
 

 

 

 

 

รายงานการท างานยานพาหนะ 63 คัน 

องค์การบริหารส่วนจังหวดัสุพรรณบุรี 
มิถุนายน 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] 
 
02/06/2022 
  

 
  



 

06/06/2022 

  

 

  



 

09/06/2022 

  

 

  



 

14/06/2022 

  

 

  



 

20/06/2022 

  

 

  



 

21/06/2022 

  

 

  



 

28/06/2022 

  

 

  

 

  



 

29/06/2022 

  

  

 

  



 

30/06/2022 

  

   

 



รถคันที่ 2 รถขุดไฮดรอลกิ ค้าโต้ HD 700  ต-2400 

 

 

 

  



2400ต-2400 [22 แม็คโคร] 
 

01/06/2022 
  

   

 
  



 
 
02/06/2022 
  

  

 
  



 
 
04/06/2022 
  

  

 
  



 
 
05/06/2022 
  

 

 
  



 
 
06/06/2022 
  

  

 
  



 
 
07/06/2022 
  

   

 
  



 
 
08/06/2022 
  

  

 
  



 
 
09/06/2022 
  

  

 
  



 
 
10/06/2022 
  

  

 
  



 
 
13/06/2022 
  

  

 
  



 
 
14/06/2022 
  

  

 
  



 
 
15/06/2022 
  

  

 
  



 
 
16/06/2022 
  

   

 
  



 
 
17/06/2022 
  

  

 
  



 
 
20/06/2022 
  

  

 
  



 
 
21/06/2022 
  

   

 
  



 
 
22/06/2022 
  

  

 
  



 
 
23/06/2022 
  

  

 
  



 
 
24/06/2022 
  

   

 
  



 
 
27/06/2022 
  

   

 
  



 
 
28/06/2022 
  

   

 
  



 
 
29/06/2022 
  

   

 
  



 
 
30/06/2022 
  

   

 



รถคันที่ 3 รถเกลี่ยดิน แคตเตอร์ฟิลล่าร์ 140 H ตค – 400 

 

 

 

 

 



ตค-400 [33 เกลี่ยดิน]  
 
01/06/2022 

 



 รถคันที่ 4 รถเกลี่ยดิน CATERPILLAR 140K ตค-401 

 

 

 

 

 

 



40ตค-401 [11 รถเกลี่ยดิน]  
 

 
01/04/2022 

   

   

 
  



 

 

02/06/2022 

  

   

 
  



 

 

07/06/2022 

  

   

 
  



 

 

08/06/2022 

  

  

 
  



 

 

09/06/2022 

  

 
   

 

  



 

13/06/2022 

  

  

 

  



 

14/06/2022 

  

  

 

  



 

15/06/2022 

  

  

 

  



 

20/06/2022 

  

  

 

  



 

21/06/2022 

  

  

 

  



 

22/06/2022 

  

  

 

  



 

23/06/2022 

  

  

 

  



 

24/06/2022 

  

  

 

  



 

27/06/2022 

  

  

 

  



 

28/06/2022 

  

  

 

  



 

29/06/2022 

  

  

 

  



 

30/06/2022 

  

  

 



รถคันที่ 5 รถขุดไฮดรอลกิ โคมัสสุ PC200 – 6  ตค-780 
 

 
 

 
  



ตค-780 [24 แม็คโคร] 
 

03/04/2022 
  

     
  

 
  



 
 
04/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
06/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
07/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
08/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
09/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
10/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
13/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
14/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
15/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
16/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
17/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
21/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
22/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
23/06/2022 
  

 
   

 
  



 
 
24/06/2022 
  

     
  

 
  



 
 
27/06/2022 
  

     
  

 
  



 
 
28/06/2022 
  

     
  

 
  



 
 
29/06/2022 
  

     
  

 
  



 
 
30/06/2022 
  

     
   

 



 
 

รถคันที่ 6 ขุดไฮดรอลิก โคมัสสุ PC200 LC-7 ตค – 1345 

 

 

 

 

 



 
 

ตค-1345 [27 แม็คโคร] 
 

01/06/2022 
   

 
   

 
  



 
 

 
 
02/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 

 
 
06/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 

 
 
08/06/2022 
  

     
  

 
  



 
 

 
 
09/06/2022 
  

     
  

 
  



 
 

 
 
10/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 

 
 
13/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 

 
 
14/06/2022 
  

     
  

 
  



 
 

 
 
15/06/2022 
  

     
  

 
  



 
 

 
 
16/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 

 
 
17/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 

 
 
21/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 

 
 
22/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 

 
 
23/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 

 
 
24/06/2022 
  

     
  

 
  



 
 

 
 
27/06/2022 
  

     
  

 
  



 
 

 
 
28/06/2022 
  

     
  

 



รถคันที่  7 รถขุดไฮดรอลกิ โคมัสสุ PC200 LC-7 ตค – 1346 

 

 
 

 

 

 

 



13ตค-1346 [30 แม็คโคร] 
 
01/06/2022 
   

     
   

 
  



 
 
02/06/2022 
  

     
  

 
  



 
 
06/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
07/06/2022 
  

     
  

 
  



 
 
08/06/2022 
  

     
  

 
  



 
 
09/06/2022 
  

     
  

 
  



 
 
13/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
20/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
21/06/2022 
   

     
  

 
  



 
 
22/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
23/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
24/06/2022 
  

     
   

 



รถคันที่ 8 รถขุดไฮดรอลกิ โคมัสสุ PC200 LC-7 ตค – 1507 

 

 

 

 



ตค-1507 [25 แม็ครโคร] 
 

01/06/2021 
  

     
  

 
  



 
 
02/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
06/06/2022 
  

 
    

 
  



 
 
07/06/2022 
  

     
  

 
  



 
 
08/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
09/06/2022 
  

     
  

 
  



 
 
10/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
13/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
14/06/2022 
  

     
  

 
  



 
 
20/06/2022 
  

     
  

 
  



 
 
21/06/2022 
  

     
  

 
  



 
 
22/06/2022 
  

     
  

 
  



 
 
23/06/2022 
  

     
  

 
  



 
 
24/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
27/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
28/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
29/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
30/06/2022 
  

     
   

 



รถคันที่ 9 รถเกลี่ยดิน CATERPILLAR 120H ตค-1707 

 

 

 

      

  



ตค-1707 [10 รถเกลี่ยดนิ] 
 

01/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
02/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
03/06/2022 
  

     
  

 
  



 
 
06/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
09/06/2022 
  

     
  

 
  



 
 
13/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
14/06/2022 
  

     
  

 
  



 
 
15/06/2022 
  

     
  

 
  



 
 
16/06/2022 
  

     
  

 
  



 
 
17/06/2022 
 

     
   

 
  



 
 
20/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
21/06/2022 
  

     
  

 
  



 
 
22/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
23/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
24/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
27/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
29/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
30/06/2022 
  

     
   

 



คันที่ 10 รถขุดไฮดรอลิกฮิตาชิ ZAXISS 200  ตค.-3446 

 

 

      

 
 



ตค-3446 [28 แม็คโคร] 
 
01/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
02/06/2022 
  

     
    

 
  



 
 
06/06/2022 
  

     
    

 
  



 
 
07/06/2022 
  

     
  

 
  



 
 
08/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
09/06/2022 
  

     
  

 
  



 
 
10/06/2022 
  

     
  

 
  



 
 
13/06/2022 
  

     
    

 
  



 
 
14/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
15/06/2022 
  

     
  

 
  



 
 
16/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
17/06/2022 
  

     
    

 
  



 
 
20/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
21/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
22/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
23/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
24/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
27/06/2020 
  

     
  

 
  



 
 
28/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
29/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
30/06/2022 
  

     
  

 



รถคันที่ 11 รถขุดไฮดรอลิกฮิตาชิ ZAXISS 200 ตค.-3447 

 

 

 

 



ตค-3447 [29 แม็คโคร] 
 

01/06/2022 
   



รถคันที่ 12 รถเกลี่ยดินลอ้ยาง แคตเตอร์ฟิลล่าร์ 140 H ตค – 3692 

 

 

 

 

 



ตค-3692 [32 รถเกลี่ยดนิ] 
 

02/06/2022 
   

     
    

 
  



 
 
16/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
17/06/2022 
   

 
   

 
  



 
 
20/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
21/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
23/06/2022 
   

     
   

 
  



 
 
24/06/2022 
   

     
   

 
  



 
 
27/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
28/06/2022 
  

     
  

 
  



 
 
29/06/2022 
   

     
   

 
  



 
 
30/06/2022 
  

     
   

 



รถคันที่ 13 รถเกลี่ยดิน CATERPILLAR 140K ตค-3693 

 

 

 

                  

 

 



ตค-3693 [09 รถเกลี่ยดนิ] 
 

30/06/2022 
   

     
   

 
  



 
 
06/06/2022 
  

 
      

 
  



 
 
07/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
08/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
09/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
10/06/2022 
  

     
  

 
  



 
 
13/06/2022 
  

     
  

 
  



 
 
14/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
15/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
16/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
17/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
20/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
21/06/2022 
  

     
  

 
  



 
 
24/06/2022 
  

     
  

 
  



 
 
27/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
28/06/2022 
  

     
  

 
  



 
 
29/06/2022 
  

     
  

 
  



 
 
30/06/2022 
  

     
   

 



รถคันที่ 14 รถขุดไฮดรอลิก แคตเตอร์ฟิลล่าร์ 320 DL  ตค-3721 

 

 

 

 

 

 



ตค-3721 [26 แม็คโคร] 
 

01/05/2022 
     

 
  

 
  



 
 
02/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
06/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
07/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
08/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
09/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
13/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
14/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
15/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
16/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
17/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
17/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
20/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
21/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
22/06/2022 
   

     
  

 
  



 
 
23/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
24/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
27/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
28/06/2022 
 

     
   

 
  



 
 
29/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
30/06/2022 
  

     
   

 



รถคันที่ 15 ขุดไฮดรอลิค ตฆ-545 

 

 

 

 

 



ตฆ-545 [64 แม็คโคร] 
 

01/06/2022 
   

     
   

 
  



 
 
02/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
06/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
07/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
08/06/2022 
   

     
   

 
  



 
 
09/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
10/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
13/06/2022 
  

     
    

 
  



 
 
14/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
15/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
16/06/2022 
  

     
  

 
  



 
 
17/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
20/06/2022 
   

     
    

 
  



 
 
21/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
22/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
23/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
24/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
28/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
29/06/2022 
  

     
    

 
  



 
 
30/06/2022 
  

     
   

 



รถคันที่ 16 กองช่าง เกลีย่ดิน อบจ.72 

 

 

 

 
 

 



อบจ-72 [12 รถเกลี่ยดิน] 
 

01/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
02/06/2022 
  

     
  

 
  



 
 
13/06/2022 
  

     
  

 



 

 

 

 

 

รายงานการท างานเคร่ืองจักรหนัก 

จ านวน 16 คัน 



ลำดับที่ 1 รถขุดไฮดรอลิก มิซูบิชิ 180  ต – 1227 

 

 

 

 

 



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [23 แม็คโคร - นายอศัวนิ เปาอนิทร]์ 0ต-1227 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/06/2022 วนัสิ�นสดุ: 30/06/2022

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 02/06/2022 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัภมูภิทัรชา
 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

02/06/2022
09:53:46

02/06/2022
09:58:37

4 นาท ี51 วนิาที - 0.46 กม.

23
แม็คโคร -
นายอศัวนิ
เปาอนิทร์

0ต-1227 06/06/2022 อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

06/06/2022
10:52:01

06/06/2022
10:57:58

5 นาท ี57 วนิาที - 1.32 กม.

23
แม็คโคร -
นายอศัวนิ
เปาอนิทร์

0ต-1227 09/06/2022 อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

09/06/2022
12:21:44

09/06/2022
12:28:34

6 นาท ี50 วนิาที - 0.47 กม.

23
แม็คโคร -
นายอศัวนิ
เปาอนิทร์

0ต-1227 14/06/2022 อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

14/06/2022
10:08:22

14/06/2022
10:41:35

33 นาท ี13 วนิาที - 0.94 กม.

23
แม็คโคร -
นายอศัวนิ
เปาอนิทร์

0ต-1227 20/06/2022 อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

20/06/2022
12:32:07

20/06/2022
12:32:08

1 วนิาที - 0.52 กม.

23
แม็คโคร -
นายอศัวนิ
เปาอนิทร์

0ต-1227 21/06/2022 อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

21/06/2022
09:25:40

21/06/2022
09:33:20

7 นาท ี40 วนิาที - 0.39 กม.

23
แม็คโคร -
นายอศัวนิ
เปาอนิทร์

0ต-1227 28/06/2022 อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

28/06/2022
12:50:05

28/06/2022
14:16:26

1 ชั�วโมง 26 นาที
21 วนิาที

- 1.62 กม.

23
แม็คโคร -
นายอศัวนิ
เปาอนิทร์

0ต-1227 29/06/2022 อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

29/06/2022
09:19:45

29/06/2022
10:00:12

40 นาท ี27 วนิาที - 2.01 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.)

23
แม็คโคร -
นายอศัวนิ
เปาอนิทร์

0ต-1227 30/06/2022 อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

30/06/2022
11:28:25

30/06/2022
11:45:18

16 นาท ี53 วนิาที - 0.34 กม.



รถคันที่ 2 รถขุดไฮดรอลกิ ค้าโต้ HD 700  ต-2400 

 

 

 

 



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [22 แม็คโคร - นายสชุาต ิศรสีขุ] 0ต-2400 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/06/2022 วนัสิ�นสดุ: 30/06/2022

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 01/06/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

01/06/2022
07:29:35

01/06/2022
09:02:12

1 ชั�วโมง 32 นาที
37 วนิาที

- 1.79 กม.

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 02/06/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

02/06/2022
07:35:20

02/06/2022
08:48:06

1 ชั�วโมง 12 นาที
46 วนิาที

- 1.93 กม.

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 04/06/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

04/06/2022
17:55:02

04/06/2022
17:56:11

1 นาท ี9 วนิาที - 0.12 กม.

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 05/06/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

05/06/2022
15:25:04

05/06/2022
15:29:43

4 นาท ี39 วนิาที - 0.45 กม.

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

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

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

06/06/2022
08:00:44

06/06/2022
09:00:07

59 นาท ี23 วนิาที - 1.58 กม.

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 07/06/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

07/06/2022
07:30:34

07/06/2022
08:28:26

57 นาท ี52 วนิาที - 1.20 กม.

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 08/06/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

08/06/2022
07:32:08

08/06/2022
08:38:13

1 ชั�วโมง 6 นาท ี5
วนิาที

- 2.13 กม.

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 09/06/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

09/06/2022
07:33:22

09/06/2022
08:32:47

59 นาท ี25 วนิาที - 1.52 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 10/06/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

10/06/2022
07:47:43

10/06/2022
08:07:13

19 นาท ี30 วนิาที - 1.05 กม.

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 11/06/2022 - - - - - - -

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 12/06/2022 - - - - - - -

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 13/06/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

13/06/2022
07:31:38

13/06/2022
15:03:54

7 ชั�วโมง 32 นาที
16 วนิาที

- 2.78 กม.

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 14/06/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

14/06/2022
07:29:36

14/06/2022
07:42:27

12 นาท ี51 วนิาที - 0.47 กม.

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 15/06/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

15/06/2022
07:39:31

15/06/2022
10:31:06

2 ชั�วโมง 51 นาที
35 วนิาที

- 2.58 กม.

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 16/06/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

16/06/2022
07:30:51

16/06/2022
12:18:18

4 ชั�วโมง 47 นาที
27 วนิาที

- 5.42 กม.

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 17/06/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

17/06/2022
07:37:22

17/06/2022
08:14:12

36 นาท ี50 วนิาที - 1.38 กม.

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 18/06/2022 - - - - - - -



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 19/06/2022 - - - - - - -

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 20/06/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

20/06/2022
07:34:30

20/06/2022
08:45:03

1 ชั�วโมง 10 นาที
33 วนิาที

- 1.62 กม.

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 21/06/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

21/06/2022
07:28:42

21/06/2022
13:23:06

5 ชั�วโมง 54 นาที
24 วนิาที

- 1.79 กม.

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 22/06/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

22/06/2022
07:42:01

22/06/2022
08:55:18

1 ชั�วโมง 13 นาที
17 วนิาที

- 1.32 กม.

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 23/06/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

23/06/2022
07:46:32

23/06/2022
08:52:14

1 ชั�วโมง 5 นาท ี42
วนิาที

- 1.37 กม.

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 24/06/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

24/06/2022
07:27:07

24/06/2022
08:31:19

1 ชั�วโมง 4 นาท ี12
วนิาที

- 1.19 กม.

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 25/06/2022 - - - - - - -

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 26/06/2022 - - - - - - -

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 27/06/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

27/06/2022
07:32:20

27/06/2022
10:57:20

3 ชั�วโมง 25 นาที - 3.52 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 28/06/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

28/06/2022
07:29:55

28/06/2022
14:29:40

6 ชั�วโมง 59 นาที
45 วนิาที

- 4.52 กม.

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 29/06/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

29/06/2022
07:32:11

29/06/2022
11:19:31

3 ชั�วโมง 47 นาที
20 วนิาที

- 2.62 กม.

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 30/06/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

30/06/2022
07:29:32

30/06/2022
14:22:35

6 ชั�วโมง 53 นาท ี3
วนิาที

- 2.86 กม.



รถคันที่ 3 รถเกลี่ยดิน แคตเตอร์ฟิลล่าร์ 140 H ตค – 400 

 

 

 

 

 



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [33 เกลี�ยดนิ - นายสเุทพ เสมคํา] ตค-400 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/06/2022 วนัสิ�นสดุ: 30/06/2022

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

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

ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

ไมม่ขีอ้มลู



 รถคันที่ 4 รถเกลี่ยดิน CATERPILLAR 140K ตค-401 

 

 

 

 



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [11 รถเกลี�ยดนิ - นายธนะพงษ์ ชนิวงษ์สดุ] ตค-401 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/06/2022 วนัสิ�นสดุ: 30/06/2022

ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

11 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายธนะ
พงษ์ ชนิ
วงษ์สดุ

ตค-401 01/06/2022 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัณัฐวฒุ-ิจันทกานติ�
 ต.หนองขาม อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัณัฐวฒุ-ิจันทกานติ�
 ต.หนองขาม อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

01/06/2022
08:25:35

01/06/2022
15:50:39

7 ชั�วโมง 25 นาท ี4
วนิาที

- 24.27 กม.

11 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายธนะ
พงษ์ ชนิ
วงษ์สดุ

ตค-401 02/06/2022 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัณัฐวฒุ-ิจันทกานติ�
 ต.หนองขาม อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฝายหว้ยนํ�าจันทร์
 ต.หนองขาม อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

02/06/2022
08:29:10

02/06/2022
16:28:58

7 ชั�วโมง 59 นาที
48 วนิาที

- 24.11 กม.

11 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายธนะ
พงษ์ ชนิ
วงษ์สดุ

ตค-401 07/06/2022 อยูท่ี� ฝายหว้ยนํ�าจันทร์
 ต.หนองขาม อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฝายหว้ยนํ�าจันทร์
 ต.หนองขาม อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

07/06/2022
08:25:05

07/06/2022
16:11:19

7 ชั�วโมง 46 นาที
14 วนิาที

- 25.51 กม.

11 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายธนะ
พงษ์ ชนิ
วงษ์สดุ

ตค-401 08/06/2022 อยูท่ี� ฝายหว้ยนํ�าจันทร์
 ต.หนองขาม อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัหนองขาม
 ต.หนองขาม อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

08/06/2022
08:43:10

08/06/2022
15:49:35

7 ชั�วโมง 6 นาท ี25
วนิาที

- 22.25 กม.

11 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายธนะ
พงษ์ ชนิ
วงษ์สดุ

ตค-401 09/06/2022 อยูท่ี� วดัหนองขาม
 ต.หนองขาม อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัหนองขาม
 ต.หนองขาม อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

09/06/2022
09:00:22

09/06/2022
16:25:21

7 ชั�วโมง 24 นาที
59 วนิาที

- 23.42 กม.

11 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายธนะ
พงษ์ ชนิ
วงษ์สดุ

ตค-401 13/06/2022 อยูท่ี� วดัหนองขาม
 ต.หนองขาม อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัหนองขาม
 ต.หนองขาม อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

13/06/2022
08:36:36

13/06/2022
16:51:36

8 ชั�วโมง 15 นาที - 15.81 กม.

11 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายธนะ
พงษ์ ชนิ
วงษ์สดุ

ตค-401 14/06/2022 อยูท่ี� วดัหนองขาม
 ต.หนองขาม อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัหนองขาม
 ต.หนองขาม อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

14/06/2022
08:19:42

14/06/2022
15:45:49

7 ชั�วโมง 26 นาท ี7
วนิาที

- 24.08 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.)

11 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายธนะ
พงษ์ ชนิ
วงษ์สดุ

ตค-401 15/06/2022 อยูท่ี� วดัหนองขาม
 ต.หนองขาม อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองขาม

 ต.หนองขาม อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

15/06/2022
08:11:46

15/06/2022
14:13:09

6 ชั�วโมง 1 นาท ี23
วนิาที

- 19.79 กม.

11 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายธนะ
พงษ์ ชนิ
วงษ์สดุ

ตค-401 20/06/2022 อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองขาม

 ต.หนองขาม อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นหนองกระถนิ
 ต.ทพัหลวง อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

20/06/2022
11:17:26

20/06/2022
11:44:00

26 นาท ี34 วนิาที - 11.78 กม.

11 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายธนะ
พงษ์ ชนิ
วงษ์สดุ

ตค-401 21/06/2022 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นหนองกระถนิ
 ต.ทพัหลวง อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นหนองกระถนิ
 ต.ทพัหลวง อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

21/06/2022
09:56:11

21/06/2022
16:16:57

6 ชั�วโมง 20 นาที
46 วนิาที

- 21.81 กม.

11 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายธนะ
พงษ์ ชนิ
วงษ์สดุ

ตค-401 22/06/2022 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นหนองกระถนิ
 ต.ทพัหลวง อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นหนองกระถนิ
 ต.ทพัหลวง อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

22/06/2022
08:35:31

22/06/2022
16:06:56

7 ชั�วโมง 31 นาที
25 วนิาที

- 28.19 กม.

11 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายธนะ
พงษ์ ชนิ
วงษ์สดุ

ตค-401 23/06/2022 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นหนองกระถนิ
 ต.ทพัหลวง อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัสมานสาโท
 ต.หนองหญา้ไซ อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

23/06/2022
08:41:33

23/06/2022
15:58:49

7 ชั�วโมง 17 นาที
16 วนิาที

- 26.79 กม.

11 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายธนะ
พงษ์ ชนิ
วงษ์สดุ

ตค-401 24/06/2022 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัสมานสาโท
 ต.หนองหญา้ไซ อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัหนองกระอฐิ
 ต.หนองหญา้ไซ อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

24/06/2022
08:55:24

24/06/2022
16:26:34

7 ชั�วโมง 31 นาที
10 วนิาที

- 25.02 กม.

11 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายธนะ
พงษ์ ชนิ
วงษ์สดุ

ตค-401 27/06/2022 อยูท่ี� วดัหนองกระอฐิ
 ต.หนองหญา้ไซ อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองผึ�ง
 ต.ทพัหลวง อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

27/06/2022
08:43:40

27/06/2022
16:06:57

7 ชั�วโมง 23 นาที
17 วนิาที

- 28.55 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.)

11 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายธนะ
พงษ์ ชนิ
วงษ์สดุ

ตค-401 28/06/2022 อยูท่ี� บา้นหนองผึ�ง
 ต.ทพัหลวง อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองผึ�ง
 ต.ทพัหลวง อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

28/06/2022
08:54:43

28/06/2022
15:39:11

6 ชั�วโมง 44 นาที
28 วนิาที

- 23.47 กม.

11 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายธนะ
พงษ์ ชนิ
วงษ์สดุ

ตค-401 29/06/2022 อยูท่ี� บา้นหนองผึ�ง
 ต.ทพัหลวง อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองแกตาแหยม
 ต.แจงงาม อ.หนองหญา้ไซ จ.สพุรรณบรุี

29/06/2022
08:50:35

29/06/2022
16:32:58

7 ชั�วโมง 42 นาที
23 วนิาที

- 26.95 กม.

11 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายธนะ
พงษ์ ชนิ
วงษ์สดุ

ตค-401 30/06/2022 อยูท่ี� บา้นหนองแกตาแหยม
 ต.แจงงาม อ.หนองหญา้ไซ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นทุง่หนองแกว้
 ต.แจงงาม อ.หนองหญา้ไซ จ.สพุรรณบรุี

30/06/2022
08:48:03

30/06/2022
16:00:30

7 ชั�วโมง 12 นาที
27 วนิาที

- 27.36 กม.



รถคันที่ 5 รถขุดไฮดรอลกิ โคมัสสุ PC200 – 6  ตค-780 
 

 
 

 
 



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [24 แม็คโคร - นายธนธรณ ์ทองสขุ] ตค-780 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/06/2022 วนัสิ�นสดุ: 30/06/2022

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 01/06/2022 - - - - - - 1.31 กม.

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 02/06/2022 - - - - - - -

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 03/06/2022 อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

03/06/2022
14:05:38

03/06/2022
16:22:52

2 ชั�วโมง 17 นาที
14 วนิาที

- 2.15 กม.

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 04/06/2022 อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

04/06/2022
09:31:21

04/06/2022
16:50:33

7 ชั�วโมง 19 นาที
12 วนิาที

- 5.13 กม.

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 05/06/2022 - - - - - - -

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 06/06/2022 อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

06/06/2022
09:19:58

06/06/2022
09:27:24

7 นาท ี26 วนิาที - 0.92 กม.

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 07/06/2022 อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

07/06/2022
09:17:25

07/06/2022
09:37:26

20 นาท ี1 วนิาที - 0.79 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 08/06/2022 อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

08/06/2022
08:46:55

08/06/2022
12:13:31

3 ชั�วโมง 26 นาที
36 วนิาที

- 10.98 กม.

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 09/06/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

09/06/2022
09:27:45

09/06/2022
15:05:53

5 ชั�วโมง 38 นาท ี8
วนิาที

- 4.60 กม.

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 10/06/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

10/06/2022
09:18:17

10/06/2022
15:06:03

5 ชั�วโมง 47 นาที
46 วนิาที

- 21.49 กม.

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 11/06/2022 - - - - - - -

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 12/06/2022 - - - - - - -

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 13/06/2022 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัพาณภิคัฟารม์
 ต.วดัดาว อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

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

13/06/2022
09:46:05

13/06/2022
16:24:41

6 ชั�วโมง 38 นาที
36 วนิาที

- 9.43 กม.

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 14/06/2022 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัพาณภิคัฟารม์
 ต.วดัดาว อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

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

14/06/2022
08:55:28

14/06/2022
16:19:37

7 ชั�วโมง 24 นาท ี9
วนิาที

- 10.26 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.)

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 15/06/2022 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัพาณภิคัฟารม์
 ต.บา้นแหลม อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

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

15/06/2022
09:23:08

15/06/2022
15:33:19

6 ชั�วโมง 10 นาที
11 วนิาที

- 10.15 กม.

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 16/06/2022 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัป่าพฤกษ์
 ต.บา้นแหลม อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

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

16/06/2022
09:18:36

16/06/2022
16:14:26

6 ชั�วโมง 55 นาที
50 วนิาที

- 11.49 กม.

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 17/06/2022 อยูท่ี� งามวไิล
 ต.บา้นแหลม อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

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

17/06/2022
08:56:01

17/06/2022
16:17:04

7 ชั�วโมง 21 นาท ี3
วนิาที

- 14.35 กม.

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 21/06/2022 อยูท่ี� เรยีมบรกิาร
 ต.บา้นแหลม อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นพนมทวน
 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี

21/06/2022
12:36:44

21/06/2022
14:30:15

1 ชั�วโมง 53 นาที
31 วนิาที

- 51.19 กม.

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 22/06/2022 อยูท่ี� บา้นพนมทวน
 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี

อยูท่ี� บา้นพนมทวน
 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี

22/06/2022
09:36:06

22/06/2022
16:19:06

6 ชั�วโมง 43 นาที - 11.10 กม.

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 23/06/2022 อยูท่ี� บา้นพนมทวน
 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี

อยูท่ี� วดัพรสวรรค์
 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี

23/06/2022
08:59:01

23/06/2022
16:08:35

7 ชั�วโมง 9 นาท ี34
วนิาที

- 13.36 กม.

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 24/06/2022 อยูท่ี� วดัพรสวรรค์
 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี

อยูท่ี� วดัพรสวรรค์
 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี

24/06/2022
09:05:39

24/06/2022
16:20:11

7 ชั�วโมง 14 นาที
32 วนิาที

- 10.49 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 25/06/2022 - - - - - - -

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 26/06/2022 - - - - - - -

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 27/06/2022 อยูท่ี� วดัพรสวรรค์
 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี

อยูท่ี� วดัพรสวรรค์
 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี

27/06/2022
09:30:51

27/06/2022
16:10:34

6 ชั�วโมง 39 นาที
43 วนิาที

- 11.92 กม.

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 28/06/2022 อยูท่ี� วดัพรสวรรค์
 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี

อยูท่ี� วดัพรสวรรค์
 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี

28/06/2022
08:38:59

28/06/2022
16:05:15

7 ชั�วโมง 26 นาที
16 วนิาที

- 11.01 กม.

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 29/06/2022 อยูท่ี� วดัพรสวรรค์
 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี

อยูท่ี� วดัพรสวรรค์
 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี

29/06/2022
09:05:40

29/06/2022
12:41:44

3 ชั�วโมง 36 นาท ี4
วนิาที

- 3.75 กม.

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 30/06/2022 อยูท่ี� วดัพรสวรรค์
 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี

อยูท่ี� วดัพรสวรรค์
 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี

30/06/2022
09:28:51

30/06/2022
12:19:59

2 ชั�วโมง 51 นาท ี8
วนิาที

- 4.70 กม.
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รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [27 แม็คโคร - นายสทุธ ิสงัขวรรณะ] ตค-1345 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/06/2022 วนัสิ�นสดุ: 30/06/2022

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 01/06/2022 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัปุ๋ ยสารวตัร
 ต.หนองหญา้ไซ อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โอนวิรสทพิย์
 ต.หนองหญา้ไซ อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

01/06/2022
09:17:53

01/06/2022
16:26:06

7 ชั�วโมง 8 นาท ี13
วนิาที

- 5.45 กม.

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 02/06/2022 อยูท่ี� โอนวิรสทพิย์
 ต.หนองหญา้ไซ อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โอนวิรสทพิย์
 ต.หนองหญา้ไซ อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

02/06/2022
09:08:51

02/06/2022
14:14:58

5 ชั�วโมง 6 นาท ี7
วนิาที

- 4.39 กม.

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 06/06/2022 อยูท่ี� โอนวิรสทพิย์
 ต.หนองหญา้ไซ อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองทราย
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

06/06/2022
10:21:36

06/06/2022
11:20:06

58 นาท ี30 วนิาที - 12.82 กม.

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 07/06/2022 - - - - - - -

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 08/06/2022 อยูท่ี� บา้นหนองทราย
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองทราย
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

08/06/2022
08:55:42

08/06/2022
16:13:41

7 ชั�วโมง 17 นาที
59 วนิาที

- 5.84 กม.

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 09/06/2022 อยูท่ี� บา้นหนองทราย
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หน่วยบรกิารประชาชนอเนกประสงค์
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

09/06/2022
08:56:42

09/06/2022
16:21:50

7 ชั�วโมง 25 นาท ี8
วนิาที

- 5.39 กม.

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 10/06/2022 อยูท่ี� หน่วยบรกิารประชาชนอเนกประสงค์
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองโก
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

10/06/2022
08:37:13

10/06/2022
16:17:25

7 ชั�วโมง 40 นาที
12 วนิาที

- 9.93 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 13/06/2022 อยูท่ี� บา้นหนองโก
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองโก
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

13/06/2022
08:36:29

13/06/2022
16:11:19

7 ชั�วโมง 34 นาที
50 วนิาที

- 6.44 กม.

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 14/06/2022 อยูท่ี� บา้นหนองโก
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองโก
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

14/06/2022
08:35:52

14/06/2022
16:08:05

7 ชั�วโมง 32 นาที
13 วนิาที

- 5.54 กม.

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 15/06/2022 อยูท่ี� บา้นหนองโก
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงสไีฟทรัพยป์กรณ์
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

15/06/2022
08:35:09

15/06/2022
16:17:01

7 ชั�วโมง 41 นาที
52 วนิาที

- 5.65 กม.

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 16/06/2022 อยูท่ี� โรงสไีฟทรัพยป์กรณ์
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงสไีฟทรัพยป์กรณ์
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

16/06/2022
08:51:39

16/06/2022
15:50:40

6 ชั�วโมง 59 นาท ี1
วนิาที

- 5.02 กม.

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 17/06/2022 อยูท่ี� โรงสไีฟทรัพยป์กรณ์
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� คลองสง่นํ�า
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

17/06/2022
08:50:55

17/06/2022
15:04:05

6 ชั�วโมง 13 นาที
10 วนิาที

- 4.79 กม.

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 18/06/2022 - - - - - - -

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 19/06/2022 - - - - - - -



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 20/06/2022 - - - - - - -

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 21/06/2022 อยูท่ี� คลองสง่นํ�า
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัวงัพลบัเหนอื
 ต.มดแดง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

21/06/2022
09:42:08

21/06/2022
11:12:29

1 ชั�วโมง 30 นาที
21 วนิาที

- 30.78 กม.

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 22/06/2022 อยูท่ี� วดัวงัพลบัเหนอื
 ต.มดแดง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อดุมทรัพยก์ารเกษตร
 ต.มดแดง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

22/06/2022
08:32:07

22/06/2022
16:32:19

8 ชั�วโมง 12 วนิาที - 6.19 กม.

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 23/06/2022 อยูท่ี� อดุมทรัพยก์ารเกษตร
 ต.มดแดง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อดุมทรัพยก์ารเกษตร
 ต.มดแดง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

23/06/2022
09:10:56

23/06/2022
16:40:03

7 ชั�วโมง 29 นาท ี7
วนิาที

- 7.09 กม.

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 24/06/2022 อยูท่ี� อดุมทรัพยก์ารเกษตร
 ต.มดแดง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อดุมทรัพยก์ารเกษตร
 ต.มดแดง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

24/06/2022
08:32:33

24/06/2022
16:28:29

7 ชั�วโมง 55 นาที
56 วนิาที

- 6.62 กม.

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 25/06/2022 - - - - - - -

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 26/06/2022 - - - - - - -



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 27/06/2022 อยูท่ี� อดุมทรัพยก์ารเกษตร
 ต.มดแดง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัวงัพลบัเหนอื
 ต.มดแดง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

27/06/2022
08:37:33

27/06/2022
16:21:53

7 ชั�วโมง 44 นาที
20 วนิาที

- 6.45 กม.

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 28/06/2022 อยูท่ี� วดัวงัพลบัเหนอื
 ต.มดแดง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัวงัพลบัเหนอื
 ต.มดแดง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

28/06/2022
08:31:11

28/06/2022
16:04:20

7 ชั�วโมง 33 นาท ี9
วนิาที

- 5.26 กม.

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 29/06/2022 อยูท่ี� วดัวงัพลบัเหนอื
 ต.มดแดง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัวงัพลบัเหนอื
 ต.มดแดง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

29/06/2022
08:23:38

29/06/2022
08:26:28

2 นาท ี50 วนิาที - 1.94 กม.

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 30/06/2022 - - - - - - -
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รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [30 แม็คโคร - นายสพุจน ์คุม้นุช] ตค-1346 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/06/2022 วนัสิ�นสดุ: 30/06/2022

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 01/06/2022 อยูท่ี� วดัเทพสธุาวาส
 ต.วงัยาง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัเทพสธุาวาส
 ต.วงัยาง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

01/06/2022
08:33:42

01/06/2022
16:00:39

7 ชั�วโมง 26 นาที
57 วนิาที

- 8.14 กม.

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 02/06/2022 อยูท่ี� วดัเทพสธุาวาส
 ต.วงัยาง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัเทพสธุาวาส
 ต.วงัยาง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

02/06/2022
08:42:30

02/06/2022
16:05:16

7 ชั�วโมง 22 นาที
46 วนิาที

- 8.53 กม.

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 03/06/2022 - - - - - - -

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 04/06/2022 - - - - - - -

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 05/06/2022 - - - - - - -

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 06/06/2022 อยูท่ี� วดัเทพสธุาวาส
 ต.วงัยาง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัเทพสธุาวาส
 ต.วงัยาง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

06/06/2022
08:44:34

06/06/2022
16:00:05

7 ชั�วโมง 15 นาที
31 วนิาที

- 8.21 กม.

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 07/06/2022 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัเทพสธุาวาส
 ต.วงัยาง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เถา้แกน่อ้ยกาแฟโบราณ
 ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

07/06/2022
08:35:11

07/06/2022
15:59:43

7 ชั�วโมง 24 นาที
32 วนิาที

- 10.65 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 08/06/2022 อยูท่ี� เถา้แกน่อ้ยกาแฟโบราณ
 ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เถา้แกน่อ้ยกาแฟโบราณ
 ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

08/06/2022
08:41:58

08/06/2022
15:57:57

7 ชั�วโมง 15 นาที
59 วนิาที

- 8.35 กม.

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 09/06/2022 อยูท่ี� เถา้แกน่อ้ยกาแฟโบราณ
 ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เถา้แกน่อ้ยกาแฟโบราณ
 ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

09/06/2022
08:41:50

09/06/2022
12:02:40

3 ชั�วโมง 20 นาที
50 วนิาที

- 4.74 กม.

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 10/06/2022 - - - - - - 0.46 กม.

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 11/06/2022 - - - - - - -

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 12/06/2022 - - - - - - -

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 13/06/2022 อยูท่ี� เถา้แกน่อ้ยกาแฟโบราณ
 ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

13/06/2022
08:29:13

13/06/2022
15:33:33

7 ชั�วโมง 4 นาท ี20
วนิาที

- 13.87 กม.

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 14/06/2022 - - - - - - -



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 15/06/2022 - - - - - - -

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 16/06/2022 - - - - - - -

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 17/06/2022 - - - - - - -

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 18/06/2022 - - - - - - -

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 19/06/2022 - - - - - - -

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 20/06/2022 อยูท่ี� วดัพังมว่ง
 ต.บา้นกรา่ง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

20/06/2022
08:58:11

20/06/2022
15:46:37

6 ชั�วโมง 48 นาที
26 วนิาที

- 10.59 กม.

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 21/06/2022 อยูท่ี� วดับางขวาก
 ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

21/06/2022
09:14:42

21/06/2022
15:57:19

6 ชั�วโมง 42 นาที
37 วนิาที

- 11.41 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 22/06/2022 อยูท่ี� วดับางขวาก
 ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

22/06/2022
09:14:00

22/06/2022
15:50:30

6 ชั�วโมง 36 นาที
30 วนิาที

- 9.29 กม.

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 23/06/2022 อยูท่ี� อาคารอเนกประสงค์
 ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

23/06/2022
09:08:30

23/06/2022
15:54:28

6 ชั�วโมง 45 นาที
58 วนิาที

- 10.14 กม.

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 24/06/2022 อยูท่ี� สะพานวดัวงัหนิ
 ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

24/06/2022
09:00:15

24/06/2022
15:50:30

6 ชั�วโมง 50 นาที
15 วนิาที

- 8.09 กม.



รถคันที่ 8 รถขุดไฮดรอลกิ โคมัสสุ PC200 LC-7 ตค – 1507 

 

 

 

 



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [25 แม็คโคร - นายวษิณุ ภฆูงั] ตค-1507 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/06/2022 วนัสิ�นสดุ: 30/06/2022

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 01/06/2022 อยูท่ี� ครัวตน้ตาล
 ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

01/06/2022
08:11:23

01/06/2022
15:53:11

7 ชั�วโมง 41 นาที
48 วนิาที

- 5.61 กม.

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 02/06/2022 อยูท่ี� ครัวตน้ตาล
 ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

02/06/2022
08:11:23

02/06/2022
15:02:29

6 ชั�วโมง 51 นาที
6 วนิาที

- 5.67 กม.

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 03/06/2022 - - - - - - -

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 04/06/2022 - - - - - - -

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 05/06/2022 - - - - - - -

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

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

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

06/06/2022
08:19:55

06/06/2022
15:59:33

7 ชั�วโมง 39 นาที
38 วนิาที

- 9.40 กม.

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 07/06/2022 อยูท่ี� บา้นไร่
 ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

07/06/2022
08:21:37

07/06/2022
15:43:44

7 ชั�วโมง 22 นาที
7 วนิาที

- 5.61 กม.

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 08/06/2022 อยูท่ี� วดัเขาดนิ
 ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

08/06/2022
08:14:43

08/06/2022
15:05:06

6 ชั�วโมง 50 นาที
23 วนิาที

- 6.11 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 09/06/2022 อยูท่ี� วดัเขาดนิ
 ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

09/06/2022
08:23:09

09/06/2022
15:18:48

6 ชั�วโมง 55 นาที
39 วนิาที

- 10.99 กม.

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 10/06/2022 อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

10/06/2022
08:36:33

10/06/2022
16:01:10

7 ชั�วโมง 24 นาที
37 วนิาที

- 6.50 กม.

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 11/06/2022 - - - - - - -

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 12/06/2022 - - - - - - -

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 13/06/2022 อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

13/06/2022
08:16:46

13/06/2022
15:35:46

7 ชั�วโมง 19 นาที - 6.45 กม.

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 14/06/2022 อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

14/06/2022
08:46:13

14/06/2022
15:56:52

7 ชั�วโมง 10 นาที
39 วนิาที

- 5.30 กม.

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 15/06/2022 - - - - - - -

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 16/06/2022 - - - - - - -

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 17/06/2022 - - - - - - -



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 18/06/2022 - - - - - - -

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 19/06/2022 - - - - - - -

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 20/06/2022 อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

20/06/2022
08:39:41

20/06/2022
16:00:36

7 ชั�วโมง 20 นาที
55 วนิาที

- 13.49 กม.

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 21/06/2022 อยูท่ี� ครัวตน้ตาล
 ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

21/06/2022
08:19:12

21/06/2022
16:02:08

7 ชั�วโมง 42 นาที
56 วนิาที

- 5.16 กม.

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 22/06/2022 อยูท่ี� ครัวตน้ตาล
 ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

22/06/2022
08:26:01

22/06/2022
16:01:40

7 ชั�วโมง 35 นาที
39 วนิาที

- 5.18 กม.

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 23/06/2022 อยูท่ี� ครัวตน้ตาล
 ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

23/06/2022
08:25:21

23/06/2022
16:01:15

7 ชั�วโมง 35 นาที
54 วนิาที

- 6.06 กม.

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 24/06/2022 อยูท่ี� ครัวตน้ตาล
 ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

24/06/2022
08:26:41

24/06/2022
15:54:24

7 ชั�วโมง 27 นาที
43 วนิาที

- 6.37 กม.

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 27/06/2022 อยูท่ี� วดับา้นทงึ
 ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

27/06/2022
08:26:36

27/06/2022
16:01:34

7 ชั�วโมง 34 นาที
58 วนิาที

- 6.59 กม.

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 28/06/2022 อยูท่ี� ครัวตน้ตาล
 ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

28/06/2022
08:33:39

28/06/2022
16:07:43

7 ชั�วโมง 34 นาที
4 วนิาที

- 4.75 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 29/06/2022 อยูท่ี� ครัวตน้ตาล
 ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

29/06/2022
08:17:25

29/06/2022
15:29:17

7 ชั�วโมง 11 นาที
52 วนิาที

- 5.57 กม.

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 30/06/2022 อยูท่ี� ครัวตน้ตาล
 ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

30/06/2022
08:22:53

30/06/2022
15:51:39

7 ชั�วโมง 28 นาที
46 วนิาที

- 4.39 กม.



รถคันที่ 9 รถเกลี่ยดิน CATERPILLAR 120H ตค-1707 

 

 

 

      

  



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [10 รถเกลี�ยดนิ - นายสเุทพ ภฆูงั] ตค-1707 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/06/2022 วนัสิ�นสดุ: 30/06/2022

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 01/06/2022 อยูท่ี� วดัลาดปลาเคา้
 ต.สาวรอ้งไห ้อ.วเิศษชยัชาญ จ.อา่งทอง

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

01/06/2022
08:00:07

01/06/2022
15:09:28

7 ชั�วโมง 9 นาที
21 วนิาที

- 16.60 กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

ตค-1707 02/06/2022 อยูท่ี� ที�พักสายตรวจตําบลศรปีระจันต์
 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

02/06/2022
08:11:56

02/06/2022
16:25:52

8 ชั�วโมง 13 นาที
56 วนิาที

- 14.01 กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

ตค-1707 03/06/2022 อยูท่ี� ที�พักสายตรวจตําบลศรปีระจันต์
 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

03/06/2022
08:09:58

03/06/2022
15:59:40

7 ชั�วโมง 49 นาที
42 วนิาที

- 14.84 กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

ตค-1707 06/06/2022 อยูท่ี� ที�พักสายตรวจตําบลศรปีระจันต์
 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

06/06/2022
10:42:18

06/06/2022
13:31:35

2 ชั�วโมง 49 นาที
17 วนิาที

- 0.79 กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

ตค-1707 07/06/2022 - - - - - - -

10 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

ตค-1707 08/06/2022 - - - - - - -

10 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

ตค-1707 09/06/2022 อยูท่ี� ที�พักสายตรวจตําบลศรปีระจันต์
 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัได-เมคสเกลส์
 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

09/06/2022
11:16:13

09/06/2022
13:13:44

1 ชั�วโมง 57 นาที
31 วนิาที

- 21.02 กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

ตค-1707 13/06/2022 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัได-เมคสเกลส์
 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัได-เมคสเกลส์
 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

13/06/2022
08:42:09

13/06/2022
16:20:35

7 ชั�วโมง 38 นาที
26 วนิาที

- 18.85 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

10 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

ตค-1707 14/06/2022 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัได-เมคสเกลส์
 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัได-เมคสเกลส์
 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

14/06/2022
08:23:16

14/06/2022
16:25:13

8 ชั�วโมง 1 นาที
57 วนิาที

- 20.84 กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

ตค-1707 15/06/2022 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัได-เมคสเกลส์
 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัได-เมคสเกลส์
 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

15/06/2022
08:18:12

15/06/2022
16:33:10

8 ชั�วโมง 14 นาที
58 วนิาที

- 15.87 กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

ตค-1707 16/06/2022 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัได-เมคสเกลส์
 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัไรร่ถ
 ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

16/06/2022
08:25:54

16/06/2022
16:31:47

8 ชั�วโมง 5 นาที
53 วนิาที

- 20.35 กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

ตค-1707 17/06/2022 อยูท่ี� วดัไรร่ถ
 ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัไรร่ถ
 ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

17/06/2022
08:51:44

17/06/2022
15:51:41

6 ชั�วโมง 59 นาที
57 วนิาที

- 17.85 กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

ตค-1707 20/06/2022 อยูท่ี� วดัไรร่ถ
 ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

20/06/2022
08:38:02

20/06/2022
16:38:47

8 ชั�วโมง 45 วนิาที - 26.82 กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

ตค-1707 21/06/2022 อยูท่ี� บา้นหนองนา
 ต.ดอนเจดยี ์อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัไรร่ถ
 ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

21/06/2022
08:39:11

21/06/2022
16:28:01

7 ชั�วโมง 48 นาที
50 วนิาที

- 19.74 กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

ตค-1707 22/06/2022 อยูท่ี� สํานักสงฆเ์จรญิธรรม
 ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัไรร่ถ
 ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

22/06/2022
08:41:39

22/06/2022
16:38:58

7 ชั�วโมง 57 นาที
19 วนิาที

- 20.55 กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

ตค-1707 23/06/2022 อยูท่ี� วดัไรร่ถ
 ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัไรร่ถ
 ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

23/06/2022
08:32:34

23/06/2022
16:18:16

7 ชั�วโมง 45 นาที
42 วนิาที

- 27.84 กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

ตค-1707 24/06/2022 อยูท่ี� วดัไรร่ถ
 ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

24/06/2022
08:30:33

24/06/2022
16:27:17

7 ชั�วโมง 56 นาที
44 วนิาที

- 22.93 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 27/06/2022 อยูท่ี� รา้นอาหารจุม่แซบกลางทุง่
ต.ดอนเจดยี ์อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
ไรร่ถ

 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

27/06/2022
08:38:19

27/06/2022
15:18:40

6 ชั�วโมง 40 นาที
21 วนิาที

- 16.54 กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

ตค-1707 29/06/2022 อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลไร่
รถ

 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
ไรร่ถ

 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

29/06/2022
15:15:40

29/06/2022
15:36:41

21 นาท ี1 วนิาที - 0.07 กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

ตค-1707 30/06/2022 อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลไร่
รถ

 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
ไรร่ถ

 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

30/06/2022
08:19:40

30/06/2022
16:45:28

8 ชั�วโมง 25 นาที
48 วนิาที

- 19.72 กม.
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รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [28 แม็คโคร - นายสริโรจน ์พลอยสขุใส] ตค-3446 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/06/2022 วนัสิ�นสดุ: 30/06/2022

ชื�อ
สนิทรพัย์ ป้ายทะเบยีน ประจาํวนัที�

สถานที� เร ิ�ม
ตน้

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

ระยะทางรวม
 (กม.)

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 01/06/2022 อยูท่ี� สั �น
 ต.สนามชยั

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สั �น
 ต.สนามชยั

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

01/06/2022 07:36:29 01/06/2022 14:43:39 7 ชั�วโมง 7 นาท ี10 วนิาที - 9.25 กม.

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 02/06/2022 อยูท่ี� สั �น
 ต.สนามชยั

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� คณุลุน้
 ต.สนามชยั

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

02/06/2022 09:42:08 02/06/2022 12:50:31 3 ชั�วโมง 8 นาท ี23 วนิาที - 5.59 กม.

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 05/06/2022 - - - - - - 0.17 กม.

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 06/06/2022 อยูท่ี� คณุลุน้
 ต.สนามชยั

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� คณุลุน้
 ต.สนามชยั

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

06/06/2022 07:27:08 06/06/2022 15:52:47 8 ชั�วโมง 25 นาท ี39 วนิาที - 25.47 กม.

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 07/06/2022 อยูท่ี� คณุลุน้
 ต.สนามชยั

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� คณุลุน้
 ต.สนามชยั

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

07/06/2022 07:42:14 07/06/2022 13:59:22 6 ชั�วโมง 17 นาท ี8 วนิาที - 17.07 กม.

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 08/06/2022 อยูท่ี� คณุลุน้
 ต.สนามชยั

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูเ่วง้
 ต.ทา่ระหดั

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

08/06/2022 07:35:15 08/06/2022 11:15:00 3 ชั�วโมง 39 นาท ี45 วนิาที - 22.82 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.)

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 09/06/2022 อยูท่ี� อูเ่วง้
 ต.ทา่ระหดั

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูเ่วง้
 ต.ทา่ระหดั

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

09/06/2022 07:56:17 09/06/2022 16:00:10 8 ชั�วโมง 3 นาท ี53 วนิาที - 8.62 กม.

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 10/06/2022 อยูท่ี� อูเ่วง้
 ต.ทา่ระหดั

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูย์
จําหน่าย
สนิคา้พื�น
เมอืง

 ต.ทา่ระหดั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

10/06/2022 07:23:18 10/06/2022 13:18:42 5 ชั�วโมง 55 นาท ี24 วนิาที - 8.87 กม.

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 11/06/2022 - - - - - - -

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 12/06/2022 - - - - - - -

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 13/06/2022 อยูท่ี� ศนูย์
จําหน่าย
สนิคา้พื�น
เมอืง

 ต.ทา่ระหดั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูย์
จําหน่าย
สนิคา้พื�น
เมอืง

 ต.ทา่ระหดั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

13/06/2022 07:48:32 13/06/2022 15:59:10 8 ชั�วโมง 10 นาท ี38 วนิาที - 9.09 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.)

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 14/06/2022 อยูท่ี� ศนูย์
จําหน่าย
สนิคา้พื�น
เมอืง

 ต.ทา่ระหดั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูเ่วง้
 ต.ทา่ระหดั

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

14/06/2022 07:50:47 14/06/2022 14:41:45 6 ชั�วโมง 50 นาท ี58 วนิาที - 6.92 กม.

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 15/06/2022 อยูท่ี� อูเ่วง้
 ต.ทา่ระหดั

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี�
สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

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

15/06/2022 08:05:21 15/06/2022 14:32:25 6 ชั�วโมง 27 นาท ี4 วนิาที - 20.14 กม.

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 16/06/2022 อยูท่ี�
สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

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

อยูท่ี�
สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

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

16/06/2022 08:47:43 16/06/2022 12:19:09 3 ชั�วโมง 31 นาท ี26 วนิาที - 3.86 กม.

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 17/06/2022 อยูท่ี�
สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

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

อยูท่ี�
สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

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

17/06/2022 09:12:12 17/06/2022 10:25:13 1 ชั�วโมง 13 นาท ี1 วนิาที - 1.10 กม.

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 18/06/2022 - - - - - - -



ชื�อ
สนิทรพัย์ ป้ายทะเบยีน ประจาํวนัที�

สถานที� เร ิ�ม
ตน้

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

ระยะทางรวม
(กม.)

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 19/06/2022 - - - - - - -

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 20/06/2022 อยูท่ี�
สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

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

อยูท่ี� หจก.
ช.ชนะชยั

 ต.ดอน
โพธิ�ทอง
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

20/06/2022 14:10:45 20/06/2022 15:00:15 49 นาท ี30 วนิาที - 14.01 กม.

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 21/06/2022 อยูท่ี� หจก.
ช.ชนะชยั

 ต.ดอน
โพธิ�ทอง
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� แจ ้
เซอรว์สิ

 ต.ดอน
โพธิ�ทอง
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

21/06/2022 07:50:01 21/06/2022 16:03:32 8 ชั�วโมง 13 นาท ี31 วนิาที - 8.06 กม.

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 22/06/2022 อยูท่ี� แจ ้
เซอรว์สิ

 ต.ดอน
โพธิ�ทอง
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูถ่าวร
เจรญิยนต์

 ต.ดอน
โพธิ�ทอง
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

22/06/2022 08:48:32 22/06/2022 16:11:23 7 ชั�วโมง 22 นาท ี51 วนิาที - 9.10 กม.

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 23/06/2022 อยูท่ี� อูถ่าวร
เจรญิยนต์

 ต.ดอน
โพธิ�ทอง
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูย์
บรกิารและ
ถา่ยทอด
เทคโนโลยี
การเกษตร
ประจําตําบล

ดอน
โพธิ�ทอง

 ต.ดอน
โพธิ�ทอง
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

23/06/2022 08:17:35 23/06/2022 16:04:24 7 ชั�วโมง 46 นาท ี49 วนิาที - 10.96 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.)

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 24/06/2022 อยูท่ี� ศนูย์
บรกิารและ
ถา่ยทอด
เทคโนโลยี
การเกษตร
ประจําตําบล

ดอน
โพธิ�ทอง

 ต.ดอน
โพธิ�ทอง
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูย์
บรกิารและ
ถา่ยทอด
เทคโนโลยี
การเกษตร
ประจําตําบล

ดอน
โพธิ�ทอง

 ต.ดอน
โพธิ�ทอง
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

24/06/2022 07:51:44 24/06/2022 14:20:57 6 ชั�วโมง 29 นาท ี13 วนิาที - 8.15 กม.

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 25/06/2022 - - - - - - -

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 26/06/2022 - - - - - - -

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 27/06/2022 อยูท่ี� ศนูย์
บรกิารและ
ถา่ยทอด
เทคโนโลยี
การเกษตร
ประจําตําบล

ดอน
โพธิ�ทอง

 ต.ดอน
โพธิ�ทอง
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� จติ
เจรญิ

การเกษตร
 ต.วงันํ�าเย็น

อ.บางปลามา้
จ.สพุรรณบรุี

27/06/2022 07:37:02 27/06/2022 15:58:02 8 ชั�วโมง 21 นาที - 19.72 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.)

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 28/06/2022 อยูท่ี� จติ
เจรญิ

การเกษตร
 ต.วงันํ�าเย็น

อ.บางปลามา้
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้น
ดอนขอ่ย

 ต.วงันํ�าเย็น
อ.บางปลามา้
จ.สพุรรณบรุี

28/06/2022 08:14:48 28/06/2022 15:49:00 7 ชั�วโมง 34 นาท ี12 วนิาที - 16.21 กม.

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 29/06/2022 อยูท่ี� บา้น
ดอนขอ่ย

 ต.วงันํ�าเย็น
อ.บางปลามา้
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้น
ดอนครก

 ต.วงันํ�าเย็น
อ.บางปลามา้
จ.สพุรรณบรุี

29/06/2022 08:09:32 29/06/2022 16:03:45 7 ชั�วโมง 54 นาท ี13 วนิาที - 11.46 กม.

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 30/06/2022 อยูท่ี� บา้น
ดอนครก

 ต.วงันํ�าเย็น
อ.บางปลามา้
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� จติ
เจรญิ

การเกษตร
 ต.วงันํ�าเย็น

อ.บางปลามา้
จ.สพุรรณบรุี

30/06/2022 08:04:30 30/06/2022 14:50:20 6 ชั�วโมง 45 นาท ี50 วนิาที - 7.52 กม.



รถคันที่ 11 รถขุดไฮดรอลิกฮิตาชิ ZAXISS 200 ตค.-3447 

 

 

 

  



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [29 แม็คโคร - นายศริศิกัดิ� คุม้นุช] ตค-3447 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/06/2022 วนัสิ�นสดุ: 30/06/2022

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

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

ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

ไมม่ขีอ้มลู



รถคันที่ 12 รถเกลี่ยดินลอ้ยาง แคตเตอร์ฟิลล่าร์ 140 H ตค – 3692 

 

 

 

 

 



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [32 เกลี�ยดนิ - นายประสาร พลคิง] ตค-3692 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/06/2022 วนัสิ�นสดุ: 30/06/2022

ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

32 เกลี�ย
ดนิ - นาย
ประสาร
พลคิง

ตค-3692 01/06/2022 - - - - - - -

32 เกลี�ย
ดนิ - นาย
ประสาร
พลคิง

ตค-3692 02/06/2022 อยูท่ี� วดัสามทอง
 ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองกระทุม่
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

02/06/2022
08:56:49

02/06/2022
10:11:55

1 ชั�วโมง 15 นาท ี6
วนิาที

- 23.29 กม.

32 เกลี�ย
ดนิ - นาย
ประสาร
พลคิง

ตค-3692 03/06/2022 - - - - - - -

32 เกลี�ย
ดนิ - นาย
ประสาร
พลคิง

ตค-3692 04/06/2022 - - - - - - -

32 เกลี�ย
ดนิ - นาย
ประสาร
พลคิง

ตค-3692 05/06/2022 - - - - - - -

32 เกลี�ย
ดนิ - นาย
ประสาร
พลคิง

ตค-3692 06/06/2022 - - - - - - -

32 เกลี�ย
ดนิ - นาย
ประสาร
พลคิง

ตค-3692 07/06/2022 - - - - - - -

32 เกลี�ย
ดนิ - นาย
ประสาร
พลคิง

ตค-3692 08/06/2022 - - - - - - -



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

32 เกลี�ย
ดนิ - นาย
ประสาร
พลคิง

ตค-3692 09/06/2022 - - - - - - -

32 เกลี�ย
ดนิ - นาย
ประสาร
พลคิง

ตค-3692 10/06/2022 - - - - - - -

32 เกลี�ย
ดนิ - นาย
ประสาร
พลคิง

ตค-3692 11/06/2022 - - - - - - -

32 เกลี�ย
ดนิ - นาย
ประสาร
พลคิง

ตค-3692 12/06/2022 - - - - - - -

32 เกลี�ย
ดนิ - นาย
ประสาร
พลคิง

ตค-3692 13/06/2022 - - - - - - -

32 เกลี�ย
ดนิ - นาย
ประสาร
พลคิง

ตค-3692 14/06/2022 - - - - - - -

32 เกลี�ย
ดนิ - นาย
ประสาร
พลคิง

ตค-3692 15/06/2022 - - - - - - -

32 เกลี�ย
ดนิ - นาย
ประสาร
พลคิง

ตค-3692 16/06/2022 อยูท่ี� บา้นหนองกระทุม่
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองกระทุม่
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

16/06/2022
10:18:23

16/06/2022
15:13:04

4 ชั�วโมง 54 นาที
41 วนิาที

- 25.43 กม.

32 เกลี�ย
ดนิ - นาย
ประสาร
พลคิง

ตค-3692 17/06/2022 อยูท่ี� บา้นหนองกระทุม่
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองกระทุม่
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

17/06/2022
09:52:56

17/06/2022
14:04:01

4 ชั�วโมง 11 นาท ี5
วนิาที

- 16.92 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.)

32 เกลี�ย
ดนิ - นาย
ประสาร
พลคิง

ตค-3692 18/06/2022 - - - - - - -

32 เกลี�ย
ดนิ - นาย
ประสาร
พลคิง

ตค-3692 19/06/2022 - - - - - - -

32 เกลี�ย
ดนิ - นาย
ประสาร
พลคิง

ตค-3692 20/06/2022 อยูท่ี� บา้นหนองกระทุม่
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองกระทุม่
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

20/06/2022
09:59:47

20/06/2022
15:03:42

5 ชั�วโมง 3 นาท ี55
วนิาที

- 17.22 กม.

32 เกลี�ย
ดนิ - นาย
ประสาร
พลคิง

ตค-3692 21/06/2022 อยูท่ี� บา้นหนองกระทุม่
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองกระทุม่
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

21/06/2022
09:54:38

21/06/2022
14:57:55

5 ชั�วโมง 3 นาท ี17
วนิาที

- 20.89 กม.

32 เกลี�ย
ดนิ - นาย
ประสาร
พลคิง

ตค-3692 22/06/2022 - - - - - - -

32 เกลี�ย
ดนิ - นาย
ประสาร
พลคิง

ตค-3692 23/06/2022 อยูท่ี� บา้นหนองกระทุม่
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองกระทุม่
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

23/06/2022
10:06:11

23/06/2022
10:37:01

30 นาท ี50 วนิาที - 1.04 กม.

32 เกลี�ย
ดนิ - นาย
ประสาร
พลคิง

ตค-3692 24/06/2022 อยูท่ี� บา้นหนองกระทุม่
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองกระทุม่
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

24/06/2022
09:27:07

24/06/2022
14:02:25

4 ชั�วโมง 35 นาที
18 วนิาที

- 15.66 กม.

32 เกลี�ย
ดนิ - นาย
ประสาร
พลคิง

ตค-3692 25/06/2022 - - - - - - -

32 เกลี�ย
ดนิ - นาย
ประสาร
พลคิง

ตค-3692 26/06/2022 - - - - - - -



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

32 เกลี�ย
ดนิ - นาย
ประสาร
พลคิง

ตค-3692 27/06/2022 อยูท่ี� บา้นหนองกระทุม่
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองกระทุม่
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

27/06/2022
09:51:00

27/06/2022
13:34:21

3 ชั�วโมง 43 นาที
21 วนิาที

- 11.64 กม.

32 เกลี�ย
ดนิ - นาย
ประสาร
พลคิง

ตค-3692 28/06/2022 - - - - - - -

32 เกลี�ย
ดนิ - นาย
ประสาร
พลคิง

ตค-3692 29/06/2022 อยูท่ี� บา้นหนองกระทุม่
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองกระทุม่
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

29/06/2022
10:09:40

29/06/2022
16:44:51

6 ชั�วโมง 35 นาที
11 วนิาที

- 24.47 กม.

32 เกลี�ย
ดนิ - นาย
ประสาร
พลคิง

ตค-3692 30/06/2022 อยูท่ี� บา้นหนองกระทุม่
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองกระทุม่
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

30/06/2022
09:31:55

30/06/2022
11:25:49

1 ชั�วโมง 53 นาที
54 วนิาที

- 0.05 กม.



รถคันที่ 13 รถเกลี่ยดิน CATERPILLAR 140K ตค-3693 

 

 

 

                  

 

 



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [09 รถเกลี�ยดนิ - นายปรชีา สวา่งศร]ี ตค-3693 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/06/2022 วนัสิ�นสดุ: 30/06/2022

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 01/06/2022 อยูท่ี� คงิสเ์บเกอรี�เฮา้ส์
 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� คงิสเ์บเกอรี�เฮา้ส์
 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

01/06/2022
08:53:58

01/06/2022
16:01:50

7 ชั�วโมง 7 นาที
52 วนิาที

- 19.33 กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 05/06/2022 - - - - - - 0.13 กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 06/06/2022 อยูท่ี� คงิสเ์บเกอรี�เฮา้ส์
 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� คงิสเ์บเกอรี�เฮา้ส์
 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

06/06/2022
08:24:14

06/06/2022
09:50:13

1 ชั�วโมง 25 นาที
59 วนิาที

- 0.66 กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 07/06/2022 อยูท่ี� คงิสเ์บเกอรี�เฮา้ส์
 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

07/06/2022
08:40:12

07/06/2022
15:16:41

6 ชั�วโมง 36 นาที
29 วนิาที

- 20.06 กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 08/06/2022 อยูท่ี� ศาลเจา้พอ่สวสัดเีขาใหญ่
 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลเขา
พระ

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

08/06/2022
08:36:39

08/06/2022
16:36:06

7 ชั�วโมง 59 นาที
27 วนิาที

- 20.57 กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 09/06/2022 อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลเขา
พระ

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลเขา
พระ

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

09/06/2022
08:42:46

09/06/2022
16:21:53

7 ชั�วโมง 39 นาที
7 วนิาที

- 25.07 กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 10/06/2022 อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลเขา
พระ

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลเขา
พระ

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

10/06/2022
08:42:19

10/06/2022
12:01:12

3 ชั�วโมง 18 นาที
53 วนิาที

- 8.61 กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 13/06/2022 อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลเขา
พระ

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
บา้นสระ

 ต.บา้นสระ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

13/06/2022
08:45:47

13/06/2022
12:48:18

4 ชั�วโมง 2 นาที
31 วนิาที

- 35.73 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 14/06/2022 อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
บา้นสระ

 ต.บา้นสระ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองปลาดกุ
 ต.บา้นสระ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

14/06/2022
08:31:36

14/06/2022
15:58:46

7 ชั�วโมง 27 นาที
10 วนิาที

- 20.40 กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 15/06/2022 อยูท่ี� บา้นหนองปลาดกุ
 ต.บา้นสระ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองปลาดกุ
 ต.บา้นสระ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

15/06/2022
08:28:19

15/06/2022
15:56:59

7 ชั�วโมง 28 นาที
40 วนิาที

- 17.93 กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 16/06/2022 อยูท่ี� บา้นหนองปลาดกุ
 ต.บา้นสระ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
บา้นสระ

 ต.บา้นสระ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

16/06/2022
08:32:50

16/06/2022
15:15:02

6 ชั�วโมง 42 นาที
12 วนิาที

- 15.74 กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 17/06/2022 อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
บา้นสระ

 ต.บา้นสระ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วนัิยธญักจิ
 ต.บา้นสระ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

17/06/2022
08:38:03

17/06/2022
16:13:18

7 ชั�วโมง 35 นาที
15 วนิาที

- 22.77 กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 19/06/2022 - - - - - - 0.16 กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 20/06/2022 อยูท่ี� วนัิยธญักจิ
 ต.บา้นสระ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วนัิยธญักจิ
 ต.บา้นสระ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

20/06/2022
08:36:52

20/06/2022
16:07:01

7 ชั�วโมง 30 นาที
9 วนิาที

- 18.93 กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 21/06/2022 อยูท่ี� วนัิยธญักจิ
 ต.บา้นสระ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วนัิยธญักจิ
 ต.บา้นสระ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

21/06/2022
08:29:59

21/06/2022
16:06:16

7 ชั�วโมง 36 นาที
17 วนิาที

- 17.39 กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 24/06/2022 อยูท่ี� วนัิยธญักจิ
 ต.บา้นสระ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

24/06/2022
08:28:35

24/06/2022
15:55:42

7 ชั�วโมง 27 นาที
7 วนิาที

- 25.90 กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 27/06/2022 อยูท่ี� วดัหนองกรับ
 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

27/06/2022
09:02:32

27/06/2022
15:49:38

6 ชั�วโมง 47 นาที
6 วนิาที

- 16.20 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 28/06/2022 อยูท่ี� วดัหนองสงัขท์อง
 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

28/06/2022
09:24:13

28/06/2022
15:03:39

5 ชั�วโมง 39 นาที
26 วนิาที

- 16.31 กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 29/06/2022 อยูท่ี� วดัหนองสงัขท์อง
 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

29/06/2022
08:36:08

29/06/2022
15:42:39

7 ชั�วโมง 6 นาที
31 วนิาที

- 18.48 กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 30/06/2022 อยูท่ี� บา้นหนองสงัขท์อง
 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดับา้นหนองหนิ
 ต.บา้นสระ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

30/06/2022
08:36:03

30/06/2022
16:31:32

7 ชั�วโมง 55 นาที
29 วนิาที

- 23.65 กม.



รถคันที่ 14 รถขุดไฮดรอลิก แคตเตอร์ฟิลล่าร์ 320 DL  ตค-3721 

 

 

 

 

 



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [26 แม็คโคร - นายสเุพ็ชร มะลทิอง] ตค-3721 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/06/2022 วนัสิ�นสดุ: 30/06/2022

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 01/06/2022 อยูท่ี� บา้นดอนมะขาม
 ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นวงัฆอ้ง
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

01/06/2022
07:32:13

01/06/2022
13:04:58

5 ชั�วโมง 32 นาที
45 วนิาที

- 33.41 กม.

26
แม็คโคร -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 02/06/2022 อยูท่ี� บา้นวงัฆอ้ง
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นวงัฆอ้ง
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

02/06/2022
08:38:58

02/06/2022
15:45:43

7 ชั�วโมง 6 นาที
45 วนิาที

- 6.85 กม.

26
แม็คโคร -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 06/06/2022 อยูท่ี� บา้นวงัฆอ้ง
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นวงัฆอ้ง
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

06/06/2022
08:51:37

06/06/2022
16:05:26

7 ชั�วโมง 13 นาที
49 วนิาที

- 7.80 กม.

26
แม็คโคร -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 07/06/2022 อยูท่ี� บา้นวงัฆอ้ง
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดับรรไดทอง
 ต.วงัยาง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

07/06/2022
09:54:21

07/06/2022
11:20:54

1 ชั�วโมง 26 นาที
33 วนิาที

- 37.48 กม.

26
แม็คโคร -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 08/06/2022 อยูท่ี� โรงเรยีนวดับรรไดทอง
 ต.วงัยาง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

08/06/2022
08:32:10

08/06/2022
15:58:47

7 ชั�วโมง 26 นาที
37 วนิาที

- 7.68 กม.

26
แม็คโคร -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 09/06/2022 อยูท่ี� โรงแรมไมง้ามรสีอรท์
 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดับรรไดทอง
 ต.วงัยาง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

09/06/2022
08:53:50

09/06/2022
16:16:30

7 ชั�วโมง 22 นาที
40 วนิาที

- 8.42 กม.

26
แม็คโคร -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 13/06/2022 อยูท่ี� โรงเรยีนวดับรรไดทอง
 ต.วงัยาง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� Khlong Muang
 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

13/06/2022
08:53:58

13/06/2022
16:07:09

7 ชั�วโมง 13 นาที
11 วนิาที

- 12.84 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

26
แม็คโคร -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 14/06/2022 อยูท่ี� Khlong Muang
 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� Khlong Muang
 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

14/06/2022
08:41:19

14/06/2022
16:02:10

7 ชั�วโมง 20 นาที
51 วนิาที

- 7.53 กม.

26
แม็คโคร -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 15/06/2022 อยูท่ี� Khlong Muang
 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

15/06/2022
08:37:19

15/06/2022
16:04:40

7 ชั�วโมง 27 นาที
21 วนิาที

- 7.91 กม.

26
แม็คโคร -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 16/06/2022 อยูท่ี� ที�พักสายตรวจตําบลศรปีระจันต์
 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

16/06/2022
08:47:19

16/06/2022
16:00:52

7 ชั�วโมง 13 นาที
33 วนิาที

- 7.13 กม.

26
แม็คโคร -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 17/06/2022 อยูท่ี� ที�พักสายตรวจตําบลศรปีระจันต์
 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

17/06/2022
08:41:57

17/06/2022
16:06:40

7 ชั�วโมง 24 นาที
43 วนิาที

- 8.38 กม.

26
แม็คโคร -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 20/06/2022 อยูท่ี� ที�พักสายตรวจตําบลศรปีระจันต์
 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
ศรปีระจันต์

 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

20/06/2022
08:42:51

20/06/2022
14:08:36

5 ชั�วโมง 25 นาที
45 วนิาที

- 4.94 กม.

26
แม็คโคร -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 21/06/2022 อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
ศรปีระจันต์

 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
ศรปีระจันต์

 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

21/06/2022
08:36:03

21/06/2022
15:47:25

7 ชั�วโมง 11 นาที
22 วนิาที

- 8.49 กม.

26
แม็คโคร -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 22/06/2022 อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
ศรปีระจันต์

 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� Khlong Muang
 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

22/06/2022
08:40:08

22/06/2022
16:02:07

7 ชั�วโมง 21 นาที
59 วนิาที

- 7.41 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

26
แม็คโคร -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 23/06/2022 อยูท่ี� Khlong Muang
 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
บา้นมว่งเจรญิผล

 ต.อบทม อ.สามโก ้จ.อา่งทอง

23/06/2022
08:43:08

23/06/2022
16:01:14

7 ชั�วโมง 18 นาที
6 วนิาที

- 7.80 กม.

26
แม็คโคร -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 24/06/2022 อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
บา้นมว่งเจรญิผล

 ต.อบทม อ.สามโก ้จ.อา่งทอง

อยูท่ี� รปูปั�นสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 ต.อบทม อ.สามโก ้จ.อา่งทอง

24/06/2022
08:44:30

24/06/2022
16:00:41

7 ชั�วโมง 16 นาที
11 วนิาที

- 7.96 กม.

26
แม็คโคร -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 27/06/2022 อยูท่ี� รปูปั�นสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 ต.อบทม อ.สามโก ้จ.อา่งทอง

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
บา้นลาดปลาเคา้ ตําบลวงัยาง

 ต.สาวรอ้งไห ้อ.วเิศษชยัชาญ จ.อา่งทอง

27/06/2022
09:04:42

27/06/2022
15:58:21

6 ชั�วโมง 53 นาที
39 วนิาที

- 7.41 กม.

26
แม็คโคร -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 28/06/2022 อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
บา้นลาดปลาเคา้ ตําบลวงัยาง

 ต.สาวรอ้งไห ้อ.วเิศษชยัชาญ จ.อา่งทอง

อยูท่ี� วดัลาดปลาเคา้
 ต.สาวรอ้งไห ้อ.วเิศษชยัชาญ จ.อา่งทอง

28/06/2022
08:49:05

28/06/2022
15:43:29

6 ชั�วโมง 54 นาที
24 วนิาที

- 9.71 กม.

26
แม็คโคร -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 29/06/2022 อยูท่ี� วดัลาดปลาเคา้
 ต.สาวรอ้งไห ้อ.วเิศษชยัชาญ จ.อา่งทอง

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
บา้นลาดปลาเคา้ ตําบลวงัยาง

 ต.สาวรอ้งไห ้อ.วเิศษชยัชาญ จ.อา่งทอง

29/06/2022
08:51:03

29/06/2022
15:30:25

6 ชั�วโมง 39 นาที
22 วนิาที

- 9.17 กม.

26
แม็คโคร -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 30/06/2022 อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
บา้นลาดปลาเคา้ ตําบลวงัยาง

 ต.สาวรอ้งไห ้อ.วเิศษชยัชาญ จ.อา่งทอง

อยูท่ี� Khlong Muang
 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

30/06/2022
08:40:15

30/06/2022
16:07:39

7 ชั�วโมง 27 นาที
24 วนิาที

- 13.66 กม.



รถคันที่ 15 ขุดไฮดรอลิค ตฆ-545 

 

 

 

 

 



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [64 แม็คโคร - นายวรากรณ ์ดอกรัก] ตฆ-545 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/06/2022 วนัสิ�นสดุ: 30/06/2022

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 01/06/2022 อยูท่ี� หมูบ่า้นวาสนาดี
 ต.บอ่สพุรรณ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หมูบ่า้นวาสนาดี
 ต.บอ่สพุรรณ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

01/06/2022
09:21:12

01/06/2022
16:15:44

6 ชั�วโมง 54 นาที
32 วนิาที

- 0.74 กม.

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

ตฆ-545 02/06/2022 อยูท่ี� หมูบ่า้นวาสนาดี
 ต.บอ่สพุรรณ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

02/06/2022
09:26:56

02/06/2022
15:43:15

6 ชั�วโมง 16 นาที
19 วนิาที

- 0.67 กม.

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

ตฆ-545 06/06/2022 อยูท่ี� หมูบ่า้นวาสนาดี
 ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

06/06/2022
10:08:09

06/06/2022
15:31:06

5 ชั�วโมง 22 นาที
57 วนิาที

- 0.60 กม.

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

ตฆ-545 07/06/2022 อยูท่ี� บา้นหนองกระทุม่
 ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

07/06/2022
09:26:28

07/06/2022
16:12:35

6 ชั�วโมง 46 นาท ี7
วนิาที

- 0.76 กม.

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

ตฆ-545 08/06/2022 อยูท่ี� บา้นหนองกระทุม่
 ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

08/06/2022
09:40:58

08/06/2022
16:13:06

6 ชั�วโมง 32 นาท ี8
วนิาที

- 0.93 กม.

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

ตฆ-545 09/06/2022 อยูท่ี� บา้นหนองกระทุม่
 ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

09/06/2022
09:24:18

09/06/2022
16:11:35

6 ชั�วโมง 47 นาที
17 วนิาที

- 1.06 กม.

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

ตฆ-545 10/06/2022 อยูท่ี� หมูบ่า้นวาสนาดี
 ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บรษัิท ถวกิาทรงพล จํากดั
 ต.บอ่สพุรรณ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

10/06/2022
09:28:48

10/06/2022
16:09:28

6 ชั�วโมง 40 นาที
40 วนิาที

- 1.18 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

ตฆ-545 13/06/2022 อยูท่ี� บรษัิท ถวกิาทรงพล จํากดั
 ต.บอ่สพุรรณ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บรษัิท อนิเว็นซบ์อ๊กซ ์จํากดั
 ต.บอ่สพุรรณ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

13/06/2022
09:54:42

13/06/2022
16:09:02

6 ชั�วโมง 14 นาที
20 วนิาที

- 0.61 กม.

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

ตฆ-545 14/06/2022 อยูท่ี� บรษัิท อนิเว็นซบ์อ๊กซ ์จํากดั
 ต.บอ่สพุรรณ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บรษัิท อนิเว็นซบ์อ๊กซ ์จํากดั
 ต.บอ่สพุรรณ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

14/06/2022
10:01:26

14/06/2022
15:32:07

5 ชั�วโมง 30 นาที
41 วนิาที

- 0.80 กม.

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

ตฆ-545 15/06/2022 อยูท่ี� บรษัิท อนิเว็นซบ์อ๊กซ ์จํากดั
 ต.บอ่สพุรรณ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

15/06/2022
09:42:42

15/06/2022
16:02:53

6 ชั�วโมง 20 นาที
11 วนิาที

- 16.99 กม.

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

ตฆ-545 16/06/2022 อยูท่ี� รางเตาอฐิ
 ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

16/06/2022
09:12:34

16/06/2022
16:08:47

6 ชั�วโมง 56 นาที
13 วนิาที

- 0.75 กม.

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

ตฆ-545 17/06/2022 อยูท่ี� รางเตาอฐิ
 ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

17/06/2022
09:09:15

17/06/2022
16:13:13

7 ชั�วโมง 3 นาท ี58
วนิาที

- 0.58 กม.

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

ตฆ-545 20/06/2022 อยูท่ี� รางเตาอฐิ
 ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

20/06/2022
09:18:06

20/06/2022
15:07:34

5 ชั�วโมง 49 นาที
28 วนิาที

- 0.79 กม.

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

ตฆ-545 21/06/2022 อยูท่ี� วดัเทพพทิกัษ์
 ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

21/06/2022
08:53:53

21/06/2022
16:24:17

7 ชั�วโมง 30 นาที
24 วนิาที

- 2.54 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

ตฆ-545 22/06/2022 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัสวุรรณภมูผิลติผล
 ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

22/06/2022
09:22:01

22/06/2022
16:01:53

6 ชั�วโมง 39 นาที
52 วนิาที

- 1.04 กม.

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

ตฆ-545 23/06/2022 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นบวัขาว
 ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

23/06/2022
09:00:08

23/06/2022
15:59:52

6 ชั�วโมง 59 นาที
44 วนิาที

- 6.02 กม.

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

ตฆ-545 24/06/2022 อยูท่ี� รางเตาอฐิ
 ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัรม่โพธิ�ทอง
 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

24/06/2022
09:06:36

24/06/2022
12:58:45

3 ชั�วโมง 52 นาท ี9
วนิาที

- 16.07 กม.

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

ตฆ-545 28/06/2022 อยูท่ี� วดัรม่โพธิ�ทอง
 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัรม่โพธิ�ทอง
 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

28/06/2022
08:57:09

28/06/2022
16:16:31

7 ชั�วโมง 19 นาที
22 วนิาที

- 0.63 กม.

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

ตฆ-545 29/06/2022 อยูท่ี� วดัรม่โพธิ�ทอง
 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัรม่โพธิ�ทอง
 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

29/06/2022
08:56:38

29/06/2022
16:19:36

7 ชั�วโมง 22 นาที
58 วนิาที

- 0.73 กม.

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

ตฆ-545 30/06/2022 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นหนองโพธิ�
 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัธนภิทัรกอ่สรา้ง
 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

30/06/2022
09:23:41

30/06/2022
16:21:55

6 ชั�วโมง 58 นาที
14 วนิาที

- 0.59 กม.



รถคันที่ 16 กองช่าง เกลีย่ดิน อบจ.72 

 

 

 

 

 



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [12 รถเกลี�ยดนิ - นายสเุทพ ภฆูงั] อบจ-72 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/06/2022 วนัสิ�นสดุ: 30/06/2022

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 01/06/2022 อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
ศรสํีาราญ

 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
ศรสํีาราญ

 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

01/06/2022
08:56:52

01/06/2022
16:33:05

7 ชั�วโมง 36 นาที
13 วนิาที

- 22.94 กม.

12 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

อบจ-72 02/06/2022 อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
ศรสํีาราญ

 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
ศรสํีาราญ

 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

02/06/2022
08:56:52

02/06/2022
10:17:25

1 ชั�วโมง 20 นาที
33 วนิาที

- 6.68 กม.

12 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

อบจ-72 13/06/2022 - - - - - - 0.35 กม.

12 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

อบจ-72 29/06/2022 - - - - - - 0.06 กม.



 

 

 

 

 

รายงานการเดินทางและอตัราการส้ินเปลืองน ้ามัน 

จ านวน 47 คัน 



รถบรรทุกโดยสารส่วนบุคคล 40-0189 

 

 
 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [13 โดยสาร - นายอดุม พลอยสกุใส] 40-0189 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

20/06/2022 12:22:52 20/06/2022 23:59:33 11 ชั�วโมง 36 นาท ี41
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

21/06/2022 00:00:32 21/06/2022 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี23
วนิาที

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

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

82 29.53 4.15 ลติร

22/06/2022 00:00:54 22/06/2022 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี22
วนิาที

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

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

75 22.09 2.99 ลติร

23/06/2022 00:00:16 23/06/2022 23:59:42 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

106 96.14 14.04 ลติร

24/06/2022 00:00:42 24/06/2022 19:04:35 19 ชั�วโมง 3 นาท ี53 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

1 0.07 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 4 ชั�วโมง 37 นาท ี17 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 31.72 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 147.84 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 21.18 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 6.98 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถโดยสารส่วนบุคคล สีขาว (อีซูซุ) 40-0190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [58 โดยสาร - นายสมปอง ตึ�งพันธ]์ 40-0190 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2022 00:00:44 01/06/2022 23:59:07 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

02/06/2022 00:00:07 02/06/2022 23:59:31 23 ชั�วโมง 59 นาท ี24
วนิาที

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

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

79 71.80 13.44 ลติร

03/06/2022 00:02:32 03/06/2022 23:59:55 23 ชั�วโมง 57 นาท ี23
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

04/06/2022 00:00:56 04/06/2022 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี24
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

05/06/2022 00:00:21 05/06/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี25
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

06/06/2022 00:00:46 06/06/2022 23:59:11 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

76 7.72 1.23 ลติร

07/06/2022 00:00:11 07/06/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 59 นาท ี26
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

08/06/2022 00:00:37 08/06/2022 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี26
วนิาที

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

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

90 135.80 26.41 ลติร

09/06/2022 00:00:03 09/06/2022 23:59:29 23 ชั�วโมง 59 นาท ี26
วนิาที

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

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

83 120.97 23.00 ลติร

10/06/2022 00:00:30 10/06/2022 23:59:55 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

75 54.82 10.70 ลติร

11/06/2022 00:00:55 11/06/2022 23:59:18 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

2 0.03 0.00 ลติร

12/06/2022 00:00:18 12/06/2022 23:59:41 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

13/06/2022 00:00:41 13/06/2022 23:59:05 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

86 73.36 14.22 ลติร

14/06/2022 00:00:06 14/06/2022 23:59:32 23 ชั�วโมง 59 นาท ี26
วนิาที

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

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

87 87.52 17.27 ลติร

15/06/2022 00:00:32 15/06/2022 23:59:56 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

72 19.48 3.88 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/06/2022 00:00:57 16/06/2022 23:59:20 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

17/06/2022 00:00:21 17/06/2022 23:59:44 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

7 0.18 0.00 ลติร

18/06/2022 00:00:45 18/06/2022 23:59:07 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

19/06/2022 00:00:07 19/06/2022 23:59:31 23 ชั�วโมง 59 นาท ี24
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

20/06/2022 00:00:31 20/06/2022 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี25
วนิาที

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

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

97 88.28 17.04 ลติร

21/06/2022 00:00:57 21/06/2022 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี25
วนิาที

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

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

93 90.40 17.45 ลติร

22/06/2022 00:00:22 22/06/2022 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี25
วนิาที

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

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

94 47.17 8.96 ลติร

23/06/2022 00:00:48 23/06/2022 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

76 61.56 11.91 ลติร

24/06/2022 00:00:13 24/06/2022 23:59:38 23 ชั�วโมง 59 นาท ี25
วนิาที

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

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

88 120.09 22.72 ลติร

25/06/2022 00:00:39 25/06/2022 23:59:01 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

26/06/2022 00:00:02 26/06/2022 23:59:24 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

27/06/2022 00:00:25 27/06/2022 23:59:49 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

83 40.08 7.65 ลติร

28/06/2022 00:00:49 28/06/2022 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี25
วนิาที

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

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

76 26.09 5.01 ลติร

29/06/2022 00:00:15 29/06/2022 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี26
วนิาที

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

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

97 135.07 26.42 ลติร

30/06/2022 00:00:42 30/06/2022 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี25
วนิาที

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

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

91 45.53 8.19 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 10 ชั�วโมง 29 นาท ี34 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 45.15 กม./ชม.



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 1225.97 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 235.50 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.21 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถโดยสารส่วนบุคคล สีขาว (อีซูซุ) 40-0191 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [59 โดยสาร - นายอานนท ์หนูเทศ] 40-0191 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2022 00:00:07 01/06/2022 23:59:39 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

73 68.14 12.18 ลติร

02/06/2022 00:00:40 02/06/2022 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี31
วนิาที

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

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

65 62.87 11.67 ลติร

03/06/2022 00:00:12 03/06/2022 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี32
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

04/06/2022 00:00:44 04/06/2022 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี31
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

05/06/2022 00:00:16 05/06/2022 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี33
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

06/06/2022 00:00:50 06/06/2022 23:59:25 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

77 78.59 15.10 ลติร

07/06/2022 00:00:25 07/06/2022 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี33
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

08/06/2022 00:00:58 08/06/2022 23:59:32 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

70 71.68 13.20 ลติร

09/06/2022 00:00:33 09/06/2022 23:59:08 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

78 105.71 20.06 ลติร

10/06/2022 00:00:08 10/06/2022 23:59:39 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 0.03 0.00 ลติร

11/06/2022 00:00:39 11/06/2022 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี29
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

12/06/2022 00:00:09 12/06/2022 23:59:38 23 ชั�วโมง 59 นาท ี29
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

13/06/2022 00:00:39 13/06/2022 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี31
วนิาที

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

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

68 64.64 12.44 ลติร

14/06/2022 00:00:11 14/06/2022 23:59:43 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 54.80 10.34 ลติร

15/06/2022 00:00:44 15/06/2022 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี32
วนิาที

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

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

76 60.59 11.48 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/06/2022 00:00:16 16/06/2022 23:59:47 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

78 53.46 10.38 ลติร

17/06/2022 00:00:48 17/06/2022 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี30
วนิาที

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

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

73 62.65 11.66 ลติร

18/06/2022 00:00:19 18/06/2022 23:59:50 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

19/06/2022 00:00:50 19/06/2022 23:59:18 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

20/06/2022 00:00:19 20/06/2022 23:59:51 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

82 58.13 11.03 ลติร

21/06/2022 00:00:51 21/06/2022 23:59:24 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

70 50.25 9.41 ลติร

22/06/2022 00:00:25 22/06/2022 23:58:59 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

71 51.94 9.86 ลติร

23/06/2022 00:00:00 23/06/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 59 นาท ี34
วนิาที

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

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

76 106.42 20.01 ลติร

24/06/2022 00:00:34 24/06/2022 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี31
วนิาที

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

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

71 46.28 8.63 ลติร

25/06/2022 00:00:05 25/06/2022 23:59:36 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

26/06/2022 00:00:36 26/06/2022 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี29
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

27/06/2022 00:00:06 27/06/2022 23:59:39 23 ชั�วโมง 59 นาท ี33
วนิาที

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

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

73 59.79 11.25 ลติร

28/06/2022 00:00:40 28/06/2022 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

77 68.94 12.96 ลติร

29/06/2022 00:00:15 29/06/2022 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี34
วนิาที

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

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

76 58.26 10.95 ลติร

30/06/2022 00:00:49 30/06/2022 23:59:23 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

75 66.63 12.58 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 12 ชั�วโมง 39 นาท ี45 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 40.64 กม./ชม.



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 1249.79 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 235.19 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.31 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถโดยสารส่วนบุคคล สีขาว (อีซูซุ) 40-0196 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [60 โดยสาร - นายสําเรงิ ไตรศรสีขุ] 40-0196 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2022 00:00:07 01/06/2022 23:59:50 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

79 131.38 25.58 ลติร

02/06/2022 00:00:50 02/06/2022 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

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

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

77 131.63 25.14 ลติร

03/06/2022 00:02:32 03/06/2022 23:59:11 23 ชั�วโมง 56 นาท ี39
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

04/06/2022 00:00:11 04/06/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี40
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

05/06/2022 00:00:52 05/06/2022 23:59:33 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

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

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

6 0.08 0.00 ลติร

06/06/2022 00:01:34 06/06/2022 23:59:13 23 ชั�วโมง 57 นาท ี39
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

07/06/2022 00:00:13 07/06/2022 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี40
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

08/06/2022 00:00:53 08/06/2022 23:59:34 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

78 114.00 22.09 ลติร

09/06/2022 00:00:34 09/06/2022 23:59:16 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

79 118.13 22.91 ลติร

10/06/2022 00:00:16 10/06/2022 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี42
วนิาที

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

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

81 116.79 22.68 ลติร

11/06/2022 00:00:58 11/06/2022 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 0.01 0.00 ลติร

12/06/2022 00:00:35 12/06/2022 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

13/06/2022 00:00:11 13/06/2022 23:59:50 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

81 112.47 21.84 ลติร

14/06/2022 00:00:50 14/06/2022 23:59:31 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

80 113.67 21.97 ลติร

15/06/2022 00:00:31 15/06/2022 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

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

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

81 112.79 21.88 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/06/2022 00:00:11 16/06/2022 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

79 113.68 22.22 ลติร

17/06/2022 00:00:53 17/06/2022 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

79 121.24 23.80 ลติร

18/06/2022 00:00:31 18/06/2022 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

19/06/2022 00:00:10 19/06/2022 23:59:47 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

20/06/2022 00:00:47 20/06/2022 23:59:25 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

21/06/2022 00:00:25 21/06/2022 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

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

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

3 0.06 0.00 ลติร

22/06/2022 00:00:02 22/06/2022 23:59:43 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

76 48.60 9.11 ลติร

23/06/2022 00:00:44 23/06/2022 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

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

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

81 52.82 10.18 ลติร

24/06/2022 00:00:26 24/06/2022 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

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

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

82 44.03 8.34 ลติร

25/06/2022 00:00:07 25/06/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี39
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

26/06/2022 00:00:46 26/06/2022 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

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

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

0 0.02 0.00 ลติร

27/06/2022 00:00:23 27/06/2022 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

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

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

79 44.19 8.50 ลติร

28/06/2022 00:00:04 28/06/2022 23:59:46 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

75 41.97 7.97 ลติร

29/06/2022 00:00:47 29/06/2022 23:59:25 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

80 41.12 8.11 ลติร

30/06/2022 00:00:26 30/06/2022 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 8 ชั�วโมง 1 นาท ี4 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 41.39 กม./ชม.



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 1458.72 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 282.32 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.17 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล ม.1 (รถทัวร์ Benz) 40-0225 
 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [01 ทวัร ์- นายเกษม โฉมยงค]์ 40-0225 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2022

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

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2022
00:00:07

01/06/2022 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.95 0.00 ลติร

02/06/2022
00:00:40

02/06/2022 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.96 0.00 ลติร

03/06/2022
00:00:12

03/06/2022 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 1.95 0.00 ลติร

04/06/2022
00:00:45

04/06/2022 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 1.12 0.00 ลติร

05/06/2022
00:00:18

05/06/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 3.39 0.00 ลติร

06/06/2022
00:00:51

06/06/2022 23:59:25 23 ชั�วโมง 58 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 28.28 0.00 ลติร

07/06/2022
00:00:24

07/06/2022 23:58:57 23 ชั�วโมง 58 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 62.95 0.00 ลติร

08/06/2022
00:00:57

08/06/2022 23:59:27 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

09/06/2022
00:00:27

09/06/2022 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.09 0.00 ลติร

10/06/2022
00:00:59

10/06/2022 23:59:29 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 0.01 0.00 ลติร

11/06/2022
00:00:29

11/06/2022 23:59:58 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 0.00 0.00 ลติร

12/06/2022
00:00:57

12/06/2022 23:59:25 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



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

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

13/06/2022
00:00:25

13/06/2022 23:59:54 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 0.07 0.00 ลติร

14/06/2022
00:00:54

14/06/2022 23:59:23 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 0.00 0.00 ลติร

15/06/2022
00:00:23

15/06/2022 23:59:53 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

16/06/2022
00:00:53

16/06/2022 23:59:22 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 0.13 0.00 ลติร

17/06/2022
00:00:22

17/06/2022 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี27
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 7.75 0.00 ลติร

18/06/2022
00:00:49

18/06/2022 23:59:16 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

19/06/2022
00:00:16

19/06/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี30
วนิาที

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

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

0 281.37 0.00 ลติร

20/06/2022
00:00:46

20/06/2022 23:59:14 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

21/06/2022
00:00:13

21/06/2022 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี31
วนิาที

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

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 13.43 0.00 ลติร

22/06/2022
00:00:44

22/06/2022 23:59:17 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 0.24 0.00 ลติร

23/06/2022
00:00:16

23/06/2022 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 0.30 0.00 ลติร

24/06/2022
00:00:47

24/06/2022 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 0.05 0.00 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

25/06/2022
00:00:18

25/06/2022 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

26/06/2022
00:00:50

26/06/2022 23:59:21 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 0.44 0.00 ลติร

27/06/2022
00:00:21

27/06/2022 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.14 0.00 ลติร

28/06/2022
00:00:53

28/06/2022 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.17 0.00 ลติร

29/06/2022
00:00:24

29/06/2022 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

30/06/2022
00:00:55

30/06/2022 23:59:25 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 0.23 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 8 ชั�วโมง 1 นาท ี4 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 41.39 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 404.04 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 282.32 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.17 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถยนต์โดยสาร 40-0255  (ติดลกูกรง) สีขาว 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [14 โดยสาร] 40-0255 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2022 00:00:30 01/06/2022 23:59:28 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

66 83.16 13.91 ลติร

02/06/2022 00:00:29 02/06/2022 23:59:28 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

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

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

75 55.95 9.20 ลติร

03/06/2022 00:00:28 03/06/2022 23:59:30 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

82 69.73 10.41 ลติร

04/06/2022 00:00:30 04/06/2022 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

05/06/2022 00:00:29 05/06/2022 23:59:29 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

06/06/2022 00:00:29 06/06/2022 23:59:30 23 ชั�วโมง 59 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

94 49.24 8.02 ลติร

07/06/2022 00:00:31 07/06/2022 23:59:31 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

71 25.81 3.53 ลติร

08/06/2022 00:00:31 08/06/2022 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

83 13.56 2.01 ลติร

09/06/2022 00:00:29 09/06/2022 23:59:28 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

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

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

82 122.49 19.79 ลติร

10/06/2022 00:00:29 10/06/2022 23:59:25 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

11/06/2022 00:00:26 11/06/2022 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

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

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

0 0.02 0.00 ลติร

12/06/2022 00:00:23 12/06/2022 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

13/06/2022 00:00:19 13/06/2022 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

78 79.13 12.68 ลติร

14/06/2022 00:00:15 14/06/2022 23:59:11 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

78 77.07 13.23 ลติร

15/06/2022 00:00:12 15/06/2022 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

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

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

81 77.19 13.18 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/06/2022 00:00:08 16/06/2022 23:59:04 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

77 83.70 14.27 ลติร

17/06/2022 00:00:04 17/06/2022 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

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

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

80 84.41 14.34 ลติร

18/06/2022 00:00:02 18/06/2022 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี57
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

19/06/2022 00:00:59 19/06/2022 23:59:54 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

20/06/2022 00:00:55 20/06/2022 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

78 101.76 16.21 ลติร

21/06/2022 00:00:55 21/06/2022 23:59:53 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

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

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

83 80.07 13.24 ลติร

22/06/2022 00:00:53 22/06/2022 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

77 79.46 13.26 ลติร

23/06/2022 00:00:54 23/06/2022 23:59:53 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

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

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

82 86.50 14.62 ลติร

24/06/2022 00:00:54 24/06/2022 23:59:53 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

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

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

80 88.97 15.63 ลติร

25/06/2022 00:00:53 25/06/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

26/06/2022 00:00:51 26/06/2022 23:59:47 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

27/06/2022 00:00:48 27/06/2022 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

81 90.04 14.44 ลติร

28/06/2022 00:00:48 28/06/2022 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

89 83.27 13.21 ลติร

29/06/2022 00:00:49 29/06/2022 23:59:47 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

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

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

78 99.82 16.43 ลติร

30/06/2022 00:00:47 30/06/2022 23:59:45 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

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

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

83 77.43 12.68 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 10 ชั�วโมง 4 นาท ี31 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 42.83 กม./ชม.



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 1608.80 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 264.29 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 6.09 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถยนต์โดยสาร 40-0256  (ติดลกูกรง) สีขาว 

 

 

  

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [15 โดยสาร] 40-0256 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2022 00:00:23 01/06/2022 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

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

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

99 103.62 18.31 ลติร

02/06/2022 00:00:02 02/06/2022 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

99 163.31 28.34 ลติร

03/06/2022 00:02:41 03/06/2022 23:59:18 23 ชั�วโมง 56 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

04/06/2022 00:00:19 04/06/2022 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

05/06/2022 00:00:57 05/06/2022 23:59:36 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

06/06/2022 00:01:37 06/06/2022 23:59:16 23 ชั�วโมง 57 นาท ี39
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

07/06/2022 00:00:16 07/06/2022 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

63 19.76 3.25 ลติร

08/06/2022 00:00:56 08/06/2022 23:59:32 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

09/06/2022 00:00:32 09/06/2022 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

10/06/2022 00:00:09 10/06/2022 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

36 4.55 0.74 ลติร

11/06/2022 00:00:46 11/06/2022 23:59:20 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

12/06/2022 00:00:21 12/06/2022 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

13/06/2022 00:00:55 13/06/2022 23:59:32 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

83 88.03 15.21 ลติร

14/06/2022 00:00:32 14/06/2022 23:59:10 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

101 102.78 17.65 ลติร

15/06/2022 00:00:10 15/06/2022 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

91 107.59 18.27 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/06/2022 00:00:48 16/06/2022 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

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

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

92 102.66 17.81 ลติร

17/06/2022 00:00:26 17/06/2022 23:59:02 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

97 116.48 19.83 ลติร

18/06/2022 00:00:03 18/06/2022 23:59:38 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

19/06/2022 00:00:38 19/06/2022 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

20/06/2022 00:00:14 20/06/2022 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38
วนิาที

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

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

92 112.15 19.44 ลติร

21/06/2022 00:00:52 21/06/2022 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

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

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

94 105.12 18.22 ลติร

22/06/2022 00:00:31 22/06/2022 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

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

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

96 117.80 20.83 ลติร

23/06/2022 00:00:10 23/06/2022 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี40
วนิาที

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

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

94 120.18 21.02 ลติร

24/06/2022 00:00:50 24/06/2022 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

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

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

96 110.64 19.14 ลติร

25/06/2022 00:00:29 25/06/2022 23:59:07 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 0.05 0.00 ลติร

26/06/2022 00:00:07 26/06/2022 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี37
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

27/06/2022 00:00:44 27/06/2022 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

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

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

109 103.65 18.29 ลติร

28/06/2022 00:00:24 28/06/2022 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

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

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

94 103.60 17.77 ลติร

29/06/2022 00:00:04 29/06/2022 23:59:44 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

94 134.58 23.88 ลติร

30/06/2022 00:00:45 30/06/2022 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

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

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

95 116.31 20.60 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 20 ชั�วโมง 43 นาท ี1 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 52.26 กม./ชม.



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 1832.89 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 318.60 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.75 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถยนต์โดยสาร 40-0257  (ติดลกูกรง) สีขาว 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [16 โดยสาร] 40-0257 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2022 00:00:34 01/06/2022 23:59:27 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

84 131.16 21.73 ลติร

02/06/2022 00:00:27 02/06/2022 23:59:17 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

86 117.53 20.39 ลติร

03/06/2022 00:00:18 03/06/2022 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

04/06/2022 00:00:09 04/06/2022 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

05/06/2022 00:00:01 05/06/2022 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี52
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

06/06/2022 00:00:54 06/06/2022 23:59:46 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

84 111.73 18.85 ลติร

07/06/2022 00:00:46 07/06/2022 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

83 114.40 19.63 ลติร

08/06/2022 00:00:38 08/06/2022 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

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

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

91 118.21 19.50 ลติร

09/06/2022 00:00:30 09/06/2022 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

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

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

86 116.21 19.25 ลติร

10/06/2022 00:00:24 10/06/2022 23:59:16 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

82 128.31 21.19 ลติร

11/06/2022 00:00:16 11/06/2022 23:59:06 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

12/06/2022 00:00:07 12/06/2022 23:59:57 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 0.01 0.00 ลติร

13/06/2022 00:00:57 13/06/2022 23:59:49 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

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

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

89 176.26 30.26 ลติร

14/06/2022 00:00:49 14/06/2022 23:59:41 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

90 91.15 15.04 ลติร

15/06/2022 00:00:42 15/06/2022 23:59:33 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

85 102.80 17.03 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/06/2022 00:00:34 16/06/2022 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

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

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

85 109.77 18.40 ลติร

17/06/2022 00:00:27 17/06/2022 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

89 116.86 19.73 ลติร

18/06/2022 00:00:19 18/06/2022 23:59:09 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 0.01 0.00 ลติร

19/06/2022 00:00:10 19/06/2022 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

20/06/2022 00:00:01 20/06/2022 23:59:53 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

88 97.73 15.67 ลติร

21/06/2022 00:00:54 21/06/2022 23:59:46 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 93.04 14.78 ลติร

22/06/2022 00:00:47 22/06/2022 23:59:38 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

70 27.79 4.67 ลติร

23/06/2022 00:00:38 23/06/2022 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

24/06/2022 00:00:29 24/06/2022 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

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

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

86 105.78 17.02 ลติร

25/06/2022 00:00:21 25/06/2022 23:59:12 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

26/06/2022 00:00:13 26/06/2022 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

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

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

1 0.05 0.00 ลติร

27/06/2022 00:00:04 27/06/2022 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

79 116.14 19.50 ลติร

28/06/2022 00:00:57 28/06/2022 23:59:50 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

80 118.15 20.04 ลติร

29/06/2022 00:00:50 29/06/2022 23:59:43 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

82 129.08 21.80 ลติร

30/06/2022 00:00:43 30/06/2022 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

85 108.69 18.49 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 9 ชั�วโมง 6 นาท ี41 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 50.38 กม./ชม.



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 2230.86 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 372.97 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.98 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถยนต์โดยสาร 40-0265  (ติดลกูกรง) สีขาว 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [17 โดยสาร] 40-0265 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2022

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: 06/2022

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

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2022
00:00:43

01/06/2022 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

0 0.00 0.00 ลติร

02/06/2022
00:00:51

02/06/2022 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารมติซบูชิ ิ(บ.มติซสูพุรรณ 2003
จํากดั)

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารมติซบูชิ ิ(บ.มติซสูพุรรณ 2003
จํากดั)

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/06/2022
00:01:00

03/06/2022 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี8
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/06/2022
00:00:09

04/06/2022 23:59:18 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

05/06/2022
00:00:19

05/06/2022 23:59:29 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

06/06/2022
00:00:29

06/06/2022 23:59:39 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

07/06/2022
00:00:39

07/06/2022 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

97 40.73 7.23 ลติร

08/06/2022
00:00:49

08/06/2022 23:59:58 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

78 14.24 2.31 ลติร

09/06/2022
00:00:58

09/06/2022 23:59:08 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

87 13.94 2.33 ลติร

10/06/2022
00:00:08

10/06/2022 23:59:16 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

10 0.13 0.00 ลติร

11/06/2022
00:00:16

11/06/2022 23:59:22 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



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

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

12/06/2022
00:00:23

12/06/2022 23:59:27 23 ชั�วโมง 59 นาท ี4
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/06/2022
00:00:28

13/06/2022 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

14/06/2022
00:00:34

14/06/2022 23:59:40 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

15/06/2022
00:00:41

15/06/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี5
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

16/06/2022
00:00:47

16/06/2022 23:59:53 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 0.06 0.00 ลติร

17/06/2022
00:00:54

17/06/2022 23:59:59 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

75 36.08 5.78 ลติร

18/06/2022
00:01:00

18/06/2022 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี4
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

19/06/2022
00:00:05

19/06/2022 23:59:10 23 ชั�วโมง 59 นาท ี5
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

20/06/2022
00:00:11

20/06/2022 23:59:17 23 ชั�วโมง 59 นาท ี6
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/06/2022
00:00:17

21/06/2022 23:59:23 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

84 12.97 2.00 ลติร

22/06/2022
00:00:24

22/06/2022 23:59:31 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

4 0.06 0.00 ลติร

23/06/2022
00:00:32

23/06/2022 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

69 15.66 2.68 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

24/06/2022
00:00:40

24/06/2022 23:59:46 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

25/06/2022
00:00:47

25/06/2022 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

26/06/2022
00:00:55

26/06/2022 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี7
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

27/06/2022
00:00:03

27/06/2022 23:59:12 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

78 55.25 9.31 ลติร

28/06/2022
00:00:12

28/06/2022 23:59:22 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

87 14.38 2.46 ลติร

29/06/2022
00:00:23

29/06/2022 23:59:32 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

57 6.64 1.16 ลติร

30/06/2022
00:00:32

30/06/2022 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

81 103.52 17.95 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 12 ชั�วโมง 6 นาท ี8 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 39.47 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 313.68 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 53.21 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.90 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกเทท้าย สีเหลือง 6 ล้อ (มิซูบิช)ิ 83-4802 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [41 เททา้ย - นายจตรุงค ์ชาวบา้นซอ่ง] 83-4802 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2022 00:00:47 01/06/2022 23:59:13 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

88 79.24 15.64 ลติร

02/06/2022 00:00:14 02/06/2022 23:59:41 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

81 101.44 19.69 ลติร

03/06/2022 00:00:42 03/06/2022 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี27
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

04/06/2022 00:00:09 04/06/2022 23:59:37 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

05/06/2022 00:00:37 05/06/2022 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

0 0.00 0.00 ลติร

06/06/2022 00:00:06 06/06/2022 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

85 102.49 19.24 ลติร

07/06/2022 00:00:36 07/06/2022 23:59:06 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

81 101.93 19.86 ลติร

08/06/2022 00:00:06 08/06/2022 23:59:35 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

75 84.41 16.55 ลติร

09/06/2022 00:00:36 09/06/2022 23:59:04 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

78 110.37 21.31 ลติร

10/06/2022 00:00:05 10/06/2022 23:59:35 23 ชั�วโมง 59 นาท ี30
วนิาที

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

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

83 108.13 21.25 ลติร

11/06/2022 00:00:35 11/06/2022 23:59:02 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

4 0.03 0.00 ลติร

12/06/2022 00:00:02 12/06/2022 23:59:28 23 ชั�วโมง 59 นาท ี26
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

13/06/2022 00:00:29 13/06/2022 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี28
วนิาที

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

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

81 113.55 21.69 ลติร

14/06/2022 00:00:57 14/06/2022 23:59:25 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

82 105.19 20.11 ลติร

15/06/2022 00:00:25 15/06/2022 23:59:52 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

5 0.11 0.01 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/06/2022 00:00:53 16/06/2022 23:59:18 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

17/06/2022 00:00:19 17/06/2022 23:59:44 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 0.01 0.00 ลติร

18/06/2022 00:00:45 18/06/2022 23:59:09 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

19/06/2022 00:00:10 19/06/2022 23:59:35 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

20/06/2022 00:00:36 20/06/2022 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี27
วนิาที

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

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

81 111.60 21.64 ลติร

21/06/2022 00:00:04 21/06/2022 23:59:33 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

81 104.77 20.22 ลติร

22/06/2022 00:00:33 22/06/2022 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี29
วนิาที

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

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

81 104.76 20.46 ลติร

23/06/2022 00:00:03 23/06/2022 23:59:32 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

80 104.98 20.60 ลติร

24/06/2022 00:00:33 24/06/2022 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี27
วนิาที

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

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

89 79.08 14.75 ลติร

25/06/2022 00:00:00 25/06/2022 23:59:28 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

26/06/2022 00:00:29 26/06/2022 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี27
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

27/06/2022 00:00:57 27/06/2022 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี29
วนิาที

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

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

79 105.59 20.66 ลติร

28/06/2022 00:00:26 28/06/2022 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี30
วนิาที

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

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

78 105.28 19.92 ลติร

29/06/2022 00:00:57 29/06/2022 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี29
วนิาที

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

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

79 104.72 20.34 ลติร

30/06/2022 00:00:26 30/06/2022 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี30
วนิาที

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

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

80 104.62 20.71 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 10 ชั�วโมง 24 นาท ี18 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 46.90 กม./ชม.



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 1832.29 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 354.65 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.17 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกเทท้าย MITSUBISHI 6 ล้อ 83-4803 

 

 

 

 

 

 

 

  



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [07 เททา้ย - นายชาํนาญ สกลุพราหมณ]์ 83-4803 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2022 00:00:16 01/06/2022 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

02/06/2022 00:00:55 02/06/2022 23:59:35 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

03/06/2022 00:00:34 03/06/2022 23:59:16 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

92 12.52 2.16 ลติร

04/06/2022 00:00:16 04/06/2022 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี42
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

05/06/2022 00:00:58 05/06/2022 23:59:40 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

06/06/2022 00:00:40 06/06/2022 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

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

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

75 7.18 0.85 ลติร

07/06/2022 00:00:23 07/06/2022 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

95 94.81 15.67 ลติร

08/06/2022 00:00:07 08/06/2022 23:59:48 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

09/06/2022 00:00:48 09/06/2022 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

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

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

1 0.01 0.00 ลติร

10/06/2022 00:00:29 10/06/2022 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

78 37.67 6.05 ลติร

11/06/2022 00:00:10 11/06/2022 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี40
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

12/06/2022 00:00:49 12/06/2022 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

13/06/2022 00:00:29 13/06/2022 23:59:08 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

14/06/2022 00:00:08 14/06/2022 23:59:48 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

41 5.01 0.80 ลติร

15/06/2022 00:00:48 15/06/2022 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

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

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

97 89.49 14.42 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/06/2022 00:00:30 16/06/2022 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 0.01 0.00 ลติร

17/06/2022 00:00:09 17/06/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี37
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

18/06/2022 00:00:46 18/06/2022 23:59:25 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

19/06/2022 00:00:25 19/06/2022 23:59:03 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

20/06/2022 00:00:02 20/06/2022 23:59:04 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

1 0.09 0.00 ลติร

21/06/2022 00:00:04 21/06/2022 23:59:49 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

1 0.23 0.00 ลติร

22/06/2022 00:00:48 22/06/2022 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

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

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

6 0.06 0.00 ลติร

23/06/2022 00:00:29 23/06/2022 23:59:09 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

24/06/2022 00:00:08 24/06/2022 23:59:47 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

5 0.05 0.00 ลติร

25/06/2022 00:00:46 25/06/2022 23:59:27 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

26/06/2022 00:00:27 26/06/2022 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

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

83 33.70 5.08 ลติร

28/06/2022 00:00:49 28/06/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

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

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

71 44.87 5.78 ลติร

29/06/2022 00:00:34 29/06/2022 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

30/06/2022 00:00:17 30/06/2022 23:59:59 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

81 15.43 2.19 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 4 วนั 17 ชั�วโมง 50 นาท ี5 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 25.59 กม./ชม.



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 341.14 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 53.00 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 6.44 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกเทท้าย สีเหลือง 6 ล้อ (มิซูบิช)ิ 83-4804 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [42 เททา้ย - นายสมศกัดิ� ทองสขุ] 83-4804 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2022 00:00:14 01/06/2022 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

65 19.12 2.99 ลติร

02/06/2022 00:00:57 02/06/2022 23:59:41 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

64 24.63 3.81 ลติร

03/06/2022 00:00:41 03/06/2022 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

04/06/2022 00:00:26 04/06/2022 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

05/06/2022 00:00:11 05/06/2022 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

0 0.00 0.00 ลติร

06/06/2022 00:00:55 06/06/2022 23:59:42 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

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

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

79 88.39 14.10 ลติร

07/06/2022 00:00:42 07/06/2022 23:59:28 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

57 31.77 5.21 ลติร

08/06/2022 00:00:28 08/06/2022 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

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

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

62 22.26 3.35 ลติร

09/06/2022 00:00:12 09/06/2022 23:59:57 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

73 110.22 16.12 ลติร

10/06/2022 00:00:57 10/06/2022 23:59:41 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

58 24.13 4.00 ลติร

11/06/2022 00:00:41 11/06/2022 23:59:23 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

12/06/2022 00:00:22 12/06/2022 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

13/06/2022 00:00:03 13/06/2022 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี45
วนิาที

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

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

65 101.67 16.53 ลติร

14/06/2022 00:00:48 14/06/2022 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

92 112.22 16.61 ลติร

15/06/2022 00:00:32 15/06/2022 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

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

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

5 0.20 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

16/06/2022 00:00:14 16/06/2022 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

0 0.00 0.00 ลติร

17/06/2022 00:00:57 17/06/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

18/06/2022 00:00:37 18/06/2022 23:59:18 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

19/06/2022 00:00:18 19/06/2022 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

20/06/2022 00:00:00 20/06/2022 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี45
วนิาที

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

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

71 85.61 11.45 ลติร

21/06/2022 00:00:45 21/06/2022 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

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

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

74 70.99 9.13 ลติร

22/06/2022 00:00:29 22/06/2022 23:59:15 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

86 96.92 12.85 ลติร

23/06/2022 00:00:14 23/06/2022 23:59:59 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

74 66.83 9.29 ลติร

24/06/2022 00:00:59 24/06/2022 23:59:43 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

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

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

71 68.06 8.13 ลติร

25/06/2022 00:00:43 25/06/2022 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

26/06/2022 00:00:26 26/06/2022 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

27/06/2022 00:00:08 27/06/2022 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี46
วนิาที

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

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

75 84.30 12.04 ลติร

28/06/2022 00:00:54 28/06/2022 23:59:41 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

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

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

68 24.10 3.53 ลติร

29/06/2022 00:00:41 29/06/2022 23:59:27 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

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

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

72 55.60 8.66 ลติร

30/06/2022 00:00:27 30/06/2022 23:59:13 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

73 83.71 11.31 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 18 ชั�วโมง 21 นาท ี25 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 28.72 กม./ชม.



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 1170.70 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 169.11 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 6.92 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกเทท้าย สีเหลือง 6 ล้อ (มิซูบิช)ิ 83-4805 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [44 เททา้ย - นายอภเิชษฐ ์เหรยีญกาญจนรัตน]์ 83-4805 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2022 00:00:33 01/06/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

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

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

76 131.22 25.83 ลติร

02/06/2022 00:00:52 02/06/2022 23:59:09 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

75 130.65 25.49 ลติร

03/06/2022 00:01:10 03/06/2022 23:59:28 23 ชั�วโมง 58 นาท ี18
วนิาที

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

อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

67 22.05 4.36 ลติร

04/06/2022 00:00:29 04/06/2022 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

2 0.02 0.00 ลติร

05/06/2022 00:00:48 05/06/2022 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

20 1.23 0.24 ลติร

06/06/2022 00:00:09 06/06/2022 23:59:29 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

74 117.50 23.03 ลติร

07/06/2022 00:00:30 07/06/2022 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

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

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

82 127.95 24.82 ลติร

08/06/2022 00:00:50 08/06/2022 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี19
วนิาที

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

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

81 127.38 24.39 ลติร

09/06/2022 00:00:10 09/06/2022 23:59:29 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

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

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

84 129.96 25.32 ลติร

10/06/2022 00:00:30 10/06/2022 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

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

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

79 135.95 26.13 ลติร

11/06/2022 00:00:49 11/06/2022 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

55 8.66 1.62 ลติร

12/06/2022 00:00:06 12/06/2022 23:59:22 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

4 0.03 0.00 ลติร

13/06/2022 00:00:23 13/06/2022 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

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

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

78 139.91 27.20 ลติร

14/06/2022 00:00:42 14/06/2022 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี19
วนิาที

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

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

76 136.79 26.84 ลติร

15/06/2022 00:00:02 15/06/2022 23:59:21 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

75 154.63 29.74 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/06/2022 00:00:21 16/06/2022 23:59:41 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

80 143.49 27.84 ลติร

17/06/2022 00:00:41 17/06/2022 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

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

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

78 119.84 22.99 ลติร

18/06/2022 00:00:59 18/06/2022 23:59:14 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

19/06/2022 00:00:15 19/06/2022 23:59:31 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

20/06/2022 00:00:31 20/06/2022 23:59:50 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

79 124.98 24.00 ลติร

21/06/2022 00:00:50 21/06/2022 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี19
วนิาที

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

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

78 123.79 23.36 ลติร

22/06/2022 00:00:09 22/06/2022 23:59:29 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

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

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

77 145.54 27.83 ลติร

23/06/2022 00:00:30 23/06/2022 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

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

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

78 136.36 26.23 ลติร

24/06/2022 00:00:49 24/06/2022 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี19
วนิาที

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

อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

75 116.99 22.77 ลติร

25/06/2022 00:00:08 25/06/2022 23:59:29 23 ชั�วโมง 59 นาท ี21
วนิาที

อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

26/06/2022 00:00:29 26/06/2022 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี21
วนิาที

อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

6 0.03 0.00 ลติร

27/06/2022 00:00:50 27/06/2022 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

63 22.30 4.41 ลติร

28/06/2022 00:00:10 28/06/2022 23:59:30 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

75 128.87 25.33 ลติร

29/06/2022 00:00:30 29/06/2022 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

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

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

71 133.73 25.75 ลติร

30/06/2022 00:00:50 30/06/2022 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี19
วนิาที

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

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

83 121.04 23.33 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 3 วนั 23 ชั�วโมง 44 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 42.32 กม./ชม.



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 2680.89 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 518.85 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.17 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกน้ำ MITSUBISHI 6 ล้อ 83-4899 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [05 รถนํ�า - นายธงชยั นามมะลวินั] 83-4899 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2022 00:00:45 01/06/2022 23:59:43 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลศรี
สําราญ

 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลศรี
สําราญ

 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

20 14.70 3.52 ลติร

02/06/2022 00:00:43 02/06/2022 23:59:38 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลศรี
สําราญ

 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลศรี
สําราญ

 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

37 5.76 1.42 ลติร

03/06/2022 00:00:38 03/06/2022 23:59:33 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลศรี
สําราญ

 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลศรี
สําราญ

 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/06/2022 00:00:33 04/06/2022 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลศรี
สําราญ

 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลศรี
สําราญ

 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/06/2022 00:00:28 05/06/2022 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลศรี
สําราญ

 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลศรี
สําราญ

 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

06/06/2022 00:00:24 06/06/2022 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลศรี
สําราญ

 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลศรี
สําราญ

 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/06/2022 00:00:19 07/06/2022 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลศรี
สําราญ

 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลศรี
สําราญ

 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

08/06/2022 00:00:14 08/06/2022 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลศรี
สําราญ

 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลศรี
สําราญ

 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/06/2022 00:00:09 09/06/2022 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลศรี
สําราญ

 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลศรี
สําราญ

 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

10/06/2022 00:00:03 10/06/2022 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี54
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลศรี
สําราญ

 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลศรี
สําราญ

 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

11/06/2022 00:00:57 11/06/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลศรี
สําราญ

 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลศรี
สําราญ

 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

12/06/2022 00:00:51 12/06/2022 23:59:44 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลศรี
สําราญ

 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลศรี
สําราญ

 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/06/2022 00:00:44 13/06/2022 23:59:41 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลศรี
สําราญ

 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลศรี
สําราญ

 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

28 15.71 3.27 ลติร

14/06/2022 00:00:40 14/06/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลศรี
สําราญ

 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัรางกรา่ง
 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

34 25.24 5.54 ลติร

15/06/2022 00:00:37 15/06/2022 23:59:33 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� วดัรางกรา่ง
 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัรางกรา่ง
 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

58 30.92 8.14 ลติร

16/06/2022 00:00:33 16/06/2022 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� วดัรางกรา่ง
 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัรางกรา่ง
 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

50 19.04 4.28 ลติร

17/06/2022 00:00:30 17/06/2022 23:59:27 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� วดัรางกรา่ง
 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัรางกรา่ง
 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

69 34.05 8.59 ลติร

18/06/2022 00:00:27 18/06/2022 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� วดัรางกรา่ง
 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัรางกรา่ง
 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

19/06/2022 00:00:20 19/06/2022 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� วดัรางกรา่ง
 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัรางกรา่ง
 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

20/06/2022 00:00:12 20/06/2022 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� วดัรางกรา่ง
 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 14
 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

17 12.29 3.00 ลติร

21/06/2022 00:00:08 21/06/2022 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 14
 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 14
 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

14 6.01 1.56 ลติร

22/06/2022 00:00:05 22/06/2022 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 14
 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 4
 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

54 26.86 6.35 ลติร

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

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 4
 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นไผข่าด
 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

51 17.59 4.10 ลติร

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

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นไผข่าด
 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลศรี
สําราญ

 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

48 43.84 10.25 ลติร

25/06/2022 00:00:58 25/06/2022 23:59:53 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลศรี
สําราญ

 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลศรี
สําราญ

 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

26/06/2022 00:00:52 26/06/2022 23:59:47 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลศรี
สําราญ

 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลศรี
สําราญ

 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

27/06/2022 00:00:47 27/06/2022 23:59:44 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลศรี
สําราญ

 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลศรี
สําราญ

 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

45 17.31 3.59 ลติร

28/06/2022 00:00:44 28/06/2022 23:59:41 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลศรี
สําราญ

 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลศรี
สําราญ

 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

49 20.34 5.00 ลติร

29/06/2022 00:00:41 29/06/2022 23:59:38 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลศรี
สําราญ

 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ปู่ -ยา่ การเกษตร
 ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

60 50.09 11.13 ลติร

30/06/2022 00:00:38 30/06/2022 23:59:35 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� ปู่ -ยา่ การเกษตร
 ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ปู่ -ยา่ การเกษตร
 ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

49 32.29 7.57 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 4 วนั 16 ชั�วโมง 47 นาท ี17 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 11.12 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 372.05 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 87.31 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 4.26 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกน้ำ MITSUBISHI 6 ล้อ 83-4900 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [02 รถนํ�า - นายธาตร ีบรุาคร] 83-4900 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2022 08:44:42 01/06/2022 15:21:16 6 ชั�วโมง 36 นาท ี34 วนิาที อยูท่ี� โรงเรยีนวดัลาดปลาเคา้
 ต.สาวรอ้งไห ้อ.วเิศษชยัชาญ จ.อา่งทอง

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

31 16.36 3.13 ลติร

02/06/2022 07:48:29 02/06/2022 16:29:03 8 ชั�วโมง 40 นาท ี34 วนิาที อยูท่ี� ที�พักสายตรวจตําบลศรปีระจันต์
 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

5 1.26 0.03 ลติร

03/06/2022 08:04:53 03/06/2022 16:00:49 7 ชั�วโมง 55 นาท ี56 วนิาที อยูท่ี� ที�พักสายตรวจตําบลศรปีระจันต์
 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

0 0.36 0.00 ลติร

04/06/2022 22:40:28 04/06/2022 23:04:24 23 นาท ี56 วนิาที อยูท่ี� ที�พักสายตรวจตําบลศรปีระจันต์
 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

0 0.34 0.00 ลติร

06/06/2022 07:59:22 06/06/2022 13:38:22 5 ชั�วโมง 39 นาที อยูท่ี� ที�พักสายตรวจตําบลศรปีระจันต์
 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

7 1.22 0.00 ลติร

07/06/2022 07:22:46 07/06/2022 07:27:13 4 นาท ี27 วนิาที อยูท่ี� ที�พักสายตรวจตําบลศรปีระจันต์
 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

0 0.16 0.00 ลติร

08/06/2022 06:47:11 08/06/2022 06:51:12 4 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� ที�พักสายตรวจตําบลศรปีระจันต์
 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

0 0.09 0.00 ลติร

09/06/2022 11:13:59 09/06/2022 14:39:53 3 ชั�วโมง 25 นาท ี54 วนิาที อยูท่ี� ที�พักสายตรวจตําบลศรปีระจันต์
 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัได-เมคสเกลส์
 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

74 21.86 4.35 ลติร

11/06/2022 17:44:34 11/06/2022 17:48:56 4 นาท ี22 วนิาที อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัได-เมคสเกลส์
 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัได-เมคสเกลส์
 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

0 0.04 0.00 ลติร

12/06/2022 16:51:05 12/06/2022 16:55:20 4 นาท ี15 วนิาที อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัได-เมคสเกลส์
 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัได-เมคสเกลส์
 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

13/06/2022 06:54:58 13/06/2022 16:23:44 9 ชั�วโมง 28 นาท ี46 วนิาที อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัได-เมคสเกลส์
 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัได-เมคสเกลส์
 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

34 14.36 3.33 ลติร

14/06/2022 06:13:48 14/06/2022 17:56:09 11 ชั�วโมง 42 นาท ี21
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัได-เมคสเกลส์
 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัได-เมคสเกลส์
 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

28 15.27 3.60 ลติร

15/06/2022 05:48:37 15/06/2022 16:57:22 11 ชั�วโมง 8 นาท ี45 วนิาที อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัได-เมคสเกลส์
 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัได-เมคสเกลส์
 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

42 11.92 3.03 ลติร

16/06/2022 05:53:18 16/06/2022 16:36:47 10 ชั�วโมง 43 นาท ี29
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัได-เมคสเกลส์
 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัไรร่ถ
 ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

38 21.85 5.33 ลติร

17/06/2022 08:52:33 17/06/2022 15:55:17 7 ชั�วโมง 2 นาท ี44 วนิาที อยูท่ี� วดัไรร่ถ
 ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัไรร่ถ
 ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

20 10.01 1.91 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

20/06/2022 08:26:04 20/06/2022 16:45:25 8 ชั�วโมง 19 นาท ี21 วนิาที อยูท่ี� วดัไรร่ถ
 ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

41 21.11 5.13 ลติร

21/06/2022 08:30:53 21/06/2022 19:14:12 10 ชั�วโมง 43 นาท ี19
วนิาที

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

อยูท่ี� วดัไรร่ถ
 ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

45 21.46 5.10 ลติร

22/06/2022 08:30:05 22/06/2022 16:42:05 8 ชั�วโมง 12 นาที อยูท่ี� สํานักสงฆเ์จรญิธรรม
 ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัไรร่ถ
 ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

18 7.00 1.50 ลติร

23/06/2022 08:26:29 23/06/2022 16:23:43 7 ชั�วโมง 57 นาท ี14 วนิาที อยูท่ี� สํานักสงฆเ์จรญิธรรม
 ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัไรร่ถ
 ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

25 13.84 3.01 ลติร

24/06/2022 08:18:54 24/06/2022 16:32:18 8 ชั�วโมง 13 นาท ี24 วนิาที อยูท่ี� สํานักสงฆเ์จรญิธรรม
 ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

45 25.76 6.66 ลติร

27/06/2022 08:31:58 27/06/2022 15:45:56 7 ชั�วโมง 13 นาท ี58 วนิาที อยูท่ี� รา้นอาหารจุม่แซบกลางทุง่
 ต.ดอนเจดยี ์อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลไรร่ถ
 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

34 20.09 5.06 ลติร

28/06/2022 09:50:54 28/06/2022 10:41:28 50 นาท ี34 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลไรร่ถ
 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลไรร่ถ
 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

0 0.16 0.00 ลติร

29/06/2022 14:40:23 29/06/2022 15:07:01 26 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลไรร่ถ
 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลไรร่ถ
 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

0 0.06 0.00 ลติร

30/06/2022 08:08:43 30/06/2022 16:50:38 8 ชั�วโมง 41 นาท ี55 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลไรร่ถ
 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลไรร่ถ
 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

25 22.99 5.83 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 21 ชั�วโมง 31 นาท ี2 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 8.92 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 247.59 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 57.00 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 4.34 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกน้ำ MITSUBISHI 6 ล้อ 83-4901 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [02 รถนํ�า - นายธาตร ีบรุาคร] 83-4900 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2022 08:44:42 01/06/2022 15:21:16 6 ชั�วโมง 36 นาท ี34 วนิาที อยูท่ี� โรงเรยีนวดัลาดปลาเคา้
 ต.สาวรอ้งไห ้อ.วเิศษชยัชาญ จ.อา่งทอง

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

31 16.36 3.32 ลติร

02/06/2022 07:48:29 02/06/2022 16:29:03 8 ชั�วโมง 40 นาท ี34 วนิาที อยูท่ี� ที�พักสายตรวจตําบลศรปีระจันต์
 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

5 1.26 0.03 ลติร

03/06/2022 08:04:53 03/06/2022 16:00:49 7 ชั�วโมง 55 นาท ี56 วนิาที อยูท่ี� ที�พักสายตรวจตําบลศรปีระจันต์
 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

0 0.36 0.00 ลติร

04/06/2022 22:40:28 04/06/2022 23:04:24 23 นาท ี56 วนิาที อยูท่ี� ที�พักสายตรวจตําบลศรปีระจันต์
 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

0 0.34 0.00 ลติร

06/06/2022 07:59:22 06/06/2022 13:38:22 5 ชั�วโมง 39 นาที อยูท่ี� ที�พักสายตรวจตําบลศรปีระจันต์
 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

7 1.22 0.00 ลติร

07/06/2022 07:22:46 07/06/2022 07:27:13 4 นาท ี27 วนิาที อยูท่ี� ที�พักสายตรวจตําบลศรปีระจันต์
 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

0 0.16 0.00 ลติร

08/06/2022 06:47:11 08/06/2022 06:51:12 4 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� ที�พักสายตรวจตําบลศรปีระจันต์
 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

0 0.09 0.00 ลติร

09/06/2022 11:13:59 09/06/2022 14:39:53 3 ชั�วโมง 25 นาท ี54 วนิาที อยูท่ี� ที�พักสายตรวจตําบลศรปีระจันต์
 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัได-เมคสเกลส์
 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

74 21.86 4.35 ลติร

11/06/2022 17:44:34 11/06/2022 17:48:56 4 นาท ี22 วนิาที อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัได-เมคสเกลส์
 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัได-เมคสเกลส์
 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

0 0.04 0.00 ลติร

12/06/2022 16:51:05 12/06/2022 16:55:20 4 นาท ี15 วนิาที อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัได-เมคสเกลส์
 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัได-เมคสเกลส์
 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

13/06/2022 06:54:58 13/06/2022 16:23:44 9 ชั�วโมง 28 นาท ี46 วนิาที อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัได-เมคสเกลส์
 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัได-เมคสเกลส์
 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

34 14.36 3.33 ลติร

14/06/2022 06:13:48 14/06/2022 17:56:09 11 ชั�วโมง 42 นาท ี21
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัได-เมคสเกลส์
 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัได-เมคสเกลส์
 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

28 15.27 3.60 ลติร

15/06/2022 05:48:37 15/06/2022 16:57:22 11 ชั�วโมง 8 นาท ี45 วนิาที อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัได-เมคสเกลส์
 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัได-เมคสเกลส์
 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

42 11.92 3.03 ลติร

16/06/2022 05:53:18 16/06/2022 16:36:47 10 ชั�วโมง 43 นาท ี29
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัได-เมคสเกลส์
 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัไรร่ถ
 ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

38 21.85 5.33 ลติร

17/06/2022 08:52:33 17/06/2022 15:55:17 7 ชั�วโมง 2 นาท ี44 วนิาที อยูท่ี� วดัไรร่ถ
 ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัไรร่ถ
 ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

20 10.01 1.91 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

20/06/2022 08:26:04 20/06/2022 16:45:25 8 ชั�วโมง 19 นาท ี21 วนิาที อยูท่ี� วดัไรร่ถ
 ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

41 21.11 5.26 ลติร

21/06/2022 08:30:53 21/06/2022 19:14:12 10 ชั�วโมง 43 นาท ี19
วนิาที

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

อยูท่ี� วดัไรร่ถ
 ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

45 21.46 5.13 ลติร

22/06/2022 08:30:05 22/06/2022 16:42:05 8 ชั�วโมง 12 นาที อยูท่ี� สํานักสงฆเ์จรญิธรรม
 ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัไรร่ถ
 ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

18 7.00 1.50 ลติร

23/06/2022 08:26:29 23/06/2022 16:23:43 7 ชั�วโมง 57 นาท ี14 วนิาที อยูท่ี� สํานักสงฆเ์จรญิธรรม
 ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัไรร่ถ
 ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

25 13.84 3.01 ลติร

24/06/2022 08:18:54 24/06/2022 16:32:18 8 ชั�วโมง 13 นาท ี24 วนิาที อยูท่ี� สํานักสงฆเ์จรญิธรรม
 ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

45 25.76 6.66 ลติร

27/06/2022 08:31:58 27/06/2022 15:45:56 7 ชั�วโมง 13 นาท ี58 วนิาที อยูท่ี� รา้นอาหารจุม่แซบกลางทุง่
 ต.ดอนเจดยี ์อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลไรร่ถ
 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

34 20.09 5.06 ลติร

28/06/2022 09:50:54 28/06/2022 10:41:28 50 นาท ี34 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลไรร่ถ
 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลไรร่ถ
 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

0 0.16 0.00 ลติร

29/06/2022 14:40:23 29/06/2022 15:07:01 26 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลไรร่ถ
 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลไรร่ถ
 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

0 0.06 0.00 ลติร

30/06/2022 08:08:43 30/06/2022 16:50:38 8 ชั�วโมง 41 นาท ี55 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลไรร่ถ
 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลไรร่ถ
 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

25 22.99 5.83 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 21 ชั�วโมง 31 นาท ี2 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 8.91 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 247.59 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 57.35 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 4.32 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุก สีเหลือง ชนิด 6 ล้อ (อีซซูุ) 83-5015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [38 รถบรรทกุ - นายสทุธพิงษ์ ดวงตาแกว้] 83-5015 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2022 00:00:57 01/06/2022 23:59:39 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

82 75.61 14.23 ลติร

02/06/2022 00:00:39 02/06/2022 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

81 125.65 24.23 ลติร

03/06/2022 00:00:23 03/06/2022 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

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

0 0.00 0.00 ลติร

05/06/2022 00:00:49 05/06/2022 23:59:33 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

06/06/2022 00:00:34 06/06/2022 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/06/2022 00:00:18 07/06/2022 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

08/06/2022 00:00:02 08/06/2022 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/06/2022 00:00:46 09/06/2022 23:59:28 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/06/2022 00:00:29 10/06/2022 23:59:09 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

11/06/2022 00:00:09 11/06/2022 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

12/06/2022 00:00:50 12/06/2022 23:59:29 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

13/06/2022 00:00:30 13/06/2022 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

14/06/2022 00:00:10 14/06/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 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

15/06/2022 00:00:52 15/06/2022 23:59:35 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

89 164.24 31.85 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/06/2022 00:00:36 16/06/2022 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

76 107.30 20.63 ลติร

17/06/2022 00:00:20 17/06/2022 23:59:02 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

78 117.70 22.92 ลติร

18/06/2022 00:00:02 18/06/2022 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

19/06/2022 00:00:44 19/06/2022 23:59:25 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

20/06/2022 00:00:25 20/06/2022 23:59:10 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

88 120.80 22.77 ลติร

21/06/2022 00:00:11 21/06/2022 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

73 101.03 18.53 ลติร

22/06/2022 00:00:57 22/06/2022 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

75 163.86 30.67 ลติร

23/06/2022 00:00:09 23/06/2022 23:59:17 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

71 80.58 15.35 ลติร

24/06/2022 00:00:38 24/06/2022 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี24
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

76 85.71 15.86 ลติร

25/06/2022 00:00:02 25/06/2022 23:59:09 23 ชั�วโมง 59 นาท ี7 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

26/06/2022 00:00:09 26/06/2022 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

27/06/2022 00:00:52 27/06/2022 23:59:32 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

76 128.40 24.54 ลติร

28/06/2022 00:00:32 28/06/2022 23:59:38 23 ชั�วโมง 59 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บรษัิท สามชกุประชากจิ จํากดั
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

82 144.94 27.31 ลติร

29/06/2022 00:00:38 29/06/2022 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� บรษัิท สามชกุประชากจิ จํากดั
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

76 107.39 20.00 ลติร

30/06/2022 00:00:20 30/06/2022 23:59:04 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

88 85.47 15.87 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 3 ชั�วโมง 57 นาท ี17 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 43.45 กม./ชม.



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 1608.69 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 304.76 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.28 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกน้ำ ISUZU 10 ล้อ 83-5056 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [06 รถนํ�า - นายสญัญา บญุทศัน]์ 83-5056 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2022

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

 (กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2022 00:00:16 01/06/2022 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลเขาพระ
 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี
อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลเขาพระ

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี
29 17.07 4.64 ลติร

02/06/2022 00:00:54 02/06/2022 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลเขาพระ
 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี
อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลเขาพระ

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี
0 0.01 0.00 ลติร

03/06/2022 00:00:31 03/06/2022 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลเขาพระ
 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี
อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลเขาพระ

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี
0 0.00 0.00 ลติร

04/06/2022 00:00:08 04/06/2022 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลเขาพระ
 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี
อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลเขาพระ

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี
0 0.00 0.00 ลติร

05/06/2022 00:00:45 05/06/2022 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลเขาพระ
 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี
อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลเขาพระ

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี
0 0.00 0.00 ลติร

06/06/2022 00:00:23 06/06/2022 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลเขาพระ
 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี
อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลเขาพระ

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี
0 0.00 0.00 ลติร

07/06/2022 00:00:01 07/06/2022 23:59:39 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลเขาพระ
 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี
อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลเขาพระ

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี
28 20.84 5.49 ลติร

08/06/2022 00:00:39 08/06/2022 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลเขาพระ
 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี
อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลเขาพระ

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี
29 15.62 4.21 ลติร

09/06/2022 00:00:16 09/06/2022 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลเขาพระ
 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี
อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลเขาพระ

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี
30 16.14 3.73 ลติร

10/06/2022 00:00:54 10/06/2022 23:59:32 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลเขาพระ
 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี
อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลเขาพระ

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี
13 3.89 0.72 ลติร

11/06/2022 00:00:32 11/06/2022 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลเขาพระ
 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี
อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลเขาพระ

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี
0 0.00 0.00 ลติร

12/06/2022 00:00:08 12/06/2022 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลเขาพระ
 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี
อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลเขาพระ

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี
0 0.00 0.00 ลติร

13/06/2022 00:00:44 13/06/2022 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลเขาพระ
 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลบา้น
สระ

 ต.บา้นสระ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

56 25.49 6.81 ลติร

14/06/2022 00:00:20 14/06/2022 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลบา้น
สระ

 ต.บา้นสระ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลบา้น
สระ

 ต.บา้นสระ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

37 14.89 4.05 ลติร



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

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

15/06/2022 00:00:58 15/06/2022 23:59:36 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลบา้น
สระ

 ต.บา้นสระ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองปลาดกุ
 ต.บา้นสระ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

33 12.09 2.90 ลติร

16/06/2022 00:00:36 16/06/2022 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� บา้นหนองปลาดกุ
 ต.บา้นสระ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองปลาดกุ
 ต.บา้นสระ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

19 10.45 2.20 ลติร

17/06/2022 00:00:14 17/06/2022 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� บา้นหนองปลาดกุ
 ต.บา้นสระ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองปลาดกุ
 ต.บา้นสระ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

28 12.06 3.35 ลติร

18/06/2022 00:00:53 18/06/2022 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� บา้นหนองปลาดกุ
 ต.บา้นสระ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองปลาดกุ
 ต.บา้นสระ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

19/06/2022 00:00:30 19/06/2022 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� บา้นหนองปลาดกุ
 ต.บา้นสระ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองปลาดกุ
 ต.บา้นสระ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

20/06/2022 00:00:08 20/06/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� บา้นหนองปลาดกุ
 ต.บา้นสระ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วนัิยธญักจิ
 ต.บา้นสระ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

21 11.45 2.24 ลติร

21/06/2022 00:00:45 21/06/2022 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� วนัิยธญักจิ
 ต.บา้นสระ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วนัิยธญักจิ
 ต.บา้นสระ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

23 5.60 1.61 ลติร

22/06/2022 00:00:23 22/06/2022 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� วนัิยธญักจิ
 ต.บา้นสระ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วนัิยธญักจิ
 ต.บา้นสระ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

23/06/2022 00:00:01 23/06/2022 23:59:38 23 ชั�วโมง 59 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� วนัิยธญักจิ
 ต.บา้นสระ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วนัิยธญักจิ
 ต.บา้นสระ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/06/2022 00:00:38 24/06/2022 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� วนัิยธญักจิ
 ต.บา้นสระ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วนัิยธญักจิ
 ต.บา้นสระ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

64 31.05 7.44 ลติร

25/06/2022 00:00:15 25/06/2022 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� วนัิยธญักจิ
 ต.บา้นสระ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วนัิยธญักจิ
 ต.บา้นสระ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

26/06/2022 00:00:53 26/06/2022 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� วนัิยธญักจิ
 ต.บา้นสระ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วนัิยธญักจิ
 ต.บา้นสระ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

27/06/2022 00:00:30 27/06/2022 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� วนัิยธญักจิ
 ต.บา้นสระ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

62 29.10 6.77 ลติร

28/06/2022 00:00:07 28/06/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี39
วนิาที

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

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

24 11.73 2.35 ลติร

29/06/2022 00:00:46 29/06/2022 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

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

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

33 12.98 2.04 ลติร

30/06/2022 00:00:24 30/06/2022 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

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

อยูท่ี� วดับา้นหนองหนิ
 ต.บา้นสระ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

35 17.05 4.06 ลติร



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

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 1 ชั�วโมง 33 นาท ี53 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 9.63 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 267.49 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 64.61 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 4.14 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถสุขาเคลื่อนที่ ชนิด 6 ล้อ (ฮีโน่) 83-5520 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [57 รถสขุา - รอจําหน่าย] 83-5520 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2022

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: 06/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2022 14:45:10 01/06/2022 15:14:07 28 นาท ี57 วนิาที อยูท่ี� วดัสามทอง
 ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัสามทอง
 ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

6 0.30 0.00 ลติร

15/06/2022 09:49:34 15/06/2022 10:35:07 45 นาท ี33 วนิาที อยูท่ี� วดัสามทอง
 ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองกระทุม่
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

65 22.79 5.98 ลติร

16/06/2022 10:22:39 16/06/2022 15:17:40 4 ชั�วโมง 55 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� บา้นหนองกระทุม่
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองกระทุม่
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

30 16.75 3.78 ลติร

17/06/2022 09:52:48 17/06/2022 14:06:12 4 ชั�วโมง 13 นาท ี24 วนิาที อยูท่ี� บา้นหนองกระทุม่
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองกระทุม่
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

27 14.14 3.26 ลติร

20/06/2022 09:58:42 20/06/2022 15:21:45 5 ชั�วโมง 23 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� บา้นหนองกระทุม่
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองกระทุม่
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

34 15.61 4.08 ลติร

21/06/2022 09:49:32 21/06/2022 15:01:49 5 ชั�วโมง 12 นาท ี17 วนิาที อยูท่ี� บา้นหนองกระทุม่
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองกระทุม่
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

21 18.26 4.27 ลติร

22/06/2022 11:08:02 22/06/2022 11:12:19 4 นาท ี17 วนิาที อยูท่ี� บา้นหนองกระทุม่
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองกระทุม่
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

23/06/2022 09:51:16 23/06/2022 13:43:59 3 ชั�วโมง 52 นาท ี43 วนิาที อยูท่ี� บา้นหนองกระทุม่
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองกระทุม่
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

72 98.67 27.16 ลติร

24/06/2022 09:26:34 24/06/2022 14:09:41 4 ชั�วโมง 43 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� บา้นหนองกระทุม่
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองกระทุม่
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

32 12.95 2.27 ลติร

27/06/2022 09:48:10 27/06/2022 13:44:13 3 ชั�วโมง 56 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� บา้นหนองกระทุม่
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองกระทุม่
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

24 10.81 2.73 ลติร

28/06/2022 10:34:05 28/06/2022 15:14:04 4 ชั�วโมง 39 นาท ี59 วนิาที อยูท่ี� บา้นหนองกระทุม่
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองกระทุม่
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

24 10.90 2.89 ลติร

29/06/2022 10:10:23 29/06/2022 16:49:57 6 ชั�วโมง 39 นาท ี34 วนิาที อยูท่ี� บา้นหนองกระทุม่
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองกระทุม่
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

25 14.40 2.92 ลติร

30/06/2022 09:19:07 30/06/2022 11:05:42 1 ชั�วโมง 46 นาท ี35 วนิาที อยูท่ี� บา้นหนองกระทุม่
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองกระทุม่
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

23 2.84 0.53 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 18 ชั�วโมง 12 นาท ี13 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 11.93 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 238.45 กม.



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 59.87 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.98 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถพ่นยาง Prime Coat สีเหลือง (ฮโีน่) 83-5648 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [54 พน่ยาง - นายประสาร พลคิง] 83-5648 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2022 00:00:31 01/06/2022 23:58:47 23 ชั�วโมง 58 นาท ี16
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

02/06/2022 00:00:48 02/06/2022 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี16
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

03/06/2022 00:00:04 03/06/2022 23:59:22 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

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

05/06/2022 00:00:42 05/06/2022 23:59:01 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

06/06/2022 00:00:01 06/06/2022 23:59:20 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

07/06/2022 00:00:20 07/06/2022 23:59:39 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

08/06/2022 00:00:39 08/06/2022 23:59:57 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

09/06/2022 00:00:57 09/06/2022 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี18
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

10/06/2022 00:00:16 10/06/2022 23:59:33 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

11/06/2022 00:00:33 11/06/2022 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

12/06/2022 00:00:50 12/06/2022 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี15
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

13/06/2022 00:00:06 13/06/2022 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

14/06/2022 00:00:23 14/06/2022 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

15/06/2022 00:00:41 15/06/2022 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/06/2022 00:00:58 16/06/2022 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี16
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

17/06/2022 00:00:15 17/06/2022 23:59:31 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

18/06/2022 00:00:31 18/06/2022 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

19/06/2022 00:00:48 19/06/2022 23:59:05 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

1 0.05 0.00 ลติร

20/06/2022 00:00:06 20/06/2022 23:59:21 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

21/06/2022 00:00:22 21/06/2022 23:59:39 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

22/06/2022 00:00:39 22/06/2022 23:59:56 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

23/06/2022 00:00:56 23/06/2022 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี16
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

24/06/2022 00:00:12 24/06/2022 23:59:28 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

25/06/2022 00:00:29 25/06/2022 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

26/06/2022 00:00:45 26/06/2022 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี16
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

27/06/2022 00:00:01 27/06/2022 23:59:19 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

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

อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

70 20.04 3.92 ลติร

28/06/2022 00:00:19 28/06/2022 23:59:38 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

7 0.28 0.05 ลติร

29/06/2022 00:00:39 29/06/2022 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

30/06/2022 00:00:58 30/06/2022 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

5 0.17 0.02 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 3 ชั�วโมง 21 นาท ี47 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 35.73 กม./ชม.



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 20.57 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 3.99 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.16 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุก 10 ล้อ 83-5766 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [43 เททา้ย - นายสรลกัษณ ์เอี�ยมกลา้] 83-5766 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2022 00:00:02 01/06/2022 23:59:16 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 57.87 19.28 ลติร

02/06/2022 00:00:15 02/06/2022 23:59:29 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

62 59.22 19.54 ลติร

03/06/2022 00:00:29 03/06/2022 23:59:43 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

04/06/2022 00:00:43 04/06/2022 23:59:58 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

05/06/2022 00:00:58 05/06/2022 23:59:13 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

06/06/2022 00:00:13 06/06/2022 23:59:28 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

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

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

5 0.04 0.01 ลติร

07/06/2022 00:00:28 07/06/2022 23:59:42 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

6 0.07 0.01 ลติร

08/06/2022 00:00:42 08/06/2022 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

09/06/2022 00:00:56 09/06/2022 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

10/06/2022 00:00:10 10/06/2022 23:59:25 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

11/06/2022 00:00:25 11/06/2022 23:59:38 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

12/06/2022 00:00:38 12/06/2022 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

13/06/2022 00:00:51 13/06/2022 23:59:05 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

14/06/2022 00:00:05 14/06/2022 18:49:34 18 ชั�วโมง 49 นาท ี29
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

15/06/2022 06:20:10 15/06/2022 06:34:56 14 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



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/06/2022 06:31:27 16/06/2022 23:59:16 17 ชั�วโมง 27 นาท ี49
วนิาที

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

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

61 43.07 14.12 ลติร

17/06/2022 00:00:16 17/06/2022 23:59:30 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14
วนิาที

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

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

56 43.44 13.04 ลติร

18/06/2022 00:00:30 18/06/2022 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 0.00 0.00 ลติร

19/06/2022 00:00:44 19/06/2022 23:58:57 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

20/06/2022 00:00:57 20/06/2022 23:59:11 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

55 37.88 12.36 ลติร

21/06/2022 00:00:10 21/06/2022 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

49 34.16 11.26 ลติร

22/06/2022 00:00:24 22/06/2022 23:59:39 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

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

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

53 40.14 12.00 ลติร

23/06/2022 00:00:39 23/06/2022 23:59:53 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

52 32.42 9.87 ลติร

24/06/2022 00:00:53 24/06/2022 23:59:07 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

59 43.14 14.37 ลติร

25/06/2022 00:00:07 25/06/2022 23:59:21 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

26/06/2022 00:00:20 26/06/2022 23:59:34 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

27/06/2022 00:00:34 27/06/2022 23:59:48 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

60 43.62 14.18 ลติร

28/06/2022 00:00:47 28/06/2022 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี15
วนิาที

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

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

57 42.56 14.14 ลติร

29/06/2022 00:00:02 29/06/2022 23:59:16 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

63 76.09 25.20 ลติร

30/06/2022 00:00:16 30/06/2022 23:59:30 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

70 260.22 75.46 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 12 ชั�วโมง 52 นาท ี49 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 27.31 กม./ชม.



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 814.04 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 254.84 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.19 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถเทรลเลอร์นิสัน RD8 16 ล้อ 83-7697 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [19 เทรลเลอร ์- นายเกษม โฉมยงค]์ 83-7697 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2022

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

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

02/06/2022 07:33:50 02/06/2022 07:38:10 4 นาท ี20 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.22 0.00 ลติร

07/06/2022 07:26:04 07/06/2022 08:06:58 40 นาท ี54 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.08 0.01 ลติร

16/06/2022 14:12:28 16/06/2022 19:04:11 4 ชั�วโมง 51 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

10 0.24 0.02 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 45 นาท ี59 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 4.85 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 0.54 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 0.03 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 18.00 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกน้ำ MITSUBISHI ฟูโซ่ 6 ล้อ 83-7815 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [04 รถนํ�า - นายจักรกฤษณ ์ศรผีดุผอ่ง] 83-7815 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2022

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

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

09/06/2022 07:31:14 09/06/2022 13:54:32 6 ชั�วโมง 23 นาท ี18
วนิาที

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

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

64 26.77 6.65 ลติร

11/06/2022 07:24:58 11/06/2022 12:04:37 4 ชั�วโมง 39 นาท ี39
วนิาที

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

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

62 57.37 13.06 ลติร

16/06/2022 09:41:42 16/06/2022 17:05:40 7 ชั�วโมง 23 นาท ี58
วนิาที

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

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

71 12.29 2.98 ลติร

17/06/2022 08:46:05 17/06/2022 13:28:31 4 ชั�วโมง 42 นาท ี26
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

68 9.19 2.42 ลติร

21/06/2022 13:18:37 21/06/2022 13:22:45 4 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

5 0.13 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 9 ชั�วโมง 30 นาท ี4 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 15.73 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 105.76 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 25.11 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 4.21 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถเทรลเลอร์ อีซูซุ FVZ 10 ล้อ 83-8577 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [21 เทรลเลอร ์- นายจโิรจน ์สงัขวรรณะ] 83-8577 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2022 00:00:47 01/06/2022 23:59:57 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

71 68.20 18.05 ลติร

02/06/2022 00:00:57 02/06/2022 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี12
วนิาที

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

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

60 20.82 5.50 ลติร

03/06/2022 00:00:08 03/06/2022 23:59:20 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

04/06/2022 00:00:20 04/06/2022 23:59:33 23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

05/06/2022 00:00:33 05/06/2022 23:59:45 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

06/06/2022 00:00:45 06/06/2022 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14
วนิาที

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

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

69 128.77 36.36 ลติร

07/06/2022 00:00:59 07/06/2022 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี12
วนิาที

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

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

67 92.99 25.70 ลติร

08/06/2022 00:00:11 08/06/2022 23:59:23 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

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

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

65 64.85 18.09 ลติร

09/06/2022 00:00:23 09/06/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

10/06/2022 00:00:33 10/06/2022 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

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

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

67 56.74 13.46 ลติร

11/06/2022 00:00:45 11/06/2022 23:59:54 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

12/06/2022 00:00:54 12/06/2022 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

13/06/2022 00:00:03 13/06/2022 23:59:13 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

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

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

64 38.89 9.21 ลติร

14/06/2022 00:00:13 14/06/2022 23:59:23 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

15/06/2022 00:00:22 15/06/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

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

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

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

73 175.57 46.89 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/06/2022 00:00:33 16/06/2022 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
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

13 2.63 0.06 ลติร

17/06/2022 00:00:44 17/06/2022 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
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

3 2.66 0.01 ลติร

18/06/2022 00:00:54 18/06/2022 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี10
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

5 0.39 0.00 ลติร

19/06/2022 00:00:04 19/06/2022 23:59:13 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 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

20/06/2022 00:00:12 20/06/2022 23:59:24 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

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

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

70 76.16 20.54 ลติร

21/06/2022 00:00:24 21/06/2022 23:59:38 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

72 242.65 61.46 ลติร

22/06/2022 00:00:38 22/06/2022 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

23/06/2022 00:00:48 23/06/2022 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

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

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

71 113.91 28.20 ลติร

24/06/2022 00:00:59 24/06/2022 23:59:10 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

69 114.42 29.46 ลติร

25/06/2022 00:00:10 25/06/2022 23:59:20 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

26/06/2022 00:00:20 26/06/2022 23:59:29 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

27/06/2022 00:00:29 27/06/2022 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

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

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

67 43.93 10.56 ลติร

28/06/2022 00:00:40 28/06/2022 23:59:52 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 0.02 0.00 ลติร

29/06/2022 00:00:52 29/06/2022 23:59:02 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

30/06/2022 00:00:02 30/06/2022 23:59:12 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

71 57.13 13.60 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

สรปุ

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

ความเร็วเฉลี�ย : 30.25 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1300.76 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 337.15 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.86 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกส่วนบุคคล (กระบะบรรทุก) (อซีูซุ) 84-0960 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [34 รถบรรทกุ - นายสชุาต ิศรสีขุ] 84-0960 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2022 00:00:11 01/06/2022 23:59:09 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

80 74.71 13.95 ลติร

02/06/2022 00:00:09 02/06/2022 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

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

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

77 74.41 13.82 ลติร

03/06/2022 00:00:07 03/06/2022 23:59:05 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

04/06/2022 00:00:05 04/06/2022 23:59:03 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

05/06/2022 00:00:03 05/06/2022 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

06/06/2022 00:00:02 06/06/2022 23:59:00 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

69 7.30 1.38 ลติร

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

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

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

74 52.50 10.17 ลติร

08/06/2022 00:00:00 08/06/2022 23:58:59 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

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

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

80 59.92 11.45 ลติร

09/06/2022 00:00:00 09/06/2022 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี59
วนิาที

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

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

80 60.37 11.21 ลติร

10/06/2022 00:00:59 10/06/2022 23:59:58 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

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

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

93 73.53 13.89 ลติร

11/06/2022 00:00:59 11/06/2022 23:59:56 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

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

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

3 0.17 0.00 ลติร

12/06/2022 00:00:57 12/06/2022 23:59:52 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

13/06/2022 00:00:53 13/06/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

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

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

76 51.94 10.26 ลติร

14/06/2022 00:00:52 14/06/2022 23:59:49 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

73 99.02 18.72 ลติร

15/06/2022 00:00:49 15/06/2022 23:59:46 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

81 63.78 11.76 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/06/2022 00:00:47 16/06/2022 23:59:44 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

68 77.42 14.96 ลติร

17/06/2022 00:00:45 17/06/2022 23:59:42 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

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

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

81 64.80 11.65 ลติร

18/06/2022 00:00:42 18/06/2022 23:59:39 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

19/06/2022 00:00:39 19/06/2022 23:59:35 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

20/06/2022 00:00:36 20/06/2022 23:59:35 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

88 59.40 10.62 ลติร

21/06/2022 00:00:36 21/06/2022 23:59:33 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

83 66.22 12.69 ลติร

22/06/2022 00:00:34 22/06/2022 23:59:32 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

65 7.30 1.11 ลติร

23/06/2022 00:00:32 23/06/2022 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

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

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

142 62.04 11.57 ลติร

24/06/2022 00:00:30 24/06/2022 23:59:28 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

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

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

81 65.20 12.18 ลติร

25/06/2022 00:00:28 25/06/2022 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

26/06/2022 00:00:24 26/06/2022 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

27/06/2022 00:00:20 27/06/2022 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

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

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

83 52.33 10.20 ลติร

28/06/2022 00:00:19 28/06/2022 23:59:20 23 ชั�วโมง 59 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

96 82.05 15.11 ลติร

29/06/2022 00:00:20 29/06/2022 23:59:18 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

81 19.82 3.72 ลติร

30/06/2022 00:00:19 30/06/2022 23:59:15 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

68 15.20 2.68 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 19 ชั�วโมง 49 นาท ี44 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 46.42 กม./ชม.



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 1189.41 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 223.10 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.33 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกส่วนบุคคล (กระบะบรรทุก) (อซีูซุ) 84-0961 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [35 รถบรรทกุ - นายสเุทพ เสมคํา] 84-0961 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

04/06/2022 15:26:05 04/06/2022 17:05:43 1 ชั�วโมง 39 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.21 0.00 ลติร

05/06/2022 07:59:04 05/06/2022 23:59:44 16 ชั�วโมง 40 วนิาที อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.21 0.00 ลติร

06/06/2022 00:00:45 06/06/2022 20:50:12 20 ชั�วโมง 49 นาท ี27
วนิาที

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

93 14.38 2.20 ลติร

07/06/2022 07:27:35 07/06/2022 21:16:34 13 ชั�วโมง 48 นาท ี59
วนิาที

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

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

0 0.15 0.00 ลติร

08/06/2022 07:46:15 08/06/2022 13:33:59 5 ชั�วโมง 47 นาท ี44 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.07 0.00 ลติร

09/06/2022 15:13:12 09/06/2022 23:59:53 8 ชั�วโมง 46 นาท ี41 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.02 0.00 ลติร

10/06/2022 00:00:53 10/06/2022 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี33
วนิาที

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

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

0 0.02 0.00 ลติร

11/06/2022 00:00:27 11/06/2022 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี31
วนิาที

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

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

3 0.27 0.01 ลติร

12/06/2022 00:00:58 12/06/2022 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี31
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

13/06/2022 00:00:29 13/06/2022 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี32
วนิาที

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

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

0 0.04 0.00 ลติร

14/06/2022 00:00:01 14/06/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 59 นาท ี33
วนิาที

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

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

88 36.36 6.69 ลติร

15/06/2022 00:00:34 15/06/2022 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี32
วนิาที

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

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

76 59.48 10.94 ลติร

16/06/2022 00:00:07 16/06/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 59 นาท ี30
วนิาที

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

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

6 0.17 0.01 ลติร

17/06/2022 00:00:38 17/06/2022 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี31
วนิาที

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

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

60 48.42 9.49 ลติร

18/06/2022 00:00:09 18/06/2022 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี31
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

19/06/2022 00:00:41 19/06/2022 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี29
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

20/06/2022 00:00:10 20/06/2022 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี32
วนิาที

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

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

76 60.79 11.63 ลติร

21/06/2022 00:00:43 21/06/2022 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี31
วนิาที

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

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

78 18.40 3.54 ลติร

22/06/2022 00:00:14 22/06/2022 23:59:49 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

82 76.65 14.31 ลติร

23/06/2022 00:00:49 23/06/2022 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี32
วนิาที

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

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

87 133.09 25.53 ลติร

24/06/2022 00:00:21 24/06/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี30
วนิาที

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

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

0 0.02 0.00 ลติร

25/06/2022 00:00:52 25/06/2022 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี29
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

26/06/2022 00:00:22 26/06/2022 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี30
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

27/06/2022 00:00:53 27/06/2022 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี31
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

28/06/2022 00:00:25 28/06/2022 23:58:43 23 ชั�วโมง 58 นาท ี18
วนิาที

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

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

0 0.08 0.00 ลติร

29/06/2022 00:00:03 29/06/2022 23:59:40 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

74 41.67 7.86 ลติร

30/06/2022 00:00:40 30/06/2022 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี33
วนิาที

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

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

95 163.58 31.15 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 5 ชั�วโมง 49 นาท ี11 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 45.19 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 654.07 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 123.36 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.30 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 : --



กู้ชีพ 84-5375 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [49 กูช้พี - นายอาทติย ์ทาเหล็ก] 84-5375 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2022 00:00:16 01/06/2022 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 0.27 0.00 ลติร

02/06/2022 00:00:11 02/06/2022 23:59:06 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 0.06 0.00 ลติร

03/06/2022 00:00:06 03/06/2022 23:59:01 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

1 0.44 0.00 ลติร

04/06/2022 00:00:01 04/06/2022 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี55
วนิาที

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

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

0 0.23 0.00 ลติร

05/06/2022 00:00:56 05/06/2022 23:59:51 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

1 0.38 0.00 ลติร

06/06/2022 00:00:51 06/06/2022 23:59:46 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 0.31 0.00 ลติร

07/06/2022 00:00:46 07/06/2022 23:59:41 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

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

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

0 0.08 0.00 ลติร

08/06/2022 00:00:41 08/06/2022 23:59:35 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

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

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

0 0.21 0.00 ลติร

09/06/2022 00:00:35 09/06/2022 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

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

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

0 0.20 0.00 ลติร

10/06/2022 00:00:30 10/06/2022 23:59:25 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

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

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

0 0.27 0.00 ลติร

11/06/2022 00:00:25 11/06/2022 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

1 0.32 0.00 ลติร

12/06/2022 00:00:19 12/06/2022 23:59:14 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 0.10 0.00 ลติร

13/06/2022 00:00:14 13/06/2022 23:59:09 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 0.48 0.00 ลติร

14/06/2022 00:00:09 14/06/2022 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 0.20 0.00 ลติร

15/06/2022 00:00:03 15/06/2022 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี55
วนิาที

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

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

0 0.11 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/06/2022 00:00:58 16/06/2022 23:59:53 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

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

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

0 0.20 0.00 ลติร

17/06/2022 00:00:53 17/06/2022 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

0 0.18 0.00 ลติร

18/06/2022 00:00:48 18/06/2022 23:59:43 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

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

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

0 0.03 0.00 ลติร

19/06/2022 00:00:43 19/06/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

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

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

1 0.26 0.00 ลติร

20/06/2022 00:00:37 20/06/2022 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

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

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

0 0.58 0.00 ลติร

21/06/2022 00:00:31 21/06/2022 23:59:25 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 0.34 0.00 ลติร

22/06/2022 00:00:25 22/06/2022 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

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

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

0 0.18 0.00 ลติร

23/06/2022 00:00:20 23/06/2022 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

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

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

0 0.31 0.00 ลติร

24/06/2022 00:00:14 24/06/2022 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

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

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

0 0.26 0.00 ลติร

25/06/2022 00:00:08 25/06/2022 23:59:03 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 0.35 0.00 ลติร

26/06/2022 00:00:03 26/06/2022 23:59:57 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 0.20 0.00 ลติร

27/06/2022 00:00:57 27/06/2022 23:59:52 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

1 0.42 0.00 ลติร

28/06/2022 00:00:52 28/06/2022 23:59:47 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

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

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

0 0.13 0.00 ลติร

29/06/2022 00:00:47 29/06/2022 23:59:43 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

7 0.16 0.02 ลติร

30/06/2022 00:00:42 30/06/2022 23:59:36 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

57 11.71 1.81 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 6 ชั�วโมง 40 นาท ี34 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 17.36 กม./ชม.



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 18.94 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 1.83 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 10.35 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกน้ำดับเพลิง) (อซีูซุ) 85-0816 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [52 นํ�าดบัเพลงิ] 85-0816 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2022 00:00:25 01/06/2022 23:59:14 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 0.07 0.00 ลติร

02/06/2022 00:00:14 02/06/2022 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

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

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

0 0.02 0.00 ลติร

03/06/2022 00:00:02 03/06/2022 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี48
วนิาที

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

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

1 0.06 0.00 ลติร

04/06/2022 00:00:51 04/06/2022 23:59:39 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

47 11.15 3.64 ลติร

05/06/2022 00:00:40 05/06/2022 23:59:29 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 0.07 0.00 ลติร

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

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

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

0 0.03 0.00 ลติร

07/06/2022 00:00:19 07/06/2022 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

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

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

0 0.04 0.00 ลติร

08/06/2022 00:00:07 08/06/2022 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 0.04 0.00 ลติร

09/06/2022 00:00:56 09/06/2022 23:59:45 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

10/06/2022 00:00:46 10/06/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

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

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

0 0.02 0.00 ลติร

11/06/2022 00:00:34 11/06/2022 23:59:23 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 0.04 0.00 ลติร

12/06/2022 00:00:23 12/06/2022 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

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

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

4 0.09 0.00 ลติร

13/06/2022 00:00:10 13/06/2022 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 0.04 0.00 ลติร

14/06/2022 00:00:59 14/06/2022 23:59:48 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

15/06/2022 00:00:49 15/06/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

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

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

0 0.02 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/06/2022 00:00:38 16/06/2022 23:59:25 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 0.11 0.00 ลติร

17/06/2022 00:00:26 17/06/2022 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

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

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

64 36.18 11.66 ลติร

18/06/2022 00:00:13 18/06/2022 23:58:59 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

1 0.02 0.00 ลติร

19/06/2022 00:00:00 19/06/2022 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี48
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

20/06/2022 00:00:48 20/06/2022 23:59:36 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

21/06/2022 00:00:36 21/06/2022 23:59:23 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 0.02 0.00 ลติร

22/06/2022 00:00:24 22/06/2022 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

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

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

0 0.03 0.00 ลติร

23/06/2022 00:00:12 23/06/2022 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

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

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

0 0.06 0.00 ลติร

24/06/2022 00:00:00 24/06/2022 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี48
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

25/06/2022 00:00:48 25/06/2022 23:59:36 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

2 0.10 0.00 ลติร

26/06/2022 00:00:36 26/06/2022 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

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

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

0 0.02 0.00 ลติร

27/06/2022 00:00:24 27/06/2022 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

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

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

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

65 8.96 2.74 ลติร

28/06/2022 00:00:12 28/06/2022 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

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

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

4 0.05 0.00 ลติร

29/06/2022 00:00:01 29/06/2022 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี48
วนิาที

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

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

30/06/2022 00:00:50 30/06/2022 23:59:36 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
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

2 0.12 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 5 ชั�วโมง 48 นาท ี58 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 27.16 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 57.41 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 18.04 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.18 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกส่วนบุคคล (กำจัดสิ่งปฏิกูล) (อีซูซุ) 85-0817 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [55 สิ�งปฏกิลู - นายอํานาจ กลบียี�สุน่] 85-0817 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2022

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

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2022 00:00:30 01/06/2022 23:59:48 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

02/06/2022 00:00:48 02/06/2022 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี16
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

03/06/2022 00:00:04 03/06/2022 23:59:24 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

3 0.05 0.00 ลติร

04/06/2022 00:00:25 04/06/2022 23:59:45 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

05/06/2022 00:00:45 05/06/2022 23:59:06 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 0.00 0.00 ลติร

06/06/2022 00:00:07 06/06/2022 23:59:26 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

07/06/2022 00:00:26 07/06/2022 23:59:47 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

08/06/2022 00:00:47 08/06/2022 23:59:06 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

09/06/2022 00:00:06 09/06/2022 23:59:26 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

1 0.10 0.00 ลติร

10/06/2022 00:00:26 10/06/2022 23:59:45 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

11/06/2022 00:00:45 11/06/2022 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

12/06/2022 00:00:02 12/06/2022 23:59:19 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/06/2022 00:00:19 13/06/2022 23:59:36 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

14/06/2022 00:00:37 14/06/2022 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

15/06/2022 00:00:55 15/06/2022 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

16/06/2022 00:00:12 16/06/2022 23:59:29 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

17/06/2022 00:00:30 17/06/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

15 0.35 0.00 ลติร

18/06/2022 00:00:47 18/06/2022 23:59:05 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

2 0.13 0.00 ลติร

19/06/2022 00:00:05 19/06/2022 23:59:26 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

20/06/2022 00:00:27 20/06/2022 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี22
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

2 0.17 0.00 ลติร

21/06/2022 00:00:50 21/06/2022 23:59:11 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 0.00 0.00 ลติร

22/06/2022 00:00:11 22/06/2022 23:59:33 23 ชั�วโมง 59 นาท ี22
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

23/06/2022 00:00:34 23/06/2022 23:59:53 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



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

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

24/06/2022 00:00:54 24/06/2022 23:59:14 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

25/06/2022 00:00:15 25/06/2022 23:59:36 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

26/06/2022 00:00:37 26/06/2022 18:02:39 18 ชั�วโมง 2 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

27/06/2022 04:04:14 27/06/2022 23:59:19 19 ชั�วโมง 55 นาท ี5
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

28/06/2022 00:00:19 28/06/2022 23:59:40 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

29/06/2022 00:00:40 29/06/2022 23:59:59 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

30/06/2022 00:01:00 30/06/2022 23:59:19 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

88 58.97 11.41 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 5 ชั�วโมง 35 นาท ี55 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 43.88 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 59.77 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 11.41 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.24 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกน้ำ) ชนิด 10 ล้อ 85-1016 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [48 รถนํ�า - นายสนุนิ บญุเจรญิ] 85-1016 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2022 07:42:49 01/06/2022 17:23:14 9 ชั�วโมง 40 นาท ี25 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

55 7.38 2.21 ลติร

02/06/2022 07:25:36 02/06/2022 12:14:06 4 ชั�วโมง 48 นาท ี30 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

45 2.18 0.63 ลติร

06/06/2022 07:54:35 06/06/2022 13:05:05 5 ชั�วโมง 10 นาท ี30 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

4 0.15 0.00 ลติร

07/06/2022 07:36:24 07/06/2022 11:32:37 3 ชั�วโมง 56 นาท ี13 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

6 0.25 0.02 ลติร

08/06/2022 08:19:22 08/06/2022 11:00:55 2 ชั�วโมง 41 นาท ี33 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

2 0.13 0.00 ลติร

09/06/2022 07:38:57 09/06/2022 10:18:30 2 ชั�วโมง 39 นาท ี33 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

5 0.17 0.00 ลติร

13/06/2022 07:21:07 13/06/2022 10:17:48 2 ชั�วโมง 56 นาท ี41 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

3 0.17 0.01 ลติร

14/06/2022 07:23:02 14/06/2022 12:46:59 5 ชั�วโมง 23 นาท ี57 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

72 7.30 2.08 ลติร

15/06/2022 07:24:46 15/06/2022 11:52:14 4 ชั�วโมง 27 นาท ี28 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

5 0.23 0.00 ลติร

16/06/2022 07:02:31 16/06/2022 16:12:26 9 ชั�วโมง 9 นาท ี55 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

72 17.91 5.68 ลติร

17/06/2022 07:14:07 17/06/2022 23:38:49 16 ชั�วโมง 24 นาท ี42
วนิาที

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

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

68 48.20 15.40 ลติร

20/06/2022 06:59:23 20/06/2022 19:30:11 12 ชั�วโมง 30 นาท ี48
วนิาที

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

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

69 19.34 6.16 ลติร

21/06/2022 07:32:48 21/06/2022 20:03:28 12 ชั�วโมง 30 นาท ี40
วนิาที

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

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

63 52.80 17.31 ลติร

22/06/2022 07:46:20 22/06/2022 19:55:49 12 ชั�วโมง 9 นาท ี29 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

65 48.33 15.40 ลติร

23/06/2022 07:32:19 23/06/2022 10:26:59 2 ชั�วโมง 54 นาท ี40 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

8 0.30 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

24/06/2022 07:32:03 24/06/2022 11:02:43 3 ชั�วโมง 30 นาท ี40 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

5 0.23 0.02 ลติร

27/06/2022 07:20:20 27/06/2022 12:08:51 4 ชั�วโมง 48 นาท ี31 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

5 0.38 0.00 ลติร

28/06/2022 07:32:52 28/06/2022 17:08:36 9 ชั�วโมง 35 นาท ี44 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

50 7.37 1.95 ลติร

29/06/2022 07:49:44 29/06/2022 12:42:24 4 ชั�วโมง 52 นาท ี40 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

7 0.40 0.00 ลติร

30/06/2022 07:26:07 30/06/2022 11:25:20 3 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

7 0.29 0.01 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 22 ชั�วโมง 54 นาท ี51 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 30.34 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 213.51 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 66.88 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.19 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกส่วนบุคคล กระบะเทท้าย (อีซูซ)ุ 85-1416 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [36 เททา้ย - นายคมกฤช นอ้ยสกลุ] 85-1416 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2022 08:43:11 01/06/2022 13:23:05 4 ชั�วโมง 39 นาท ี54 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

64 52.99 10.25 ลติร

02/06/2022 08:33:25 02/06/2022 14:23:24 5 ชั�วโมง 49 นาท ี59 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

67 53.41 10.29 ลติร

06/06/2022 08:34:05 06/06/2022 15:17:50 6 ชั�วโมง 43 นาท ี45 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

67 56.83 10.92 ลติร

07/06/2022 08:12:23 07/06/2022 13:23:54 5 ชั�วโมง 11 นาท ี31 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

72 60.12 11.76 ลติร

08/06/2022 07:56:42 08/06/2022 15:45:04 7 ชั�วโมง 48 นาท ี22 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

70 61.85 12.03 ลติร

09/06/2022 08:03:59 09/06/2022 14:12:05 6 ชั�วโมง 8 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

77 60.63 14.82 ลติร

10/06/2022 08:20:51 10/06/2022 15:00:56 6 ชั�วโมง 40 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.04 0.00 ลติร

13/06/2022 08:17:02 13/06/2022 18:12:34 9 ชั�วโมง 55 นาท ี32 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

74 61.22 12.03 ลติร

14/06/2022 08:14:22 14/06/2022 15:00:02 6 ชั�วโมง 45 นาท ี40 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

68 64.09 12.38 ลติร

15/06/2022 07:59:46 15/06/2022 15:27:16 7 ชั�วโมง 27 นาท ี30 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

72 61.23 11.69 ลติร

16/06/2022 07:51:34 16/06/2022 14:27:55 6 ชั�วโมง 36 นาท ี21 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

67 51.59 9.99 ลติร

17/06/2022 07:57:59 17/06/2022 14:28:06 6 ชั�วโมง 30 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

65 50.14 9.50 ลติร

19/06/2022 05:55:24 19/06/2022 05:59:17 3 นาท ี53 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.13 0.00 ลติร

20/06/2022 07:52:11 20/06/2022 14:37:25 6 ชั�วโมง 45 นาท ี14 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

70 33.04 5.91 ลติร

21/06/2022 07:46:16 21/06/2022 13:59:00 6 ชั�วโมง 12 นาท ี44 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

64 30.42 5.83 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

22/06/2022 07:49:38 22/06/2022 14:15:47 6 ชั�วโมง 26 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

67 31.71 6.15 ลติร

23/06/2022 08:05:39 23/06/2022 13:18:00 5 ชั�วโมง 12 นาท ี21 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

74 30.73 6.02 ลติร

24/06/2022 07:54:41 24/06/2022 14:02:01 6 ชั�วโมง 7 นาท ี20 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

67 48.02 9.38 ลติร

25/06/2022 08:16:22 25/06/2022 08:20:46 4 นาท ี24 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

27/06/2022 08:18:10 27/06/2022 14:17:13 5 ชั�วโมง 59 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

70 52.71 10.11 ลติร

28/06/2022 08:09:36 28/06/2022 15:39:36 7 ชั�วโมง 30 นาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

66 59.00 11.50 ลติร

29/06/2022 08:09:44 29/06/2022 14:15:26 6 ชั�วโมง 5 นาท ี42 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

67 42.70 8.33 ลติร

30/06/2022 07:58:06 30/06/2022 15:11:55 7 ชั�วโมง 13 นาท ี49 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

77 57.71 11.29 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 16 ชั�วโมง 35 นาท ี57 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 33.77 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1020.32 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 200.18 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.10 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกส่วนรถบรรทุกส่วนบุคคล กระบะเทท้าย (อีซูซุ)  85-1432 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [37 เททา้ย - นายอนิทร ์มนัีนท]์ 85-1432 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2022 00:00:50 01/06/2022 23:59:35 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

73 62.01 12.08 ลติร

02/06/2022 00:00:36 02/06/2022 23:59:23 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

82 52.81 10.25 ลติร

03/06/2022 00:00:24 03/06/2022 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 0.01 0.00 ลติร

04/06/2022 00:00:12 04/06/2022 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

05/06/2022 00:00:00 05/06/2022 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี50
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

06/06/2022 00:00:50 06/06/2022 23:59:40 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

80 57.34 11.16 ลติร

07/06/2022 00:00:40 07/06/2022 23:59:30 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

71 61.80 11.82 ลติร

08/06/2022 00:00:30 08/06/2022 23:59:19 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

71 58.95 11.30 ลติร

09/06/2022 00:00:20 09/06/2022 23:59:09 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

70 63.12 12.42 ลติร

10/06/2022 00:00:09 10/06/2022 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.06 0.00 ลติร

11/06/2022 00:00:57 11/06/2022 23:59:41 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

12/06/2022 00:00:41 12/06/2022 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 0.00 0.00 ลติร

13/06/2022 00:00:26 13/06/2022 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

63 59.03 11.59 ลติร

14/06/2022 00:00:14 14/06/2022 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

66 61.22 11.74 ลติร

15/06/2022 00:00:02 15/06/2022 23:59:51 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

72 83.80 16.38 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/06/2022 00:00:52 16/06/2022 23:59:41 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

68 48.46 9.37 ลติร

17/06/2022 00:00:41 17/06/2022 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

71 44.13 8.38 ลติร

18/06/2022 00:00:28 18/06/2022 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

19/06/2022 00:00:15 19/06/2022 23:59:00 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

20/06/2022 00:00:00 20/06/2022 23:59:49 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

75 29.27 5.39 ลติร

21/06/2022 00:00:49 21/06/2022 23:59:37 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

73 32.00 5.80 ลติร

22/06/2022 00:00:37 22/06/2022 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

69 30.39 5.79 ลติร

23/06/2022 00:00:27 23/06/2022 23:59:15 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

61 39.88 7.41 ลติร

24/06/2022 00:00:15 24/06/2022 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

68 44.42 8.61 ลติร

25/06/2022 00:00:03 25/06/2022 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

26/06/2022 00:00:49 26/06/2022 23:59:35 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

27/06/2022 00:00:35 27/06/2022 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

67 51.90 10.08 ลติร

28/06/2022 00:00:24 28/06/2022 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

68 50.60 9.99 ลติร

29/06/2022 00:00:14 29/06/2022 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

76 39.12 7.42 ลติร

30/06/2022 00:00:03 30/06/2022 23:59:51 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

76 45.39 8.58 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 7 ชั�วโมง 11 นาท ี19 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 35.55 กม./ชม.



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 1015.75 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 195.56 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.19 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกส่วนรถบรรทุกส่วนบุคคล กระบะเทท้าย (อีซูซุ)  85-1433 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [39 เททา้ย - นายสริโรจน ์พลอยสขุใส] 85-1433 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2022

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2022 00:00:23 01/06/2022 23:59:26 23 ชั�วโมง 59 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

02/06/2022 00:00:27 02/06/2022 23:59:30 23 ชั�วโมง 59 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

2 0.03 0.00 ลติร

03/06/2022 00:02:31 03/06/2022 23:59:35 23 ชั�วโมง 57 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

04/06/2022 00:00:35 04/06/2022 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/06/2022 00:00:41 05/06/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

06/06/2022 00:00:47 06/06/2022 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/06/2022 00:00:53 07/06/2022 23:58:59 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

73 15.89 2.82 ลติร

08/06/2022 00:00:00 08/06/2022 23:59:05 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 0.08 0.00 ลติร

09/06/2022 00:00:06 09/06/2022 23:59:12 23 ชั�วโมง 59 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

79 34.89 6.54 ลติร

10/06/2022 00:00:12 10/06/2022 23:59:18 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

102 24.97 4.74 ลติร

11/06/2022 00:00:18 11/06/2022 23:59:22 23 ชั�วโมง 59 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

12/06/2022 00:00:23 12/06/2022 23:59:26 23 ชั�วโมง 59 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/06/2022 00:00:27 13/06/2022 23:59:31 23 ชั�วโมง 59 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วนัิยพันธุข์า้ว 1
 ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

85 36.99 7.18 ลติร

14/06/2022 00:00:31 14/06/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 59 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� วนัิยพันธุข์า้ว 1
 ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

88 45.46 8.17 ลติร

15/06/2022 00:00:38 15/06/2022 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 0.00 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

16/06/2022 00:00:43 16/06/2022 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

17/06/2022 00:00:49 17/06/2022 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

18/06/2022 00:00:53 18/06/2022 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

19/06/2022 00:00:57 19/06/2022 23:59:00 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

20/06/2022 00:00:00 20/06/2022 23:59:04 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

21/06/2022 00:00:05 21/06/2022 23:59:09 23 ชั�วโมง 59 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วนัิยพันธุข์า้ว 1
 ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

82 53.45 10.23 ลติร

22/06/2022 00:00:10 22/06/2022 23:59:14 23 ชั�วโมง 59 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� วนัิยพันธุข์า้ว 1
 ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

80 83.76 16.02 ลติร

23/06/2022 00:00:15 23/06/2022 23:59:20 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

76 36.92 7.09 ลติร

24/06/2022 00:00:20 24/06/2022 23:59:25 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

81 49.26 9.16 ลติร

25/06/2022 00:00:26 25/06/2022 23:59:31 23 ชั�วโมง 59 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

26/06/2022 00:00:32 26/06/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 59 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

27/06/2022 00:00:38 27/06/2022 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

68 44.48 8.01 ลติร

28/06/2022 00:00:44 28/06/2022 23:59:49 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

73 34.36 5.25 ลติร

29/06/2022 00:00:50 29/06/2022 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วนัิยพันธุข์า้ว 1
 ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

84 59.57 11.66 ลติร

30/06/2022 00:00:54 30/06/2022 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� วนัิยพันธุข์า้ว 1
 ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

72 45.32 8.35 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 17 ชั�วโมง 10 นาท ี20 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 44.35 กม./ชม.



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 565.46 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 105.22 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.37 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกส่วนรถบรรทุกส่วนบุคคล กระบะเทท้าย (อีซูซุ)  85-1434 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [40 เททา้ย - นายเสกสรร ยศวชิยั] 85-1434 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2022

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: 06/2022

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: 06/2022

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2022 00:00:50 01/06/2022 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

78 47.75 9.47 ลติร

02/06/2022 00:00:01 02/06/2022 23:59:12 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� สพุรรณผา้เบรคพัฒนา
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

65 48.29 9.57 ลติร

03/06/2022 00:00:13 03/06/2022 23:59:25 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/06/2022 00:00:25 04/06/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/06/2022 00:00:37 05/06/2022 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

06/06/2022 00:00:50 06/06/2022 23:59:03 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

81 78.28 14.82 ลติร

07/06/2022 00:00:03 07/06/2022 23:59:16 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

76 60.19 11.63 ลติร

08/06/2022 00:00:17 08/06/2022 23:59:30 23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

79 52.56 10.32 ลติร

09/06/2022 00:00:30 09/06/2022 23:59:43 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

76 85.92 16.33 ลติร

10/06/2022 00:00:43 10/06/2022 23:59:54 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

11/06/2022 00:00:54 11/06/2022 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

12/06/2022 00:00:03 12/06/2022 23:59:11 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

13/06/2022 00:00:12 13/06/2022 23:59:21 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

14/06/2022 00:00:21 14/06/2022 23:59:31 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

15/06/2022 00:00:31 15/06/2022 23:59:41 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



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/06/2022 00:00:41 16/06/2022 23:59:52 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

5 0.15 0.03 ลติร

17/06/2022 00:00:52 17/06/2022 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/06/2022 00:00:03 18/06/2022 23:59:14 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

19/06/2022 00:00:15 19/06/2022 23:59:25 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

20/06/2022 00:00:26 20/06/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/06/2022 00:00:37 21/06/2022 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

22/06/2022 00:00:48 22/06/2022 23:59:58 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

23/06/2022 00:00:58 23/06/2022 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

2 0.15 0.01 ลติร

24/06/2022 00:00:07 24/06/2022 23:59:16 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

25/06/2022 00:00:17 25/06/2022 23:59:26 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

26/06/2022 00:00:26 26/06/2022 23:59:35 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

27/06/2022 00:00:36 27/06/2022 23:59:45 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

28/06/2022 00:00:46 28/06/2022 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

29/06/2022 00:00:56 29/06/2022 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

30/06/2022 00:00:05 30/06/2022 23:59:15 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 13 ชั�วโมง 27 นาท ี33 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 43.36 กม./ชม.



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 373.35 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 72.18 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.17 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกน้ำ ชนิด 6 ล้อ (อีซูซุ) 85-3064 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [46 รถนํ�า - นายอนิทร ์มนัีนท]์ 85-3064 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2022

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2022 00:00:12 01/06/2022 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

80 25.92 5.00 ลติร

02/06/2022 00:00:03 02/06/2022 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/06/2022 00:00:55 03/06/2022 23:59:48 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

04/06/2022 00:00:48 04/06/2022 23:59:42 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/06/2022 00:00:42 05/06/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

06/06/2022 00:00:37 06/06/2022 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

2 0.08 0.00 ลติร

07/06/2022 00:00:31 07/06/2022 23:59:25 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

08/06/2022 00:00:26 08/06/2022 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/06/2022 00:00:20 09/06/2022 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/06/2022 00:00:13 10/06/2022 23:59:07 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

11/06/2022 00:00:07 11/06/2022 23:58:59 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

12/06/2022 00:00:00 12/06/2022 23:59:52 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

5 0.05 0.01 ลติร

13/06/2022 00:00:53 13/06/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

14/06/2022 00:00:47 14/06/2022 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

6 0.11 0.01 ลติร

15/06/2022 00:00:40 15/06/2022 23:59:33 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

2 0.10 0.01 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/06/2022 00:00:34 16/06/2022 23:59:27 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

17/06/2022 00:00:27 17/06/2022 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

2 0.18 0.01 ลติร

18/06/2022 00:00:20 18/06/2022 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

0 0.00 0.00 ลติร

19/06/2022 00:00:13 19/06/2022 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

20/06/2022 00:00:06 20/06/2022 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

21/06/2022 00:00:01 21/06/2022 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

22/06/2022 00:00:55 22/06/2022 23:59:48 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

23/06/2022 00:00:49 23/06/2022 23:59:42 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/06/2022 00:01:42 24/06/2022 23:59:35 23 ชั�วโมง 57 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

85 53.13 10.34 ลติร

25/06/2022 00:00:35 25/06/2022 23:59:27 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

26/06/2022 00:00:28 26/06/2022 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

27/06/2022 00:00:20 27/06/2022 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

76 56.74 11.06 ลติร

28/06/2022 00:00:14 28/06/2022 23:59:08 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

85 51.00 10.09 ลติร

29/06/2022 00:00:08 29/06/2022 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 0.45 0.00 ลติร

30/06/2022 00:00:00 30/06/2022 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 8 ชั�วโมง 30 นาท ี7 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 37.04 กม./ชม.



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 187.81 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 36.53 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.14 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกน้ำ ชนิด 6 ล้อ (อีซูซุ) 85-3065 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [47 รถนํ�า - นายพสิษิฐ ์พึ�งจักคลี�] 85-3065 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2022

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: 06/2022

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

02/06/2022
07:22:30

02/06/2022 11:50:16 4 ชั�วโมง 27 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

84 114.95 43.00 ลติร

09/06/2022
07:23:58

09/06/2022 14:19:48 6 ชั�วโมง 55 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

85 136.22 54.41 ลติร

10/06/2022
06:52:10

10/06/2022 11:16:38 4 ชั�วโมง 24 นาท ี28
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

76 115.60 47.12 ลติร

16/06/2022
08:35:25

16/06/2022 19:22:46 10 ชั�วโมง 47 นาท ี21
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

83 169.03 72.05 ลติร

20/06/2022
08:05:25

20/06/2022 17:45:40 9 ชั�วโมง 40 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

85 208.26 84.43 ลติร

21/06/2022
07:05:45

21/06/2022 10:55:41 3 ชั�วโมง 49 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

76 123.63 50.28 ลติร

30/06/2022
08:51:09

30/06/2022 09:00:18 9 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 8 ชั�วโมง 40 นาท ี2 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 35.23 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 867.71 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 351.29 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.47 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถสุขาเคลื่อนที่ 85-8565 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [62 รถสขุา - นายธนภมู ิทองสขุ] 85-8565 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2022

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2022
08:39:28

01/06/2022 10:27:28 1 ชั�วโมง 48 นาที อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.67 0.00 ลติร

04/06/2022
09:21:03

04/06/2022 10:56:51 1 ชั�วโมง 35 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� Fuso kijsetthi
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

72 19.02 5.45 ลติร

06/06/2022
06:53:11

06/06/2022 22:26:56 15 ชั�วโมง 33 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

87 192.26 45.96 ลติร

09/06/2022
07:39:40

09/06/2022 07:45:32 5 นาท ี52 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.05 0.00 ลติร

16/06/2022
08:30:46

16/06/2022 08:39:46 9 นาที อยูท่ี� อาณาจักร (โลงเย็น)
 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

2 0.26 0.00 ลติร

17/06/2022
16:20:05

17/06/2022 18:34:00 2 ชั�วโมง 13 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

16 0.43 0.08 ลติร

20/06/2022
09:54:40

20/06/2022 10:13:38 18 นาท ี58 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

7 0.21 0.02 ลติร

22/06/2022
09:06:53

22/06/2022 23:59:48 14 ชั�วโมง 52 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� ปิยะวฒันผ์า้มา่น
 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

73 102.35 22.85 ลติร

23/06/2022
00:00:47

23/06/2022 22:55:12 22 ชั�วโมง 54 นาท ี25
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

80 93.99 22.99 ลติร

24/06/2022
08:56:17

24/06/2022 09:04:16 7 นาท ี59 วนิาที อยูท่ี� ปิยะวฒันผ์า้มา่น
 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 0.08 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 13 ชั�วโมง 38 นาท ี51 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 35.74 กม./ชม.



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 409.31 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 97.35 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 4.20 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถสุขาเคลื่อนที่ 85-8566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [63 รถสขุา - นายธนภมู ิทองสขุ] 85-8566 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2022

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

02/06/2022
11:43:38

02/06/2022 11:45:25 1 นาท ี47 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

6 0.20 0.00 ลติร

03/06/2022
15:32:47

03/06/2022 21:09:30 5 ชั�วโมง 36 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

59 13.85 3.47 ลติร

04/06/2022
05:56:10

04/06/2022 07:27:34 1 ชั�วโมง 31 นาท ี24
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยฝึ์กอบรมชา่งสบิหมูส่พุรรณบรุี
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

61 10.43 2.76 ลติร

05/06/2022
10:33:05

05/06/2022 19:28:41 8 ชั�วโมง 55 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยฝึ์กอบรมชา่งสบิหมูส่พุรรณบรุี
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

66 12.69 3.99 ลติร

06/06/2022
06:46:02

06/06/2022 22:16:45 15 ชั�วโมง 30 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

81 183.81 53.65 ลติร

07/06/2022
07:44:37

07/06/2022 18:36:34 10 ชั�วโมง 51 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

75 49.62 14.40 ลติร

11/06/2022
14:10:37

11/06/2022 23:59:19 9 ชั�วโมง 48 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

78 56.99 15.50 ลติร

12/06/2022
00:00:18

12/06/2022 23:22:28 23 ชั�วโมง 22 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

75 35.65 10.01 ลติร

14/06/2022
09:36:16

14/06/2022 10:54:49 1 ชั�วโมง 18 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เอส.เอ็ม.วาย
 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

59 5.37 0.95 ลติร

16/06/2022
21:59:29

16/06/2022 22:56:23 56 นาท ี54 วนิาที อยูท่ี� เอส.เอ็ม.วาย
 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

64 2.51 0.57 ลติร

17/06/2022
16:17:02

17/06/2022 16:22:32 5 นาท ี30 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.04 0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

18/06/2022
14:39:13

18/06/2022 23:59:45 9 ชั�วโมง 20 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

72 85.30 21.96 ลติร

19/06/2022
00:00:45

19/06/2022 01:53:16 1 ชั�วโมง 52 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

20/06/2022
08:46:29

20/06/2022 10:17:57 1 ชั�วโมง 31 นาท ี28
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

18 0.48 0.09 ลติร

22/06/2022
21:56:04

22/06/2022 21:59:12 3 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารมติซบูชิ ิ(บ.มติซสูพุรรณ 2003
จํากดั)

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.30 0.00 ลติร

23/06/2022
06:24:06

23/06/2022 13:10:55 6 ชั�วโมง 46 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

74 16.48 3.83 ลติร

24/06/2022
08:54:40

24/06/2022 09:21:35 26 นาท ี55 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

7 0.14 0.02 ลติร

25/06/2022
14:45:18

25/06/2022 20:07:49 5 ชั�วโมง 22 นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ธนาคารกรงุไทย
 ต.โคกคราม อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

63 9.80 2.82 ลติร

26/06/2022
08:23:35

26/06/2022 10:25:52 2 ชั�วโมง 2 นาท ี17 วนิาที อยูท่ี� ธนาคารกรงุไทย
 ต.โคกคราม อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

69 9.35 2.15 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 21 ชั�วโมง 1 นาท ี7 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 28.14 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 493.00 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 136.17 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.62 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถกระเช้า 85-8824 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [61 รถกระเชา้ - นายเกษม โฉมยงค]์ 85-8824 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2022

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

07/06/2022
07:28:07

07/06/2022 23:59:55 16 ชั�วโมง 31 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

91 17.76 261.00 ลติร

08/06/2022
00:00:54

08/06/2022 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/06/2022
00:00:05

09/06/2022 23:59:11 23 ชั�วโมง 59 นาท ี6
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

6 0.04 0.00 ลติร

10/06/2022
00:00:11

10/06/2022 23:59:17 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

11/06/2022
00:00:17

11/06/2022 23:59:21 23 ชั�วโมง 59 นาท ี4
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

12/06/2022
00:00:20

12/06/2022 23:59:24 23 ชั�วโมง 59 นาท ี4
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/06/2022
00:00:24

13/06/2022 23:59:28 23 ชั�วโมง 59 นาท ี4
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

14/06/2022
00:00:28

14/06/2022 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

15/06/2022
00:00:33

15/06/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 59 นาท ี4
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

16/06/2022
00:00:37

16/06/2022 23:59:45 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

7 0.36 48.00 ลติร

17/06/2022
00:00:44

17/06/2022 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี3
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

90 7.86 348.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

18/06/2022
00:00:47

18/06/2022 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี3
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

19/06/2022
00:00:50

19/06/2022 23:59:53 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

20/06/2022
00:00:53

20/06/2022 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี7
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

77 6.18 111.00 ลติร

21/06/2022
00:00:00

21/06/2022 23:59:07 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

108 107.93 759.00 ลติร

22/06/2022
00:00:07

22/06/2022 23:59:16 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

86 11.31 267.00 ลติร

23/06/2022
00:00:16

23/06/2022 23:59:22 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

24/06/2022
00:00:22

24/06/2022 23:59:30 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/06/2022
00:00:30

25/06/2022 23:59:38 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

26/06/2022
00:00:37

26/06/2022 23:59:45 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

27/06/2022
00:00:45

27/06/2022 23:59:54 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

62 10.77 291.00 ลติร

28/06/2022
00:00:54

28/06/2022 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

80 167.13 1353.00 ลติร

29/06/2022
00:00:04

29/06/2022 23:59:11 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

92 40.66 948.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

30/06/2022
00:00:11

30/06/2022 23:59:18 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 42 นาท ี47 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 33.04 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 370.01 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 4386.00 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 0.08 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถเกลี่ยดิน MITSUBISHI MG 530  ต-2339 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [08 รถเกลี�ยดนิ - นายชลอ สรอ้ยทรัพย ์] 0ต-2339 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2022

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

02/06/2022 11:36:24 02/06/2022 17:20:29 5 ชั�วโมง 44 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 3.43 0.00 ลติร

03/06/2022 13:03:27 03/06/2022 17:22:42 4 ชั�วโมง 19 นาท ี15 วนิาที อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.61 0.00 ลติร

04/06/2022 10:51:43 04/06/2022 23:59:38 13 ชั�วโมง 7 นาท ี55 วนิาที อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.49 0.00 ลติร

05/06/2022 00:00:37 05/06/2022 13:59:53 13 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

06/06/2022 00:05:49 06/06/2022 20:05:35 19 ชั�วโมง 59 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� นอ้งตนู
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.57 0.00 ลติร

07/06/2022 08:04:50 07/06/2022 15:24:53 7 ชั�วโมง 20 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� รา้นอนิเตอรเ์น็ต
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 2.04 0.00 ลติร

09/06/2022 08:41:10 09/06/2022 11:00:26 2 ชั�วโมง 19 นาท ี16 วนิาที อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลศรี
สําราญ

 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 41.90 0.00 ลติร

13/06/2022 09:03:05 13/06/2022 16:15:28 7 ชั�วโมง 12 นาท ี23 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลศรี
สําราญ

 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลศรี
สําราญ

 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 26.42 0.00 ลติร

14/06/2022 08:52:05 14/06/2022 20:18:54 11 ชั�วโมง 26 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลศรี
สําราญ

 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัรางกรา่ง
 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 24.25 0.00 ลติร

15/06/2022 08:56:06 15/06/2022 23:07:25 14 ชั�วโมง 11 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� วดัรางกรา่ง
 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัรางกรา่ง
 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 23.83 0.00 ลติร

16/06/2022 14:29:47 16/06/2022 20:32:36 6 ชั�วโมง 2 นาท ี49 วนิาที อยูท่ี� ลเิบอรต์ี�ประกนัภยัศนูยข์ยายงาน สาขา
สองพี�นอ้ง

 ต.สองพี�นอ้ง อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัรางกรา่ง
 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 8.31 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

17/06/2022 09:06:56 17/06/2022 20:16:44 11 ชั�วโมง 9 นาท ี48 วนิาที อยูท่ี� วดัรางกรา่ง
 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัรางกรา่ง
 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 28.03 0.00 ลติร

20/06/2022 08:31:23 20/06/2022 16:20:50 7 ชั�วโมง 49 นาท ี27 วนิาที อยูท่ี� Wat Rang Krang School
 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 14
 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 21.38 0.00 ลติร

21/06/2022 08:53:00 21/06/2022 19:55:50 11 ชั�วโมง 2 นาท ี50 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 14
 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 14
 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 14.72 0.00 ลติร

22/06/2022 08:55:20 22/06/2022 20:17:06 11 ชั�วโมง 21 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 14
 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 4
 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 19.80 0.00 ลติร

23/06/2022 08:58:49 23/06/2022 20:38:32 11 ชั�วโมง 39 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 4
 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นไผข่าด
 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 21.80 0.00 ลติร

24/06/2022 08:48:48 24/06/2022 23:19:42 14 ชั�วโมง 30 นาท ี54
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นไผข่าด
 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลศรี
สําราญ

 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 25.31 0.00 ลติร

27/06/2022 08:50:11 27/06/2022 20:07:43 11 ชั�วโมง 17 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลศรี
สําราญ

 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลศรี
สําราญ

 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 18.79 0.00 ลติร

28/06/2022 08:42:42 28/06/2022 19:37:43 10 ชั�วโมง 55 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลศรี
สําราญ

 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลศรี
สําราญ

 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 20.44 0.00 ลติร

29/06/2022 08:48:33 29/06/2022 16:50:59 8 ชั�วโมง 2 นาท ี26 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลศรี
สําราญ

 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ปู่ -ยา่ การเกษตร
 ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 26.45 0.00 ลติร

30/06/2022 08:43:46 30/06/2022 15:53:22 7 ชั�วโมง 9 นาท ี36 วนิาที อยูท่ี� ปู่ -ยา่ การเกษตร
 ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ปู่ -ยา่ การเกษตร
 ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 17.61 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 42 นาท ี47 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 33.04 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 346.18 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 4386.00 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 0.08 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถดับเพลิง) ชนิด 6 ล้อ(อีซูซุ) บร-6196 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [51 ดบัเพลงิ] 0บร-6196 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2022

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2022 00:00:59 01/06/2022 23:59:39 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.20 0.00 ลติร

02/06/2022 00:00:40 02/06/2022 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� อูถ่าวรเจรญิยนต์
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.21 0.00 ลติร

03/06/2022 00:02:21 03/06/2022 23:59:01 23 ชั�วโมง 56 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

36 2.32 1.00 ลติร

04/06/2022 00:00:02 04/06/2022 23:59:43 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

05/06/2022 00:00:44 05/06/2022 23:59:26 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 0.22 0.00 ลติร

06/06/2022 00:00:26 06/06/2022 23:59:09 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 0.13 0.00 ลติร

07/06/2022 00:00:09 07/06/2022 23:59:52 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 0.24 0.00 ลติร

08/06/2022 00:00:52 08/06/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.06 0.00 ลติร

09/06/2022 00:00:34 09/06/2022 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.20 0.00 ลติร

10/06/2022 00:00:16 10/06/2022 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.10 0.00 ลติร

11/06/2022 00:00:57 11/06/2022 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 0.36 0.00 ลติร

12/06/2022 00:00:38 12/06/2022 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 0.11 0.00 ลติร

13/06/2022 00:00:18 13/06/2022 23:59:58 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 0.25 0.00 ลติร

14/06/2022 00:00:59 14/06/2022 23:59:39 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.11 0.00 ลติร

15/06/2022 00:00:40 15/06/2022 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.15 0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/06/2022 00:00:20 16/06/2022 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.11 0.00 ลติร

17/06/2022 00:00:00 17/06/2022 23:59:39 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

64 25.50 11.60 ลติร

18/06/2022 00:00:39 18/06/2022 23:59:18 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

19/06/2022 00:00:19 19/06/2022 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.29 0.00 ลติร

20/06/2022 00:01:00 20/06/2022 23:59:40 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.07 0.00 ลติร

21/06/2022 00:00:40 21/06/2022 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.12 0.00 ลติร

22/06/2022 00:00:21 22/06/2022 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.10 0.00 ลติร

23/06/2022 00:00:02 23/06/2022 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.31 0.00 ลติร

24/06/2022 00:00:43 24/06/2022 23:59:23 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 0.23 0.00 ลติร

25/06/2022 00:00:23 25/06/2022 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.31 0.00 ลติร

26/06/2022 00:00:04 26/06/2022 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.18 0.00 ลติร

27/06/2022 00:00:46 27/06/2022 23:59:27 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

55 4.39 1.93 ลติร

28/06/2022 00:00:28 28/06/2022 23:59:10 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 0.22 0.00 ลติร

29/06/2022 00:00:10 29/06/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

60 23.14 11.44 ลติร

30/06/2022 00:00:52 30/06/2022 20:53:01 20 ชั�วโมง 52 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

63 66.39 31.35 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 12 ชั�วโมง 36 นาท ี48 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 28.52 กม./ชม.



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 126.23 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 57.32 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.20 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถบรรทุกดับเพลิง) บว-4900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [50 นํ�าดบัเพลงิ - นายธาตร ีบรุาคร] 0บว-4900 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2022

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2022 00:00:50 01/06/2022 23:59:27 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

02/06/2022 00:00:27 02/06/2022 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/06/2022 00:00:05 03/06/2022 23:59:43 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/06/2022 00:00:44 04/06/2022 23:59:23 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

05/06/2022 00:00:23 05/06/2022 23:59:02 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 0.34 0.00 ลติร

06/06/2022 00:00:02 06/06/2022 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.07 0.00 ลติร

07/06/2022 00:00:43 07/06/2022 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

08/06/2022 00:00:22 08/06/2022 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.05 0.00 ลติร

09/06/2022 00:00:01 09/06/2022 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/06/2022 00:00:40 10/06/2022 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.13 0.00 ลติร

11/06/2022 00:00:19 11/06/2022 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

12/06/2022 00:00:58 12/06/2022 23:59:35 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.18 0.00 ลติร

13/06/2022 00:00:36 13/06/2022 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

14/06/2022 00:00:15 14/06/2022 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

53 12.27 5.32 ลติร

15/06/2022 00:00:53 15/06/2022 23:59:29 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



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/06/2022 00:00:29 16/06/2022 20:45:17 20 ชั�วโมง 44 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.13 0.00 ลติร

17/06/2022 15:57:56 17/06/2022 16:46:17 48 นาท ี21 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.18 0.00 ลติร

25/06/2022 05:30:28 25/06/2022 23:59:36 18 ชั�วโมง 29 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

80 17.04 7.07 ลติร

26/06/2022 00:00:37 26/06/2022 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.15 0.00 ลติร

27/06/2022 00:00:14 27/06/2022 23:59:53 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 0.07 0.00 ลติร

28/06/2022 00:00:53 28/06/2022 23:59:32 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 0.04 0.00 ลติร

29/06/2022 00:00:33 29/06/2022 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

30/06/2022 00:00:11 30/06/2022 23:59:50 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 0.33 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 5 ชั�วโมง 24 นาท ี39 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 28.20 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 31.06 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 12.39 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.51 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --


