58 32.81 6.00 ลติร

19/04/2022 00:00:09 19/04/2022 23:59:28 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

64 25.05 4.60 ลติร

20/04/2022 00:00:28 20/04/2022 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

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

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

67 83.06 16.11 ลติร

21/04/2022 00:00:47 21/04/2022 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี15
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

22/04/2022 00:00:03 22/04/2022 23:59:18 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

23/04/2022 00:00:19 23/04/2022 23:59:34 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

24/04/2022 00:00:34 24/04/2022 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

25/04/2022 00:00:49 25/04/2022 23:59:05 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

63 30.66 5.91 ลติร

26/04/2022 00:00:06 26/04/2022 23:59:23 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

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

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

64 35.18 6.59 ลติร

27/04/2022 00:00:23 27/04/2022 10:43:20 10 ชั�วโมง 42 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 12 ชั�วโมง 24 นาท ี8 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 31.67 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 535.28 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 100.26 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.34 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกน้ำ MITSUBISHI 6 ล้อ 83-4899 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [05 รถนํ�า - นายธงชยั นามมะลวินั] 83-4899 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/04/2022 00:00:59 01/04/2022 23:59:53 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

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

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

55 64.13 13.66 ลติร

02/04/2022 00:00:53 02/04/2022 23:59:48 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

03/04/2022 00:00:48 03/04/2022 23:59:45 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

04/04/2022 00:00:45 04/04/2022 23:59:41 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

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

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

25 19.17 4.82 ลติร

05/04/2022 00:00:41 05/04/2022 23:59:35 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

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

อยูท่ี� วดัโบสถว์ทิยาคาร
 ต.ยุง้ทะลาย อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

49 7.34 1.93 ลติร

06/04/2022 00:00:35 06/04/2022 23:59:27 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� วดัโบสถว์ทิยาคาร
 ต.ยุง้ทะลาย อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัโบสถว์ทิยาคาร
 ต.ยุง้ทะลาย อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/04/2022 00:00:27 07/04/2022 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� วดัโบสถว์ทิยาคาร
 ต.ยุง้ทะลาย อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัโบสถว์ทิยาคาร
 ต.ยุง้ทะลาย อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

08/04/2022 00:00:19 08/04/2022 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� วดัโบสถว์ทิยาคาร
 ต.ยุง้ทะลาย อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัโบสถว์ทิยาคาร
 ต.ยุง้ทะลาย อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/04/2022 00:00:11 09/04/2022 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� วดัโบสถว์ทิยาคาร
 ต.ยุง้ทะลาย อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัโบสถว์ทิยาคาร
 ต.ยุง้ทะลาย อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/04/2022 00:00:04 10/04/2022 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� วดัโบสถว์ทิยาคาร
 ต.ยุง้ทะลาย อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัโบสถว์ทิยาคาร
 ต.ยุง้ทะลาย อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

11/04/2022 00:00:55 11/04/2022 23:59:48 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� วดัโบสถว์ทิยาคาร
 ต.ยุง้ทะลาย อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัโบสถว์ทิยาคาร
 ต.ยุง้ทะลาย อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

12/04/2022 00:00:48 12/04/2022 23:59:40 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� วดัโบสถว์ทิยาคาร
 ต.ยุง้ทะลาย อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัโบสถว์ทิยาคาร
 ต.ยุง้ทะลาย อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/04/2022 00:00:40 13/04/2022 23:59:33 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� วดัโบสถว์ทิยาคาร
 ต.ยุง้ทะลาย อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัโบสถว์ทิยาคาร
 ต.ยุง้ทะลาย อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

14/04/2022 00:00:32 14/04/2022 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� วดัโบสถว์ทิยาคาร
 ต.ยุง้ทะลาย อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัโบสถว์ทิยาคาร
 ต.ยุง้ทะลาย อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

15/04/2022 00:00:24 15/04/2022 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� วดัโบสถว์ทิยาคาร
 ต.ยุง้ทะลาย อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัโบสถว์ทิยาคาร
 ต.ยุง้ทะลาย 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

16/04/2022 00:00:15 16/04/2022 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� วดัโบสถว์ทิยาคาร
 ต.ยุง้ทะลาย อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัโบสถว์ทิยาคาร
 ต.ยุง้ทะลาย อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

17/04/2022 00:00:07 17/04/2022 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� วดัโบสถว์ทิยาคาร
 ต.ยุง้ทะลาย อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัโบสถว์ทิยาคาร
 ต.ยุง้ทะลาย อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/04/2022 00:00:58 18/04/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� วดัโบสถว์ทิยาคาร
 ต.ยุง้ทะลาย อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัโบสถว์ทิยาคาร
 ต.ยุง้ทะลาย อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

19/04/2022 00:00:51 19/04/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� วดัโบสถว์ทิยาคาร
 ต.ยุง้ทะลาย อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัโบสถว์ทิยาคาร
 ต.ยุง้ทะลาย อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

20/04/2022 00:00:46 20/04/2022 23:59:40 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

อยูท่ี� วดัโบสถว์ทิยาคาร
 ต.ยุง้ทะลาย อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัโบสถว์ทิยาคาร
 ต.ยุง้ทะลาย อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/04/2022 00:00:40 21/04/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

อยูท่ี� วดัโบสถว์ทิยาคาร
 ต.ยุง้ทะลาย อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัใหมส่ทิธาวาส
 ต.ยุง้ทะลาย อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

49 18.40 5.34 ลติร

22/04/2022 00:00:34 22/04/2022 23:59:28 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

อยูท่ี� วดัใหมส่ทิธาวาส
 ต.ยุง้ทะลาย อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัใหมส่ทิธาวาส
 ต.ยุง้ทะลาย อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

48 16.49 4.08 ลติร

23/04/2022 00:00:28 23/04/2022 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� วดัใหมส่ทิธาวาส
 ต.ยุง้ทะลาย อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัใหมส่ทิธาวาส
 ต.ยุง้ทะลาย อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/04/2022 00:00:21 24/04/2022 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� วดัใหมส่ทิธาวาส
 ต.ยุง้ทะลาย อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัใหมส่ทิธาวาส
 ต.ยุง้ทะลาย อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/04/2022 00:00:13 25/04/2022 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

อยูท่ี� วดัใหมส่ทิธาวาส
 ต.ยุง้ทะลาย อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัใหมส่ทิธาวาส
 ต.ยุง้ทะลาย อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

51 21.63 6.03 ลติร

26/04/2022 00:00:06 26/04/2022 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

อยูท่ี� วดัใหมส่ทิธาวาส
 ต.ยุง้ทะลาย อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัใหมส่ทิธาวาส
 ต.ยุง้ทะลาย อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

81 24.29 5.67 ลติร

27/04/2022 00:00:00 27/04/2022 10:44:10 10 ชั�วโมง 44 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� วดัใหมส่ทิธาวาส
 ต.ยุง้ทะลาย อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นดอนหอคอย
 ต.ยุง้ทะลาย อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

53 2.55 0.59 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 16 ชั�วโมง 50 นาท ี5 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 11.75 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 174.01 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 42.12 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 4.13 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกน้ำ MITSUBISHI 6 ล้อ 83-4900 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [02 รถนํ�า - นายธาตร ีบรุาคร] 83-4900 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/04/2022 08:23:01 01/04/2022 08:27:05 4 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.12 0.00 ลติร

04/04/2022 10:11:23 04/04/2022 10:39:45 28 นาท ี22 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.06 0.00 ลติร

05/04/2022 07:01:58 05/04/2022 18:17:01 11 ชั�วโมง 15 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนมะสงัข์
 ต.ดอนมะสงัข ์อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

65 32.36 8.05 ลติร

06/04/2022 01:15:56 06/04/2022 17:37:58 16 ชั�วโมง 22 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบลดอนมะสงัข์

 ต.ดอนมะสงัข ์อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนมะสงัข์
 ต.ดอนมะสงัข ์อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.43 0.00 ลติร

07/04/2022 07:54:52 07/04/2022 16:33:46 8 ชั�วโมง 38 นาท ี54 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนมะสงัข์
 ต.ดอนมะสงัข ์อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนมะสงัข์
 ต.ดอนมะสงัข ์อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

22 15.82 3.36 ลติร

08/04/2022 08:05:29 08/04/2022 16:41:43 8 ชั�วโมง 36 นาท ี14 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนมะสงัข์
 ต.ดอนมะสงัข ์อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนมะสงัข์
 ต.ดอนมะสงัข ์อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

44 22.59 6.01 ลติร

09/04/2022 14:13:48 09/04/2022 16:33:59 2 ชั�วโมง 20 นาท ี11 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนมะสงัข์
 ต.ดอนมะสงัข ์อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนมะสงัข์
 ต.ดอนมะสงัข ์อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.19 0.00 ลติร

10/04/2022 09:20:08 10/04/2022 09:24:43 4 นาท ี35 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนมะสงัข์
 ต.ดอนมะสงัข ์อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนมะสงัข์
 ต.ดอนมะสงัข ์อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.23 0.00 ลติร

11/04/2022 08:31:26 11/04/2022 17:31:10 8 ชั�วโมง 59 นาท ี44 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนมะสงัข์
 ต.ดอนมะสงัข ์อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนมะสงัข์
 ต.ดอนมะสงัข ์อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

34 21.41 5.66 ลติร

12/04/2022 08:16:25 12/04/2022 16:21:29 8 ชั�วโมง 5 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนมะสงัข์
 ต.ดอนมะสงัข ์อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนมะสงัข์
 ต.ดอนมะสงัข ์อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

29 14.61 3.93 ลติร

16/04/2022 09:02:52 16/04/2022 13:50:11 4 ชั�วโมง 47 นาท ี19 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนมะสงัข์
 ต.ดอนมะสงัข ์อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนมะสงัข์
 ต.ดอนมะสงัข ์อ.เมอืงสพุรรณบรุี

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

17/04/2022 09:23:36 17/04/2022 09:28:26 4 นาท ี50 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนมะสงัข์
 ต.ดอนมะสงัข ์อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนมะสงัข์
 ต.ดอนมะสงัข ์อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.11 0.00 ลติร

18/04/2022 09:33:48 18/04/2022 18:24:05 8 ชั�วโมง 50 นาท ี17 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนมะสงัข์
 ต.ดอนมะสงัข ์อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
ศรปีระจันต์

 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

59 12.73 3.02 ลติร

20/04/2022 08:21:34 20/04/2022 16:38:00 8 ชั�วโมง 16 นาท ี26 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
ศรปีระจันต์

 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
ศรปีระจันต์

 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

25 4.41 0.75 ลติร

21/04/2022 08:07:58 21/04/2022 16:24:43 8 ชั�วโมง 16 นาท ี45 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
ศรปีระจันต์

 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
ศรปีระจันต์

 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

19 6.84 1.45 ลติร

22/04/2022 08:07:04 22/04/2022 18:37:50 10 ชั�วโมง 30 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
ศรปีระจันต์

 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
ศรปีระจันต์

 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

67 34.25 7.67 ลติร

25/04/2022 07:56:05 25/04/2022 16:50:23 8 ชั�วโมง 54 นาท ี18 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
ศรปีระจันต์

 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
ศรปีระจันต์

 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

23 13.20 3.61 ลติร

26/04/2022 07:52:59 26/04/2022 16:49:28 8 ชั�วโมง 56 นาท ี29 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
ศรปีระจันต์

 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
ศรปีระจันต์

 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

52 20.89 4.88 ลติร

27/04/2022 07:58:12 27/04/2022 10:45:01 2 ชั�วโมง 46 นาท ี49 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
ศรปีระจันต์

 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� คลองสง่นํ�าชลประทาน
 ต.อบทม อ.สามโก ้จ.อา่งทอง

45 5.91 1.48 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 12 ชั�วโมง 25 นาท ี40 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 9.60 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 206.23 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 49.87 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 4.14 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกน้ำ MITSUBISHI 6 ล้อ 83-4901 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [03 รถนํ�า - นายสมบรูณ ์กรดีารา] 83-4901 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2022

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

ตน้
สถานที� สิ�น

สดุ
ความเร็วสงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั เวลา PTO เปิด

02/04/2022 01:13:34 02/04/2022 01:17:28 3 นาท ี54 วนิาที อยูท่ี� ศนูย์
พัฒนาเด็ก
เล็กองคก์าร
บรหิารสว่น
ตําบลหนอง

บอ่
 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

03/04/2022 08:06:53 03/04/2022 16:54:10 8 ชั�วโมง 47 นาท ี17 วนิาที อยูท่ี� ศนูย์
พัฒนาเด็ก
เล็กองคก์าร
บรหิารสว่น
ตําบลหนอง

บอ่
 ต.ทุง่คอก

อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูย์
พัฒนาเด็ก
เล็กองคก์าร
บรหิารสว่น
ตําบลหนอง

บอ่
 ต.ทุง่คอก

อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

0 0.14 0.00 ลติร

04/04/2022 08:25:58 04/04/2022 16:16:24 7 ชั�วโมง 50 นาท ี26 วนิาที อยูท่ี� ศนูย์
พัฒนาเด็ก
เล็กองคก์าร
บรหิารสว่น
ตําบลหนอง

บอ่
 ต.ทุง่คอก

อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูย์
พัฒนาเด็ก
เล็กองคก์าร
บรหิารสว่น
ตําบลหนอง

บอ่
 ต.ทุง่คอก

อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

51 32.90 7.39 ลติร

05/04/2022 08:20:53 05/04/2022 16:07:26 7 ชั�วโมง 46 นาท ี33 วนิาที อยูท่ี� ศนูย์
พัฒนาเด็ก
เล็กองคก์าร
บรหิารสว่น
ตําบลหนอง

บอ่
 ต.ทุง่คอก

อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อาคาร
อเนกประสงค์
หมูท่ี� 9 บา้น
ดอนแจง
พัฒนา

 ต.บอ่สพุรรณ
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

42 26.00 6.54 ลติร



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

ตน้
สถานที� สิ�น

สดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั เวลา PTO เปิด

07/04/2022 08:40:00 07/04/2022 15:35:09 6 ชั�วโมง 55 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� อาคาร
อเนกประสงค์
หมูท่ี� 9 บา้น
ดอนแจง
พัฒนา

 ต.หนองบอ่
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี�
ที�ทําการกลุม่
เยาวชน
หมูบ่า้น
อาคาร

อเนกประสงค์
หมูท่ี� 9 บา้น
ดอนแจง
พัฒนา

 ต.บอ่สพุรรณ
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

38 19.13 5.13 ลติร

08/04/2022 08:16:36 08/04/2022 15:58:03 7 ชั�วโมง 41 นาท ี27 วนิาที อยูท่ี�
ที�ทําการกลุม่
เยาวชน
หมูบ่า้น
อาคาร

อเนกประสงค์
หมูท่ี� 9 บา้น
ดอนแจง
พัฒนา

 ต.บอ่สพุรรณ
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อาคาร
อเนกประสงค์
หมูท่ี� 9 บา้น
ดอนแจง
พัฒนา

 ต.หนองบอ่
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

45 21.78 5.08 ลติร

10/04/2022 04:15:22 10/04/2022 04:18:56 3 นาท ี34 วนิาที อยูท่ี� อาคาร
อเนกประสงค์
หมูท่ี� 9 บา้น
ดอนแจง
พัฒนา

 ต.หนองบอ่
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อาคาร
อเนกประสงค์
หมูท่ี� 9 บา้น
ดอนแจง
พัฒนา

 ต.หนองบอ่
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

17/04/2022 18:05:28 17/04/2022 18:09:06 3 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� อาคาร
อเนกประสงค์
หมูท่ี� 9 บา้น
ดอนแจง
พัฒนา

 ต.หนองบอ่
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อาคาร
อเนกประสงค์
หมูท่ี� 9 บา้น
ดอนแจง
พัฒนา

 ต.หนองบอ่
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร



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

ตน้
สถานที� สิ�น

สดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั เวลา PTO เปิด

19/04/2022 08:37:22 19/04/2022 16:06:41 7 ชั�วโมง 29 นาท ี19 วนิาที อยูท่ี� อาคาร
อเนกประสงค์
หมูท่ี� 9 บา้น
ดอนแจง
พัฒนา

 ต.หนองบอ่
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้
สว่นจํากดัคน
หนองบอ่เรดิ

โอ
 ต.หนองบอ่

อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

35 21.05 4.79 ลติร

20/04/2022 08:51:30 20/04/2022 16:06:00 7 ชั�วโมง 14 นาท ี30 วนิาที อยูท่ี� หา้งหุน้
สว่นจํากดัคน
หนองบอ่เรดิ

โอ
 ต.หนองบอ่

อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้
สว่นจํากดัคน
หนองบอ่เรดิ

โอ
 ต.หนองบอ่

อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

52 31.36 7.39 ลติร

21/04/2022 08:38:14 21/04/2022 15:58:13 7 ชั�วโมง 19 นาท ี59 วนิาที อยูท่ี� หา้งหุน้
สว่นจํากดัคน
หนองบอ่เรดิ

โอ
 ต.หนองบอ่

อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดั
หนองกระทู ้

 ต.หนองบอ่
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

54 30.39 6.25 ลติร

22/04/2022 08:14:47 22/04/2022 17:53:29 9 ชั�วโมง 38 นาท ี42 วนิาที อยูท่ี� โรง
พยาบาลสง่
เสรมิสขุภาพ
ตําบลบา้น
หนองกระทู ้

 ต.หนองบอ่
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูย์
อาสาสมคัร
ป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรอืน
องคก์าร
บรหิารสว่น
ตําบลหนอง

บอ่
 ต.หนองบอ่

อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

46 30.30 6.75 ลติร



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

ตน้
สถานที� สิ�น

สดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั เวลา PTO เปิด

25/04/2022 08:51:52 25/04/2022 14:56:43 6 ชั�วโมง 4 นาท ี51 วนิาที อยูท่ี� ศนูย์
อาสาสมคัร
ป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรอืน
องคก์าร
บรหิารสว่น
ตําบลหนอง

บอ่
 ต.หนองบอ่

อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูย์
อาสาสมคัร
ป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรอืน
องคก์าร
บรหิารสว่น
ตําบลหนอง

บอ่
 ต.หนองบอ่

อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

46 18.05 5.14 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 16
ชั�วโมง 2
นาท ี37
วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 11.88 กม./
ชม.

รวมระยะทาง : 231.16 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 54.46 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 4.24 กม./
ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุก สีเหลือง ชนิด 6 ล้อ (อีซซูุ) 83-5015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [38 รถบรรทกุ - นายสทุธพิงษ์ ดวงตาแกว้] 83-5015 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/04/2022 00:00:40 01/04/2022 23:59:20 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

02/04/2022 00:00:20 02/04/2022 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/04/2022 00:00:06 03/04/2022 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/04/2022 00:00:58 04/04/2022 23:59:46 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

70 41.50 7.63 ลติร

05/04/2022 00:00:47 05/04/2022 23:59:31 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

67 35.19 6.24 ลติร

06/04/2022 00:00:32 06/04/2022 23:59:12 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

07/04/2022 00:00:12 07/04/2022 23:59:55 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

71 80.27 14.88 ลติร

08/04/2022 00:00:56 08/04/2022 23:59:38 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

78 49.60 9.54 ลติร

09/04/2022 00:00:39 09/04/2022 23:59:20 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

10/04/2022 00:00:20 10/04/2022 23:59:00 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

11/04/2022 00:00:01 11/04/2022 23:59:43 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

82 107.36 20.71 ลติร

12/04/2022 00:00:44 12/04/2022 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
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

13/04/2022 00:00:23 13/04/2022 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
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

14/04/2022 00:00:02 14/04/2022 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38
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

15/04/2022 00:00:41 15/04/2022 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
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

16/04/2022 00:00:19 16/04/2022 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี37
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

17/04/2022 00:00:57 17/04/2022 23:59:36 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
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

18/04/2022 00:00:36 18/04/2022 23:59:20 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

78 150.55 28.30 ลติร

19/04/2022 00:00:20 19/04/2022 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

83 104.20 19.99 ลติร

20/04/2022 00:00:06 20/04/2022 23:59:49 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

66 16.92 2.95 ลติร

21/04/2022 00:00:50 21/04/2022 23:59:30 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 0.02 0.00 ลติร

22/04/2022 00:00:30 22/04/2022 23:59:10 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

23/04/2022 00:00:11 23/04/2022 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/04/2022 00:00:51 24/04/2022 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
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

25/04/2022 00:01:30 25/04/2022 23:59:09 23 ชั�วโมง 57 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

60 39.12 7.46 ลติร

26/04/2022 00:00:09 26/04/2022 23:59:49 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

0 0.00 0.00 ลติร

27/04/2022 00:00:48 27/04/2022 10:46:32 10 ชั�วโมง 45 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

71 20.30 3.80 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 2 ชั�วโมง 57 นาท ี18 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 40.52 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 645.04 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 121.50 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.31 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกน้ำ ISUZU 10 ล้อ 83-5056 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [06 รถนํ�า - นายสญัญา บญุทศัน]์ 83-5056 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/04/2022 00:00:38 01/04/2022 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

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

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

58 9.80 2.11 ลติร

02/04/2022 00:00:15 02/04/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี36
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

03/04/2022 00:00:51 03/04/2022 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

04/04/2022 00:00:30 04/04/2022 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

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

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองผักนาก

 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

47 29.89 8.28 ลติร

05/04/2022 00:00:09 05/04/2022 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองผักนาก

 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองผักนาก

 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

53 25.57 7.03 ลติร

06/04/2022 00:00:46 06/04/2022 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองผักนาก

 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองผักนาก

 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/04/2022 00:00:23 07/04/2022 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองผักนาก

 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองผักนาก

 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

44 27.31 7.29 ลติร

08/04/2022 00:00:59 08/04/2022 23:59:36 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหนองผักนาก
 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

64 67.35 17.90 ลติร

09/04/2022 00:00:36 09/04/2022 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

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

อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

84 22.05 5.00 ลติร

10/04/2022 00:01:11 10/04/2022 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

81 23.23 4.66 ลติร

11/04/2022 00:00:18 11/04/2022 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38
วนิาที

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

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองผักนาก

 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

69 73.04 16.06 ลติร

12/04/2022 00:00:56 12/04/2022 23:59:33 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหนองผักนาก
 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองผักนาก

 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

35 27.76 6.80 ลติร

13/04/2022 00:00:33 13/04/2022 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองผักนาก

 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองผักนาก

 ต.หนองผักนาก 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

14/04/2022 00:00:10 14/04/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองผักนาก

 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองผักนาก

 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

15/04/2022 00:00:46 15/04/2022 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองผักนาก

 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองผักนาก

 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

16/04/2022 00:00:22 16/04/2022 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองผักนาก

 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองผักนาก

 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

17/04/2022 00:00:57 17/04/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองผักนาก

 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองผักนาก

 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/04/2022 00:00:33 18/04/2022 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองผักนาก

 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหนองผักนาก
 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

52 28.21 6.82 ลติร

19/04/2022 00:00:12 19/04/2022 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหนองผักนาก
 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี
อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหนองผักนาก

 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี
0 0.00 0.00 ลติร

20/04/2022 00:00:51 20/04/2022 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหนองผักนาก
 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี
อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหนองผักนาก

 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี
0 0.00 0.00 ลติร

21/04/2022 00:00:30 21/04/2022 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหนองผักนาก
 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองผักนาก

 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

43 27.67 6.84 ลติร

22/04/2022 00:00:08 22/04/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองผักนาก

 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองผักนาก

 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

28 19.16 5.22 ลติร

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

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหนองผักนาก
 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี
อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหนองผักนาก

 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี
0 0.00 0.00 ลติร

24/04/2022 00:00:24 24/04/2022 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหนองผักนาก
 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี
อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหนองผักนาก

 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี
0 0.00 0.00 ลติร

25/04/2022 00:00:01 25/04/2022 23:59:39 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหนองผักนาก
 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองผักนาก

 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

29 28.12 7.35 ลติร

26/04/2022 00:00:39 26/04/2022 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองผักนาก

 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองผักนาก

 ต.หนองผักนาก 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

27/04/2022 00:00:17 27/04/2022 10:47:52 10 ชั�วโมง 47 นาท ี35
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองผักนาก

 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองโรง
 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

29 5.55 1.49 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 5 ชั�วโมง 3 นาท ี19 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 13.39 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 414.72 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 102.85 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 4.03 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถสุขาเคลื่อนที่ ชนิด 6 ล้อ (ฮีโน่) 83-5520 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [57 รถสขุา - รอจําหน่าย] 83-5520 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2022

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: 04/2022

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

 (กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

04/04/2022 09:04:23 04/04/2022 16:06:18 7 ชั�วโมง 1 นาท ี55 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลดอนโพธิ�ทอง
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลดอนโพธิ�ทอง
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

15 9.40 2.52 ลติร

05/04/2022 08:45:03 05/04/2022 15:38:47 6 ชั�วโมง 53 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลดอนโพธิ�ทอง
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลดอนโพธิ�ทอง
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

40 8.48 2.02 ลติร

07/04/2022 10:18:49 07/04/2022 17:27:04 7 ชั�วโมง 8 นาท ี15 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลดอนโพธิ�ทอง
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ปั�มเอสโซ ่หจก. นวิสพุรรณปิโตรเลยีม
เซอรว์สิ

 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

67 12.06 2.73 ลติร

08/04/2022 09:03:34 08/04/2022 22:38:46 13 ชั�วโมง 35 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� ปั�มเอสโซ ่หจก. นวิสพุรรณปิโตรเลยีม
เซอรว์สิ

 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

52 3.14 0.75 ลติร

09/04/2022 06:48:49 09/04/2022 08:31:26 1 ชั�วโมง 42 นาท ี37
วนิาที

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

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

0 0.08 0.00 ลติร

18/04/2022 08:40:04 18/04/2022 14:24:09 5 ชั�วโมง 44 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

65 58.10 15.26 ลติร

19/04/2022 09:25:26 19/04/2022 13:23:21 3 ชั�วโมง 57 นาท ี55
วนิาที

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

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

33 3.52 0.80 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 20 ชั�วโมง 27 นาท ี32 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 15.65 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 94.78 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 24.08 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.94 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถพ่นยาง Prime Coat สีเหลือง (ฮโีน่) 83-5648 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [54 พน่ยาง - นายประสาร พลคิง] 83-5648 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/04/2022 00:00:00 01/04/2022 23:59:15 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

02/04/2022 00:00:16 02/04/2022 23:59:35 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

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

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

0 0.02 0.00 ลติร

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

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

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

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

05/04/2022 00:00:20 05/04/2022 23:59:36 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

06/04/2022 00:00:36 06/04/2022 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 0.00 0.00 ลติร

07/04/2022 00:00:51 07/04/2022 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

08/04/2022 00:00:07 08/04/2022 23:59:22 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

09/04/2022 00:00:23 09/04/2022 23:59:39 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

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

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

0 0.02 0.00 ลติร

10/04/2022 00:00:39 10/04/2022 23:59:54 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

11/04/2022 00:00:55 11/04/2022 23:59:10 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

12/04/2022 00:00:11 12/04/2022 23:59:26 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

13/04/2022 00:00:26 13/04/2022 23:59:41 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

14/04/2022 00:00:41 14/04/2022 23:59:56 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

15/04/2022 00:00:56 15/04/2022 23:59:10 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



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/04/2022 00:00:10 16/04/2022 23:59:24 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 0.02 0.00 ลติร

17/04/2022 00:00:24 17/04/2022 23:59:40 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

18/04/2022 00:00:40 18/04/2022 23:59:57 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

19/04/2022 00:00:57 19/04/2022 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี19
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

20/04/2022 00:00:16 20/04/2022 23:59:34 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

21/04/2022 00:00:34 21/04/2022 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

22/04/2022 00:00:51 22/04/2022 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

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

24/04/2022 00:00:23 24/04/2022 23:59:38 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

25/04/2022 00:00:39 25/04/2022 23:59:54 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

26/04/2022 00:00:54 26/04/2022 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

0 0.00 0.00 ลติร

27/04/2022 00:00:09 27/04/2022 10:48:54 10 ชั�วโมง 48 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 3 ชั�วโมง 23 นาท ี42 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 15.65 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 0.08 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 24.08 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.94 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุก 10 ล้อ 83-5766 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [43 เททา้ย - นายสรลกัษณ ์เอี�ยมกลา้] 83-5766 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/04/2022 00:00:38 01/04/2022 23:59:52 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

02/04/2022 00:00:52 02/04/2022 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี14
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

03/04/2022 00:00:06 03/04/2022 23:59:23 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

04/04/2022 00:00:23 04/04/2022 23:59:38 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

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

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

64 84.81 27.87 ลติร

05/04/2022 00:00:38 05/04/2022 23:59:52 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

64 83.03 27.32 ลติร

06/04/2022 00:00:52 06/04/2022 23:59:05 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

0 0.00 0.00 ลติร

07/04/2022 00:00:05 07/04/2022 23:59:18 23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

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

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

55 31.92 10.15 ลติร

08/04/2022 00:00:18 08/04/2022 23:59:31 23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

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

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

56 30.68 9.25 ลติร

09/04/2022 00:00:30 09/04/2022 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

10/04/2022 00:00:43 10/04/2022 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

11/04/2022 00:00:56 11/04/2022 23:59:10 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

57 29.31 9.34 ลติร

12/04/2022 00:00:10 12/04/2022 23:59:24 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 29.20 8.90 ลติร

13/04/2022 00:00:24 13/04/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

14/04/2022 00:00:37 14/04/2022 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

15/04/2022 00:00:49 15/04/2022 23:59:02 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

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

16/04/2022 00:00:02 16/04/2022 23:59:14 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

17/04/2022 00:00:13 17/04/2022 23:59:26 23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

18/04/2022 00:00:26 18/04/2022 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

70 115.86 35.77 ลติร

19/04/2022 00:00:40 19/04/2022 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

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

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

65 120.22 36.31 ลติร

20/04/2022 00:00:54 20/04/2022 23:59:09 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

59 94.48 28.84 ลติร

21/04/2022 00:00:09 21/04/2022 23:59:23 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 0.02 0.00 ลติร

22/04/2022 00:00:23 22/04/2022 23:59:36 23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

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

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

0 0.02 0.00 ลติร

23/04/2022 00:00:36 23/04/2022 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

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

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

8 0.07 0.01 ลติร

24/04/2022 00:00:49 24/04/2022 23:59:02 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

0 0.00 0.00 ลติร

25/04/2022 00:00:02 25/04/2022 23:59:15 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

58 44.68 12.85 ลติร

26/04/2022 00:00:15 26/04/2022 23:59:28 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

56 43.28 12.92 ลติร

27/04/2022 00:00:28 27/04/2022 10:48:52 10 ชั�วโมง 48 นาท ี24
วนิาที

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

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

6 0.25 0.06 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 36 นาท ี55 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 29.29 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 707.84 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 219.59 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.22 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

คา่นํ�ามนั : --



รถเทรลเลอร์นิสัน RD8 16 ล้อ 83-7697 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [19 เทรลเลอร ์- นายเกษม โฉมยงค]์ 83-7697 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2022

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

 (กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

04/04/2022 07:49:58 04/04/2022 08:19:33 29 นาท ี35 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

9 0.15 0.00 ลติร

05/04/2022 08:20:55 05/04/2022 08:25:36 4 นาท ี41 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

18/04/2022 01:28:28 18/04/2022 18:51:42 17 ชั�วโมง 23 นาท ี14
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.04 0.00 ลติร

20/04/2022 09:28:34 20/04/2022 09:36:44 8 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

26/04/2022 07:39:34 26/04/2022 07:43:46 4 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 28 นาท ี36 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 9.00 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 0.23 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 219.59 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.22 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกน้ำ MITSUBISHI ฟูโซ่ 6 ล้อ 83-7815 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [04 รถนํ�า - นายจักรกฤษณ ์ศรผีดุผอ่ง] 83-7815 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2022

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 อีซูซุ FVZ 10 ล้อ 83-8577 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [21 เทรลเลอร ์- นายจโิรจน ์สงัขวรรณะ] 83-8577 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/04/2022 00:00:07 01/04/2022 23:59:18 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

70 62.62 16.07 ลติร

02/04/2022 00:00:17 02/04/2022 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

0 0.00 0.00 ลติร

03/04/2022 00:00:29 03/04/2022 23:59:46 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 0.03 0.00 ลติร

04/04/2022 00:00:46 04/04/2022 23:59:58 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

05/04/2022 00:00:58 05/04/2022 23:59:10 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

69 173.24 47.34 ลติร

06/04/2022 00:00:10 06/04/2022 23:59:18 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

07/04/2022 00:00:18 07/04/2022 23:59:27 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

08/04/2022 00:00:26 08/04/2022 23:59:35 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

09/04/2022 00:00:35 09/04/2022 23:59:44 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

10/04/2022 00:02:43 10/04/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 57 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

11/04/2022 00:00:51 11/04/2022 23:59:04 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

75 138.18 32.26 ลติร

12/04/2022 00:00:04 12/04/2022 23:59:14 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

67 71.98 19.30 ลติร

13/04/2022 00:00:14 13/04/2022 23:59:22 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

14/04/2022 00:00:22 14/04/2022 23:59:29 23 ชั�วโมง 59 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

15/04/2022 00:00:29 15/04/2022 23:59:36 23 ชั�วโมง 59 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/04/2022 00:00:36 16/04/2022 23:59:43 23 ชั�วโมง 59 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

17/04/2022 00:00:43 17/04/2022 23:59:52 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

18/04/2022 00:00:52 18/04/2022 23:59:03 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 0.01 0.00 ลติร

19/04/2022 00:00:03 19/04/2022 23:59:17 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

20/04/2022 00:00:16 20/04/2022 23:59:31 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

71 133.69 36.96 ลติร

21/04/2022 00:00:31 21/04/2022 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

22/04/2022 00:00:41 22/04/2022 23:59:51 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

23/04/2022 00:00:50 23/04/2022 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี10
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

24/04/2022 00:00:00 24/04/2022 23:59:08 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

25/04/2022 00:00:08 25/04/2022 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

70 67.85 16.90 ลติร

26/04/2022 00:00:18 26/04/2022 23:59:28 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

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

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

72 104.69 24.30 ลติร

27/04/2022 00:00:28 27/04/2022 10:50:19 10 ชั�วโมง 49 นาท ี51
วนิาที

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

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดักรอบโชคเจรญิทรัพย์
 ต.ดอนมะสงัข ์อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

66 52.57 14.77 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 4 ชั�วโมง 16 นาท ี47 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 30.66 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 804.88 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 207.90 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.87 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกส่วนบุคคล (กระบะบรรทุก) (อซีูซุ) 84-0960 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [34 รถบรรทกุ - นายสชุาต ิศรสีขุ] 84-0960 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/04/2022 00:00:21 01/04/2022 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

64 36.79 6.53 ลติร

02/04/2022 00:00:18 02/04/2022 23:59:16 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 0.20 0.00 ลติร

03/04/2022 00:00:17 03/04/2022 23:59:20 23 ชั�วโมง 59 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

04/04/2022 00:00:20 04/04/2022 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

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

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

83 86.16 16.75 ลติร

05/04/2022 00:00:20 05/04/2022 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

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

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

85 60.94 11.04 ลติร

06/04/2022 00:00:18 06/04/2022 23:59:12 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

07/04/2022 00:00:12 07/04/2022 23:59:08 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

99 102.33 19.65 ลติร

08/04/2022 00:00:09 08/04/2022 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 0.01 0.00 ลติร

09/04/2022 00:00:05 09/04/2022 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

10/04/2022 00:00:00 10/04/2022 23:59:54 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 0.01 0.00 ลติร

11/04/2022 00:00:56 11/04/2022 23:59:52 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

89 141.61 23.18 ลติร

12/04/2022 00:00:53 12/04/2022 23:59:48 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

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

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

80 106.12 16.98 ลติร

13/04/2022 00:00:49 13/04/2022 23:59:43 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

14/04/2022 00:00:44 14/04/2022 23:59:37 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

15/04/2022 00:00:38 15/04/2022 23:59:31 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



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/04/2022 00:00:32 16/04/2022 23:59:25 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

17/04/2022 00:00:25 17/04/2022 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

18/04/2022 00:00:20 18/04/2022 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

19/04/2022 00:00:17 19/04/2022 23:59:17 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

98 156.07 25.75 ลติร

20/04/2022 00:00:17 20/04/2022 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

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

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

92 110.66 18.63 ลติร

21/04/2022 00:00:16 21/04/2022 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

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

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

0 0.02 0.00 ลติร

22/04/2022 00:00:11 22/04/2022 23:59:05 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

23/04/2022 00:00:06 23/04/2022 23:59:00 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

24/04/2022 00:01:01 24/04/2022 23:59:55 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

25/04/2022 00:00:56 25/04/2022 23:59:53 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

107 216.80 41.31 ลติร

26/04/2022 00:00:53 26/04/2022 23:59:49 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

103 121.54 20.55 ลติร

27/04/2022 00:00:49 27/04/2022 10:50:07 10 ชั�วโมง 49 นาท ี18
วนิาที

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

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

2 0.03 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 19 ชั�วโมง 19 นาท ี55 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 47.60 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1139.31 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 200.37 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.69 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกส่วนบุคคล (กระบะบรรทุก) (อซีูซุ) 84-0961 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [35 รถบรรทกุ - นายสเุทพ เสมคํา] 84-0961 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/04/2022 00:00:54 01/04/2022 23:59:38 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.96 0.00 ลติร

02/04/2022 00:00:38 02/04/2022 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.81 0.00 ลติร

03/04/2022 00:00:02 03/04/2022 04:46:34 4 ชั�วโมง 46 นาท ี32 วนิาที อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/04/2022 08:24:14 05/04/2022 11:39:14 3 ชั�วโมง 15 นาที อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.76 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 18 นาท ี20 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 1.00 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 2.52 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 200.37 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.69 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



กู้ชีพ 84-5375 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [49 กูช้พี - นายอาทติย ์ทาเหล็ก] 84-5375 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/04/2022 00:00:43 01/04/2022 23:59:35 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
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

02/04/2022 00:00:35 02/04/2022 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
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

03/04/2022 00:00:26 03/04/2022 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
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

82 13.08 2.24 ลติร

04/04/2022 00:00:18 04/04/2022 23:59:11 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

12 0.12 0.01 ลติร

05/04/2022 00:00:10 05/04/2022 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
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 0.05 0.00 ลติร

06/04/2022 00:00:02 06/04/2022 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี52
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

07/04/2022 00:00:54 07/04/2022 23:59:45 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
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

08/04/2022 00:00:45 08/04/2022 23:59:35 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
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

09/04/2022 00:00:35 09/04/2022 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
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

10/04/2022 00:00:26 10/04/2022 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
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

11/04/2022 00:00:17 11/04/2022 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
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



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

12/04/2022 00:00:09 12/04/2022 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
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

13/04/2022 00:00:01 13/04/2022 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี52
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

14/04/2022 00:00:53 14/04/2022 23:59:45 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
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

15/04/2022 00:00:45 15/04/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
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

16/04/2022 00:00:37 16/04/2022 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
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

17/04/2022 00:00:28 17/04/2022 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
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

18/04/2022 00:00:20 18/04/2022 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
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

19/04/2022 00:00:12 19/04/2022 23:59:05 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

20/04/2022 00:00:05 20/04/2022 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี53
วนิาที

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

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

86 9.20 1.51 ลติร

21/04/2022 00:00:58 21/04/2022 23:59:52 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 0.08 0.00 ลติร

22/04/2022 00:00:52 22/04/2022 23:59:46 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 0.08 0.00 ลติร

23/04/2022 00:00:45 23/04/2022 23:59:39 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

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

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

0 0.09 0.00 ลติร

24/04/2022 00:00:39 24/04/2022 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

0 0.08 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

25/04/2022 00:00:33 25/04/2022 23:59:27 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 0.13 0.00 ลติร

26/04/2022 00:00:27 26/04/2022 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

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

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

0 0.10 0.00 ลติร

27/04/2022 00:00:21 27/04/2022 10:50:56 10 ชั�วโมง 50 นาท ี35
วนิาที

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

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

0 0.13 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 4 ชั�วโมง 40 นาท ี5 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 29.85 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 23.19 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 3.76 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 6.17 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกน้ำดับเพลิง) (อซีูซุ) 85-0816 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [52 นํ�าดบัเพลงิ] 85-0816 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/04/2022 00:00:14 01/04/2022 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

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

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

0 0.06 0.00 ลติร

02/04/2022 00:00:00 02/04/2022 23:59:47 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

66 9.02 2.62 ลติร

03/04/2022 00:00:48 03/04/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

04/04/2022 00:00:37 04/04/2022 23:59:24 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

05/04/2022 00:00:25 05/04/2022 23:59:09 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

2 0.12 0.00 ลติร

06/04/2022 00:00:10 06/04/2022 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

6 0.08 0.00 ลติร

07/04/2022 00:00:55 07/04/2022 23:59:40 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

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

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

0 0.03 0.00 ลติร

08/04/2022 00:00:41 08/04/2022 23:59:25 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 0.02 0.00 ลติร

09/04/2022 00:00:26 09/04/2022 23:59:10 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

10/04/2022 00:00:11 10/04/2022 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

86 114.41 35.95 ลติร

11/04/2022 00:00:58 11/04/2022 23:59:44 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

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

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

0 0.07 0.00 ลติร

12/04/2022 00:00:45 12/04/2022 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

60 7.76 2.35 ลติร

13/04/2022 00:00:32 13/04/2022 23:59:18 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

14/04/2022 00:00:19 14/04/2022 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 0.03 0.00 ลติร

15/04/2022 00:00:05 15/04/2022 23:59:50 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 0.05 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

16/04/2022 00:00:50 16/04/2022 23:59:36 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

17/04/2022 00:00:36 17/04/2022 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

2 0.11 0.00 ลติร

18/04/2022 00:00:22 18/04/2022 23:59:09 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

66 19.70 6.48 ลติร

19/04/2022 00:00:10 19/04/2022 23:59:59 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

20/04/2022 00:01:00 20/04/2022 23:59:48 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

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

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

0 0.04 0.00 ลติร

21/04/2022 00:00:49 21/04/2022 23:59:36 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

22/04/2022 00:00:36 22/04/2022 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

57 8.97 2.81 ลติร

23/04/2022 00:00:24 23/04/2022 23:59:11 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

24/04/2022 00:00:11 24/04/2022 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

2 0.06 0.00 ลติร

25/04/2022 00:00:58 25/04/2022 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 0.00 0.00 ลติร

26/04/2022 00:00:45 26/04/2022 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

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

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

0 0.04 0.00 ลติร

27/04/2022 00:00:32 27/04/2022 10:51:46 10 ชั�วโมง 51 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

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 18 ชั�วโมง 35 นาท ี54 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 32.71 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 160.64 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 50.21 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.20 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกส่วนบุคคล (กำจัดสิ่งปฏิกูล) (อีซูซุ) 85-0817 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [55 สิ�งปฏกิลู - นายอํานาจ กลบียี�สุน่] 85-0817 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2022

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

 (กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/04/2022 00:00:58 01/04/2022 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

02/04/2022 00:00:17 02/04/2022 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

03/04/2022 00:00:41 03/04/2022 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี26
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/04/2022 00:00:08 04/04/2022 23:59:32 23 ชั�วโมง 59 นาท ี24
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.11 0.00 ลติร

05/04/2022 00:00:33 05/04/2022 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี21
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.04 0.00 ลติร

06/04/2022 00:00:54 06/04/2022 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/04/2022 00:00:13 07/04/2022 23:59:33 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

08/04/2022 00:00:33 08/04/2022 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี21
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/04/2022 00:00:54 09/04/2022 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/04/2022 00:00:14 10/04/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

11/04/2022 00:00:34 11/04/2022 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี21
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

12/04/2022 00:00:56 12/04/2022 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/04/2022 00:00:16 13/04/2022 23:59:36 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

14/04/2022 00:00:36 14/04/2022 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

15/04/2022 00:00:55 15/04/2022 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

16/04/2022 00:00:14 16/04/2022 23:59:32 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

17/04/2022 00:00:33 17/04/2022 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/04/2022 00:00:54 18/04/2022 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี21
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.06 0.00 ลติร

19/04/2022 00:00:16 19/04/2022 23:59:39 23 ชั�วโมง 59 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

20/04/2022 00:01:40 20/04/2022 23:59:00 23 ชั�วโมง 57 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/04/2022 00:00:00 21/04/2022 23:59:21 23 ชั�วโมง 59 นาท ี21
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

22/04/2022 00:00:21 22/04/2022 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี21
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

23/04/2022 00:00:42 23/04/2022 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

24/04/2022 00:00:02 24/04/2022 23:59:22 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.04 0.00 ลติร

25/04/2022 00:00:22 25/04/2022 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

8 0.36 0.03 ลติร

26/04/2022 00:00:41 26/04/2022 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

27/04/2022 00:01:00 27/04/2022 10:52:03 10 ชั�วโมง 51 นาท ี3
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 24 นาท ี35 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 5.33 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 0.64 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 0.03 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 21.33 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกน้ำ) ชนิด 10 ล้อ 85-1016 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [48 รถนํ�า - นายสนุนิ บญุเจรญิ] 85-1016 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

19/04/2022 08:38:40 19/04/2022 23:59:44 15 ชั�วโมง 21 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

78 51.99 17.04 ลติร

20/04/2022 00:00:45 20/04/2022 23:59:35 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

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

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

69 45.89 14.94 ลติร

21/04/2022 00:00:36 21/04/2022 12:07:50 12 ชั�วโมง 7 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

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 10 ชั�วโมง 30 นาท ี50 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 34.40 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 97.88 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 31.98 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.06 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกส่วนบุคคล กระบะเทท้าย (อีซูซ)ุ 85-1416 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [36 เททา้ย - นายคมกฤช นอ้ยสกลุ] 85-1416 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

03/04/2022 18:55:02 03/04/2022 19:01:14 6 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

04/04/2022 08:46:29 04/04/2022 14:34:53 5 ชั�วโมง 48 นาท ี24 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

74 104.67 20.45 ลติร

05/04/2022 07:15:18 05/04/2022 23:45:45 16 ชั�วโมง 30 นาท ี27
วนิาที

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

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

75 102.90 19.79 ลติร

06/04/2022 00:45:55 06/04/2022 23:50:27 23 ชั�วโมง 4 นาท ี32 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

07/04/2022 00:50:39 07/04/2022 13:47:21 12 ชั�วโมง 56 นาท ี42
วนิาที

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

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

64 58.50 11.50 ลติร

08/04/2022 08:33:09 08/04/2022 13:57:26 5 ชั�วโมง 24 นาท ี17 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

61 31.56 5.76 ลติร

11/04/2022 09:34:45 11/04/2022 14:12:03 4 ชั�วโมง 37 นาท ี18 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

64 29.41 5.56 ลติร

12/04/2022 08:31:03 12/04/2022 16:14:10 7 ชั�วโมง 43 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

73 30.26 5.73 ลติร

13/04/2022 08:50:52 13/04/2022 10:11:55 1 ชั�วโมง 21 นาท ี3 วนิาที อยูห่า่งจาก สพุรรณผา้เบรคพัฒนา 0.47 กม.
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี
อยูห่า่งจาก สพุรรณผา้เบรคพัฒนา 0.45 กม.

 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี
0 0.17 0.00 ลติร

15/04/2022 00:25:05 15/04/2022 00:28:53 3 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

18/04/2022 09:47:34 18/04/2022 09:51:36 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 0.00 0.00 ลติร

20/04/2022 09:42:27 20/04/2022 16:53:11 7 ชั�วโมง 10 นาท ี44 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

81 86.31 16.51 ลติร

25/04/2022 08:30:28 25/04/2022 14:24:58 5 ชั�วโมง 54 นาท ี30 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

73 60.03 11.20 ลติร

26/04/2022 08:44:03 26/04/2022 14:33:52 5 ชั�วโมง 49 นาท ี49 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

66 46.22 8.71 ลติร

27/04/2022 09:55:30 27/04/2022 10:52:09 56 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

4 0.11 0.01 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 5 ชั�วโมง 30 นาท ี23 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 38.28 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 550.17 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 105.22 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.23 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกส่วนรถบรรทุกส่วนบุคคล กระบะเทท้าย (อีซูซุ)  85-1432 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [37 เททา้ย - นายอนิทร ์มนัีนท]์ 85-1432 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/04/2022 00:00:45 01/04/2022 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

4 0.05 0.00 ลติร

02/04/2022 00:00:32 02/04/2022 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

03/04/2022 00:00:22 03/04/2022 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

04/04/2022 00:00:18 04/04/2022 23:59:10 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

65 82.25 15.49 ลติร

05/04/2022 00:00:10 05/04/2022 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี48
วนิาที

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

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

60 83.54 15.95 ลติร

06/04/2022 00:00:58 06/04/2022 23:59:42 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

07/04/2022 00:00:42 07/04/2022 23:59:29 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

67 26.29 5.06 ลติร

08/04/2022 00:00:29 08/04/2022 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

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

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

67 29.35 5.40 ลติร

09/04/2022 00:00:17 09/04/2022 23:59:02 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

10/04/2022 00:00:03 10/04/2022 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี44
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

11/04/2022 00:00:48 11/04/2022 23:59:35 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

109 54.52 10.49 ลติร

12/04/2022 00:00:35 12/04/2022 23:59:20 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

72 28.09 5.31 ลติร

13/04/2022 00:00:21 13/04/2022 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

14/04/2022 00:00:05 14/04/2022 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี43
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

15/04/2022 00:00:49 15/04/2022 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/04/2022 00:00:32 16/04/2022 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

17/04/2022 00:00:15 17/04/2022 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี44
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

18/04/2022 00:01:00 18/04/2022 23:59:47 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

19/04/2022 00:00:48 19/04/2022 23:59:37 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

20/04/2022 00:00:37 20/04/2022 23:59:26 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

68 95.40 18.22 ลติร

21/04/2022 00:00:27 21/04/2022 23:59:12 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

22/04/2022 00:00:13 22/04/2022 23:59:58 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

23/04/2022 00:00:58 23/04/2022 23:59:42 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

24/04/2022 00:00:42 24/04/2022 23:59:25 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

25/04/2022 00:00:26 25/04/2022 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

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

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

67 54.44 10.59 ลติร

26/04/2022 00:00:12 26/04/2022 23:59:58 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

71 46.42 8.75 ลติร

27/04/2022 00:00:59 27/04/2022 10:52:25 10 ชั�วโมง 51 นาท ี26
วนิาที

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

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

6 0.13 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 23 ชั�วโมง 2 นาท ี36 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 37.45 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 500.50 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 95.26 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.25 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกส่วนรถบรรทุกส่วนบุคคล กระบะเทท้าย (อีซูซุ)  85-1433 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [39 เททา้ย - นายสริโรจน ์พลอยสขุใส] 85-1433 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/04/2022 00:00:26 01/04/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

84 105.89 20.39 ลติร

02/04/2022 00:00:35 02/04/2022 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

03/04/2022 00:00:43 03/04/2022 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

04/04/2022 00:00:54 04/04/2022 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

05/04/2022 00:00:01 05/04/2022 23:59:05 23 ชั�วโมง 59 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

06/04/2022 00:00:06 06/04/2022 23:59:08 23 ชั�วโมง 59 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

07/04/2022 00:00:09 07/04/2022 23:59:13 23 ชั�วโมง 59 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

86 102.04 19.89 ลติร

08/04/2022 00:00:13 08/04/2022 23:59:20 23 ชั�วโมง 59 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

83 102.63 19.70 ลติร

09/04/2022 00:00:20 09/04/2022 23:59:24 23 ชั�วโมง 59 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

10/04/2022 00:00:25 10/04/2022 23:59:29 23 ชั�วโมง 59 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

11/04/2022 00:00:29 11/04/2022 23:59:35 23 ชั�วโมง 59 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

88 131.90 24.95 ลติร

12/04/2022 00:00:36 12/04/2022 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

88 117.24 21.92 ลติร

13/04/2022 00:00:42 13/04/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

14/04/2022 00:00:46 14/04/2022 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

15/04/2022 00:00:50 15/04/2022 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/04/2022 00:00:52 16/04/2022 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

17/04/2022 00:00:55 17/04/2022 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

18/04/2022 00:00:59 18/04/2022 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

19/04/2022 00:00:04 19/04/2022 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

87 118.41 23.03 ลติร

20/04/2022 00:00:13 20/04/2022 23:59:18 23 ชั�วโมง 59 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

21/04/2022 00:00:19 21/04/2022 23:59:23 23 ชั�วโมง 59 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

22/04/2022 00:00:24 22/04/2022 23:59:28 23 ชั�วโมง 59 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

23/04/2022 00:00:28 23/04/2022 23:59:32 23 ชั�วโมง 59 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

1 0.02 0.00 ลติร

24/04/2022 00:00:32 24/04/2022 23:59:35 23 ชั�วโมง 59 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.03 0.00 ลติร

25/04/2022 00:00:35 25/04/2022 23:59:38 23 ชั�วโมง 59 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

26/04/2022 00:00:38 26/04/2022 23:59:43 23 ชั�วโมง 59 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

83 77.51 14.42 ลติร

27/04/2022 00:00:44 27/04/2022 10:53:14 10 ชั�วโมง 52 นาท ี30
วนิาที

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

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

85 42.34 7.74 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 8 ชั�วโมง 58 นาท ี16 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 46.17 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 798.03 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 152.04 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.25 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกส่วนรถบรรทุกส่วนบุคคล กระบะเทท้าย (อีซูซุ)  85-1434 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [40 เททา้ย - นายเสกสรร ยศวชิยั] 85-1434 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2022

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: 04/2022

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: 04/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/04/2022 00:00:19 01/04/2022 23:59:32 23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

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

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

74 59.20 11.33 ลติร

02/04/2022 00:00:32 02/04/2022 23:59:46 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

5 0.12 0.00 ลติร

03/04/2022 00:00:46 03/04/2022 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี17
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

04/04/2022 00:00:03 04/04/2022 23:59:18 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

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

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

68 54.50 10.28 ลติร

05/04/2022 00:00:19 05/04/2022 23:59:30 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 0.02 0.00 ลติร

06/04/2022 00:00:30 06/04/2022 23:59:39 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

07/04/2022 00:00:39 07/04/2022 23:59:50 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

71 56.85 11.14 ลติร

08/04/2022 00:00:51 08/04/2022 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี12
วนิาที

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

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

70 52.50 9.94 ลติร

09/04/2022 00:00:03 09/04/2022 23:59:13 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

10/04/2022 00:00:13 10/04/2022 23:59:23 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

5 0.17 0.00 ลติร

11/04/2022 00:00:24 11/04/2022 23:59:36 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

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

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

68 52.45 10.08 ลติร

12/04/2022 00:00:36 12/04/2022 23:59:47 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

78 52.92 10.21 ลติร

13/04/2022 00:00:48 13/04/2022 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

14/04/2022 00:00:57 14/04/2022 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

15/04/2022 00:00:05 15/04/2022 23:59:12 23 ชั�วโมง 59 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/04/2022 00:00:12 16/04/2022 23:59:20 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

17/04/2022 00:00:20 17/04/2022 23:59:28 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

18/04/2022 00:00:28 18/04/2022 23:59:39 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

19/04/2022 00:00:40 19/04/2022 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

20/04/2022 00:00:53 20/04/2022 23:58:22 23 ชั�วโมง 57 นาท ี29
วนิาที

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

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

6 0.27 0.00 ลติร

21/04/2022 00:00:42 21/04/2022 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

22/04/2022 00:00:24 22/04/2022 14:58:00 14 ชั�วโมง 57 นาท ี36
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

25/04/2022 08:32:25 25/04/2022 23:59:41 15 ชั�วโมง 27 นาท ี16
วนิาที

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

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

71 59.91 11.14 ลติร

26/04/2022 00:00:42 26/04/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

73 52.11 10.12 ลติร

27/04/2022 00:00:52 27/04/2022 10:56:58 10 ชั�วโมง 56 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สหกรณร์า้นคา้ชมุชนบา้นทา่บางเจรญิ
หมูท่ี� 6

 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

58 2.88 0.30 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 3 วนั 21 ชั�วโมง 11 นาท ี9 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 37.89 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 443.92 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 84.54 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: 04/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/04/2022 00:00:04 01/04/2022 23:59:56 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

2 0.06 0.00 ลติร

02/04/2022 00:00:57 02/04/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

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

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

2 0.05 0.00 ลติร

03/04/2022 00:00:51 03/04/2022 23:59:49 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

04/04/2022 00:00:50 04/04/2022 23:59:45 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

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

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

4 0.28 0.02 ลติร

05/04/2022 00:00:45 05/04/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

06/04/2022 00:00:38 06/04/2022 23:59:28 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

07/04/2022 00:00:29 07/04/2022 23:59:20 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

6 0.33 0.01 ลติร

08/04/2022 00:00:20 08/04/2022 23:59:12 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 0.31 0.00 ลติร

09/04/2022 00:00:12 09/04/2022 23:59:03 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

10/04/2022 00:00:02 10/04/2022 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี52
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

11/04/2022 00:00:54 11/04/2022 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

4 0.32 0.00 ลติร

12/04/2022 00:00:46 12/04/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
วนิาที

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

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

3 0.28 0.01 ลติร

13/04/2022 00:00:37 13/04/2022 23:59:27 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

14/04/2022 00:00:27 14/04/2022 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

15/04/2022 00:00:17 15/04/2022 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

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

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

0 0.00 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

16/04/2022 00:00:07 16/04/2022 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี49
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

17/04/2022 00:00:57 17/04/2022 23:59:47 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

18/04/2022 00:00:47 18/04/2022 23:59:40 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 0.01 0.00 ลติร

19/04/2022 00:00:40 19/04/2022 23:59:35 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

20/04/2022 00:00:35 20/04/2022 23:59:29 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

21/04/2022 00:00:29 21/04/2022 23:59:21 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

22/04/2022 00:00:21 22/04/2022 23:59:13 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

23/04/2022 00:00:13 23/04/2022 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

24/04/2022 00:00:04 24/04/2022 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี50
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

25/04/2022 00:00:55 25/04/2022 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

6 0.31 0.00 ลติร

26/04/2022 00:00:45 26/04/2022 23:59:35 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

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

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

4 0.18 0.01 ลติร

27/04/2022 00:00:35 27/04/2022 10:59:07 10 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

5 0.26 0.01 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 4 ชั�วโมง 20 นาท ี4 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 3.06 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 2.42 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 0.06 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 40.33 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกน้ำ ชนิด 6 ล้อ (อีซูซุ) 85-3065 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [47 รถนํ�า - นายพสิษิฐ ์พึ�งจักคลี�] 85-3065 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2022

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: 04/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/04/2022 07:30:44 01/04/2022 16:40:59 9 ชั�วโมง 10 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

80 273.51 103.84 ลติร

03/04/2022 04:25:15 03/04/2022 04:44:30 19 นาท ี15 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.06 0.00 ลติร

04/04/2022 08:28:51 04/04/2022 13:24:26 4 ชั�วโมง 55 นาท ี35
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

79 134.13 54.50 ลติร

07/04/2022 08:10:25 07/04/2022 14:56:06 6 ชั�วโมง 45 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

78 257.80 93.10 ลติร

20/04/2022 08:24:05 20/04/2022 09:08:18 44 นาท ี13 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.07 0.00 ลติร

26/04/2022 08:18:39 26/04/2022 14:35:39 6 ชั�วโมง 17 นาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

71 31.75 11.98 ลติร

27/04/2022 08:33:20 27/04/2022 11:25:36 2 ชั�วโมง 52 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารสาธารณะเฉลมิพระเกยีรต ิ7
รอบพระชนมพรรษา

 ต.พลบัพลาไชย อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

76 104.23 42.68 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 1 ชั�วโมง 6 นาท ี5 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 39.23 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 801.55 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 306.10 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.62 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถสุขาเคลื่อนที่ 85-8565 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [62 รถสขุา - นายธนภมู ิทองสขุ] 85-8565 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/04/2022 14:54:49 01/04/2022 23:59:07 9 ชั�วโมง 4 นาท ี18 วนิาที อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารมติซบูชิ ิ(บ.มติซสูพุรรณ 2003
จํากดั)

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

73 96.62 30.13 ลติร

02/04/2022 00:00:07 02/04/2022 23:59:22 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

78 75.27 23.12 ลติร

03/04/2022 00:00:22 03/04/2022 03:25:59 3 ชั�วโมง 25 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

04/04/2022 05:24:49 04/04/2022 16:07:01 10 ชั�วโมง 42 นาท ี12
วนิาที

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

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

79 103.88 25.40 ลติร

09/04/2022 07:43:59 09/04/2022 23:59:30 16 ชั�วโมง 15 นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

54 42.92 11.01 ลติร

10/04/2022 00:00:30 10/04/2022 23:32:35 23 ชั�วโมง 32 นาท ี5
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

85 101.10 28.29 ลติร

11/04/2022 09:15:43 11/04/2022 09:28:29 12 นาท ี46 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

20 0.49 0.07 ลติร

12/04/2022 06:05:20 12/04/2022 16:44:46 10 ชั�วโมง 39 นาท ี26
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

83 123.57 31.07 ลติร

14/04/2022 07:35:24 14/04/2022 07:40:53 5 นาท ี29 วนิาที อยูท่ี� ปิยะวฒันผ์า้มา่น
 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

5 0.34 0.00 ลติร

18/04/2022 10:39:37 18/04/2022 11:02:25 22 นาท ี48 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

8 0.21 0.02 ลติร

20/04/2022 08:31:02 20/04/2022 10:49:40 2 ชั�วโมง 18 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

6 0.59 0.05 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

24/04/2022 05:45:11 24/04/2022 17:17:03 11 ชั�วโมง 31 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

74 64.90 16.65 ลติร

25/04/2022 10:31:50 25/04/2022 10:37:50 6 นาที อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารมติซบูชิ ิ(บ.มติซสูพุรรณ 2003
จํากดั)

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.25 0.00 ลติร

27/04/2022 04:29:10 27/04/2022 11:27:35 6 ชั�วโมง 58 นาท ี25
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงแรมศลิาลยั
 ต.หนองบวั อ.เมอืงกาญจนบรุ ีจ.กาญจนบรุี

78 113.40 30.88 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 7 ชั�วโมง 48 นาท ี44 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 36.50 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 723.54 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 196.69 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.68 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถสุขาเคลื่อนที่ 85-8566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [63 รถสขุา - นายธนภมู ิทองสขุ] 85-8566 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/04/2022 16:37:20 01/04/2022 17:29:41 52 นาท ี21 วนิาที อยูท่ี� โรงภาพยนตร์
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� คาเฟ่ อเมซอน
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

43 2.97 0.56 ลติร

02/04/2022 07:09:11 02/04/2022 22:37:02 15 ชั�วโมง 27 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� คาเฟ่ อเมซอน
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

66 62.06 16.85 ลติร

03/04/2022 07:55:15 03/04/2022 08:20:17 25 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.05 0.00 ลติร

04/04/2022 05:22:44 04/04/2022 16:34:56 11 ชั�วโมง 12 นาท ี12
วนิาที

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

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

83 103.54 27.12 ลติร

07/04/2022 18:20:10 07/04/2022 19:31:54 1 ชั�วโมง 11 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

77 13.74 3.18 ลติร

08/04/2022 16:53:39 08/04/2022 17:50:24 56 นาท ี45 วนิาที อยูท่ี� โรงภาพยนตร์
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

71 4.55 0.50 ลติร

09/04/2022 05:05:29 09/04/2022 23:59:16 18 ชั�วโมง 53 นาท ี47
วนิาที

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

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

83 141.70 39.97 ลติร

10/04/2022 00:00:15 10/04/2022 20:45:44 20 ชั�วโมง 45 นาท ี29
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

81 53.40 12.43 ลติร

12/04/2022 06:05:30 12/04/2022 15:37:31 9 ชั�วโมง 32 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

76 18.30 4.32 ลติร

14/04/2022 07:29:22 14/04/2022 21:37:50 14 ชั�วโมง 8 นาท ี28
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

76 19.23 3.64 ลติร

18/04/2022 09:00:12 18/04/2022 09:03:41 3 นาท ี29 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

20/04/2022 08:22:33 20/04/2022 10:31:40 2 ชั�วโมง 9 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

66 8.18 2.22 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

25/04/2022 09:26:10 25/04/2022 10:39:03 1 ชั�วโมง 12 นาท ี53
วนิาที

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

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

65 6.77 2.02 ลติร

27/04/2022 04:27:41 27/04/2022 11:27:43 7 ชั�วโมง 2 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงแรมศลิาลยั
 ต.หนองบวั อ.เมอืงกาญจนบรุ ีจ.กาญจนบรุี

80 112.94 33.31 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 20 ชั�วโมง 47 นาท ี44 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 28.80 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 547.45 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 146.12 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.75 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถกระเช้า 85-8824 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [61 รถกระเชา้ - นายเกษม โฉมยงค]์ 85-8824 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2022

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

 (กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

04/04/2022 09:11:29 04/04/2022 23:59:16 14 ชั�วโมง 47 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.27 0.00 ลติร

05/04/2022 00:00:16 05/04/2022 23:59:25 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

66 19.87 156.00 ลติร

06/04/2022 00:00:24 06/04/2022 23:59:32 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

07/04/2022 00:00:32 07/04/2022 23:59:40 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

08/04/2022 00:00:40 08/04/2022 23:59:48 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

09/04/2022 00:00:48 09/04/2022 23:59:56 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

10/04/2022 00:00:55 10/04/2022 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

11/04/2022 00:00:03 11/04/2022 23:59:11 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

12/04/2022 00:00:11 12/04/2022 23:59:19 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

13/04/2022 00:00:19 13/04/2022 23:59:27 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

14/04/2022 00:00:26 14/04/2022 23:59:34 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
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

15/04/2022 00:00:34 15/04/2022 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี7
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

16/04/2022 00:00:40 16/04/2022 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี7
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

17/04/2022 00:00:47 17/04/2022 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 0.00 0.00 ลติร

18/04/2022 00:00:55 18/04/2022 23:59:05 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

19/04/2022 00:00:05 19/04/2022 23:59:15 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

20/04/2022 00:00:15 20/04/2022 23:59:24 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

21/04/2022 00:00:24 21/04/2022 23:59:33 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 0.06 0.00 ลติร

22/04/2022 00:00:33 22/04/2022 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

23/04/2022 00:00:41 23/04/2022 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/04/2022 00:00:50 24/04/2022 23:59:58 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

25/04/2022 00:00:57 25/04/2022 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

26/04/2022 00:00:06 26/04/2022 23:59:14 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
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

27/04/2022 00:00:14 27/04/2022 11:29:54 11 ชั�วโมง 29 นาท ี40
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 : 3 ชั�วโมง 11 นาท ี12 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 22.48 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 20.26 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 156.00 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 0.13 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถเกลี่ยดิน MITSUBISHI MG 530  ต-2339 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [08 รถเกลี�ยดนิ - นายชลอ สรอ้ยทรัพย ์] 0ต-2339 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/04/2022 13:34:38 16/04/2022 15:32:29 1 ชั�วโมง 57 นาท ี51 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

0 0.97 0.00 ลติร

17/04/2022 12:37:35 17/04/2022 13:06:28 28 นาท ี53 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

0 0.25 0.00 ลติร

18/04/2022 10:40:00 18/04/2022 16:18:43 5 ชั�วโมง 38 นาท ี43 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลบาง
ตะเคยีน

 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 4.80 0.00 ลติร

21/04/2022 10:24:11 21/04/2022 11:06:22 42 นาท ี11 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลบาง
ตะเคยีน

 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลบาง
ตะเคยีน

 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.14 0.00 ลติร

22/04/2022 11:05:12 22/04/2022 20:51:41 9 ชั�วโมง 46 นาท ี29 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลบาง
ตะเคยีน

 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลบาง
ตะเคยีน

 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 1.83 0.00 ลติร

23/04/2022 10:09:27 23/04/2022 10:56:19 46 นาท ี52 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลบาง
ตะเคยีน

 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลบาง
ตะเคยีน

 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.29 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 3 ชั�วโมง 11 นาท ี12 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 22.48 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 8.28 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 156.00 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 0.13 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถดับเพลิง) ชนิด 6 ล้อ(อีซูซุ) บร-6196 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [51 ดบัเพลงิ] 0บร-6196 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/04/2022 00:00:19 01/04/2022 23:59:58 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 0.16 0.00 ลติร

02/04/2022 00:00:59 02/04/2022 23:59:40 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

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

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

2 0.36 0.00 ลติร

03/04/2022 00:00:41 03/04/2022 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 0.18 0.00 ลติร

04/04/2022 00:00:27 04/04/2022 23:59:09 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 0.12 0.00 ลติร

05/04/2022 00:00:10 05/04/2022 23:59:49 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

3 0.19 0.00 ลติร

06/04/2022 00:00:49 06/04/2022 23:59:27 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 0.20 0.00 ลติร

07/04/2022 00:00:28 07/04/2022 23:59:07 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 0.07 0.00 ลติร

08/04/2022 00:00:07 08/04/2022 23:59:46 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 0.12 0.00 ลติร

09/04/2022 00:00:47 09/04/2022 23:59:25 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 0.21 0.00 ลติร

10/04/2022 00:00:26 10/04/2022 23:59:04 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 0.19 0.00 ลติร

11/04/2022 00:00:04 11/04/2022 23:59:43 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 0.10 0.00 ลติร

12/04/2022 00:00:43 12/04/2022 23:59:22 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

50 7.85 3.61 ลติร

13/04/2022 00:00:22 13/04/2022 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

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

อยูห่า่งจาก สพุรรณผา้เบรคพัฒนา 0.47 กม.
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.09 0.00 ลติร

14/04/2022 00:00:01 14/04/2022 23:59:39 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 0.14 0.00 ลติร

15/04/2022 00:00:40 15/04/2022 23:59:17 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



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/04/2022 00:00:18 16/04/2022 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38
วนิาที

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

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

0 0.18 0.00 ลติร

17/04/2022 00:00:56 17/04/2022 23:59:34 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

18/04/2022 00:00:35 18/04/2022 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

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

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

0 0.13 0.00 ลติร

19/04/2022 00:00:15 19/04/2022 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี41
วนิาที

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

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

0 0.16 0.00 ลติร

20/04/2022 00:00:57 20/04/2022 23:59:37 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 0.13 0.00 ลติร

21/04/2022 00:00:38 21/04/2022 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

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

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

0 0.06 0.00 ลติร

22/04/2022 00:00:17 22/04/2022 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี40
วนิาที

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

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

0 0.16 0.00 ลติร

23/04/2022 00:00:57 23/04/2022 23:59:36 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

24/04/2022 00:00:36 24/04/2022 23:59:15 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 0.24 0.00 ลติร

25/04/2022 00:00:15 25/04/2022 23:59:54 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 0.03 0.00 ลติร

26/04/2022 00:00:54 26/04/2022 23:59:32 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 0.12 0.00 ลติร

27/04/2022 00:00:32 27/04/2022 11:31:08 11 ชั�วโมง 30 นาท ี36
วนิาที

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

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

0 0.07 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 3 ชั�วโมง 21 นาท ี42 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 25.05 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 11.53 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 3.61 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.19 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

คา่นํ�ามนั : --



รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถบรรทุกดับเพลิง) บว-4900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [50 นํ�าดบัเพลงิ - นายธาตร ีบรุาคร] 0บว-4900 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/04/2022 00:00:00 01/04/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 59 นาท ี34
วนิาที

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

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

0 0.15 0.00 ลติร

02/04/2022 00:00:35 02/04/2022 23:59:11 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 0.17 0.00 ลติร

03/04/2022 00:00:12 03/04/2022 23:59:52 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 0.00 0.00 ลติร

04/04/2022 00:00:53 04/04/2022 23:59:31 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 0.10 0.00 ลติร

05/04/2022 00:00:32 05/04/2022 23:59:08 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 0.11 0.00 ลติร

06/04/2022 00:00:09 06/04/2022 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี35
วนิาที

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

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

0 0.15 0.00 ลติร

07/04/2022 00:00:45 07/04/2022 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี35
วนิาที

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

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

0 0.54 0.00 ลติร

08/04/2022 00:00:21 08/04/2022 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี36
วนิาที

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

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

0 0.07 0.00 ลติร

09/04/2022 00:00:58 09/04/2022 23:59:33 23 ชั�วโมง 58 นาท ี35
วนิาที

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

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

0 0.07 0.00 ลติร

10/04/2022 00:00:34 10/04/2022 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี35
วนิาที

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

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

0 0.09 0.00 ลติร

11/04/2022 00:00:10 11/04/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี36
วนิาที

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

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

0 0.06 0.00 ลติร

12/04/2022 00:00:46 12/04/2022 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

13/04/2022 00:00:22 13/04/2022 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี36
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

14/04/2022 00:00:59 14/04/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 58 นาท ี35
วนิาที

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

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

0 0.05 0.00 ลติร

15/04/2022 00:00:35 15/04/2022 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี34
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/04/2022 00:00:10 16/04/2022 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี35
วนิาที

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

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

0 0.03 0.00 ลติร

17/04/2022 00:00:46 17/04/2022 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี35
วนิาที

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

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

0 0.15 0.00 ลติร

18/04/2022 00:00:22 18/04/2022 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี36
วนิาที

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

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

0 0.07 0.00 ลติร

19/04/2022 00:00:59 19/04/2022 23:59:37 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

20/04/2022 00:00:38 20/04/2022 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

0 0.03 0.00 ลติร

21/04/2022 00:00:16 21/04/2022 23:59:53 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

22/04/2022 00:00:54 22/04/2022 23:59:30 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 0.05 0.00 ลติร

23/04/2022 00:00:31 23/04/2022 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

24/04/2022 00:00:08 24/04/2022 23:59:45 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

25/04/2022 00:00:45 25/04/2022 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

26/04/2022 00:00:22 26/04/2022 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี36
วนิาที

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

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

0 0.20 0.00 ลติร

27/04/2022 00:00:58 27/04/2022 11:31:30 11 ชั�วโมง 30 นาท ี32
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 20 นาท ี19 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 25.05 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 2.21 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 3.61 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.19 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

คา่นํ�ามนั : --


