
 

 

 

 

 

รายงานการท างานยานพาหนะ 63 คัน 

องค์การบริหารส่วนจังหวดัสุพรรณบุรี 
กรกฎาคม 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] 
 
01/07/2022 
  

   

 
  



 
 
04/07/02022 
  

 
  



 
 
06/07/2022 
  

  

 
  



 
 
07/07/2022 
  

  

 
  



 
 
08/07/2022 
  

  

 
  



 
 
11/07/2022 
  

  

 
  



 
 
12/07/2022 
  

 
  

 
  



 
 
19/07/2022 
  

  

 
  



 
 
20/07/2022 
  

  

 
  



 
 
21/07/2022 
  

  

 
  



 
 
22/07/2022 
  

  

 
  



 
 
25/07/2022 
  

   

 
  



 
 
27/07/2022 
  

  

 



รถคันที่ 2 รถขุดไฮดรอลกิ ค้าโต้ HD 700  ต-2400 

 

 

 

  



2400ต-2400 [22 แม็คโคร] 
 

01/07/2022 
   

   

 
  



 
 
04/07/2022 
  

   

 
  



 
 
05/07/2022 
  

  

 
  



 
 
06/07/2022 
  

  

 
  



 
 
07/07/2022 
  

  

 
  



 
 
08/07/2022 
  

   

 
  



 
 
11/07/2022 
  

  

 
  



 
 
12/07/2022 
  

  

 
  



 
 
18/07/2022 
  

  

 
  



 
 
19/07/2022 
  

  

 
  



 
 
20/07/2022 
  

  

 
  



 
 
21/07/2022 
  

  

 
  



 
 
22/07/2022 
  

  

 
  



 
 
25/07/2022 
  

  

 
  



 
 
26/07/2022 
  

  

 
  



 
 
27/07/2022 
  

  

 



รถคันที่ 3 รถเกลี่ยดิน แคตเตอร์ฟิลล่าร์ 140 H ตค – 400 

 

 

 

 

 



ตค-400 [33 เกลี่ยดิน]  
 
01/07/2022 

 



 รถคันที่ 4 รถเกลี่ยดิน CATERPILLAR 140K ตค-401 

 

 

 

 

 

 



40ตค-401 [11 รถเกลี่ยดิน]  
 

 
01/07/2022 

  

  

 
  



 

 

04/07/2022 

  

  

 
  



 

 

06/07/2022 

  

  

 
  



 

 

08/07/2022 

  

  

 
  



 

 

11/07/2022 

  

  

 
  



 

 

20/07/2022 

  

  

 
  



 

 

25/07/2022 

  

  

 
  



 

 

26/07/2022 

 

  

 
  



 

 

27/07/2022 

  

  

 



รถคันที่ 5 รถขุดไฮดรอลกิ โคมัสสุ PC200 – 6  ตค-780 
 

 
 

 
  



ตค-780 [24 แม็คโคร] 
 

01/07/2022 
  

     
  

 
  



 
 
04/07/2022 
  

 
  

 
  



 
 
05/07/2022 
  

     
   

 
  



 
 
07/07/2022 
  

     
   

 
  



 
 
08/07/2022 
  

     
  

 
  



 
 
11/07/2022 
  

     
   

 
  



 
 
12/07/2022 
  

     
  

 
  



 
 
19/07/2022 
  

     
   

 
  



 
 
20/07/2022 
  

     
   

 
  



 
 
21/07/2022 
  

     
  

 
  



 
 
22/07/2022 
  

     
  

 
  



 
 
25/07/2022 
  

     
  

 
  



 
 
26/07/2022 
  

 
  

 
  



 
 
27/07/2022 
  

     
   

 



 
 

รถคันที่ 6 ขุดไฮดรอลิก โคมัสสุ PC200 LC-7 ตค – 1345 

 

 

 

 

 



 
 

ตค-1345 [27 แม็คโคร] 
 

06/07/2022 
   

     
   

 
  



 
 

 
 
07/07/2022 
  

     
   

 
  



 
 

 
 
08/07/2022 
  

     
   

 
  



 
 

 
 
11/07/2022 
  

     
   

 
  



 
 

 
 
12/07/2022 
  

     
   

 
  



 
 

 
 
19/07/2022 
  

     
   

 
  



 
 

 
 
20/07/2022 
  

     
  

 
  



 
 

 
 
22/07/2022 
  

     
   

 
  



 
 

 
 
25/07/2022 
  

     
   

 
  



 
 

 
 
26/07/2022 
  

     
   

 
  



 
 

 
 
27/07/2022 
  

     
    

 



รถคันที่  7 รถขุดไฮดรอลกิ โคมัสสุ PC200 LC-7 ตค – 1346 

 

 
 

 

 

 

 



13ตค-1346 [30 แม็คโคร] 
 
19/07/2022 
   

     
   

 
  



 
 
20/07/2022 
  

 
   

 
  



 
 
21/07/2022 
  

     
  

 
  



 
 
22/07/2022 
  

     
   

 
  



 
 
25/07/2022 
  

     
   

 
  



 
 
26/07/2022 
  

     
   

 
  



 
 
27/07/2022 
  

     
   

 



รถคันที่ 8 รถขุดไฮดรอลกิ โคมัสสุ PC200 LC-7 ตค – 1507 

 

 

 

 



ตค-1507 [25 แม็ครโคร] 
 

01/07/2021 
   

 
   

 
  



 
 
04/07/2022 
  

     
   

 
  



 
 
06/07/2022 
  

     
   

 
  



 
 
07/07/2022 
  

     
   

 
  



 
 
08/07/2022 
  

     
   

 
  



 
 
11/07/2022 
  

     
   

 
  



 
 
12/07/2022 
  

     
   

 
  



 
 
19/07/2022 
  

     
  

 
  



 
 
20/07/2022 
  

     
   

 
  



 
 
21/07/2022 
  

     
   

 
  



 
 
22/07/2022 
  

     
   

 
  



 
 
25/07/2022 
  

     
   

 
  



 
 
26/07/2022 
  

     
   

 
  



 
 
27/07/2022 
  

     
   

 



รถคันที่ 9 รถเกลี่ยดิน CATERPILLAR 120H ตค-1707 

 

 

 

      

  



ตค-1707 [10 รถเกลี่ยดนิ] 
 

01/07/2022 
  

     
  

 
  



 
 
04/07/2022 
  

 
   

 
  



 
 
06/07/2022 
  

     
   

 
  



 
 
07/07/2022 
  

     
   

 
  



 
 
08/07/2022 
  

     
  

 
  



 
 
11/07/2022 
  

     
   

 
  



 
 
18/07/2022 
  

     
   

 
  



 
 
19/07/2022 
  

     
   

 
  



 
 
20/07/2022 
  

     
   

 
  



 
 
21/07/2022 
  

     
   

 
  



 
 
22/07/2022 
  

     
   

 
  



 
 
25/07/2022 
  

     
  

 
  



 
 
26/07/2022 
   

     
   

 
  



 
 
27/07/2022 
  

     
  

 



คันที่ 10 รถขุดไฮดรอลิกฮิตาชิ ZAXISS 200  ตค.-3446 

 

 

      

 
 



ตค-3446 [28 แม็คโคร] 
 
01/07/2022 
  

     
   

 
  



 
 
04/07/2022 
  

     
  

 
  



 
 
06/07/2022 
  

     
   

 
  



 
 
07/07/2022 
  

     
  

 
  



 
 
11/07/2022 
  

     
   

 
  



 
 
12/07/2022 
  

     
   

 
  



 
 
16/07/2022 
  

     
  

 
  



 
 
19/07/2022 
  

     
   

 
  



 
 
20/07/2022 
  

     
   

 
  



 
 
21/07/2022 
  

     
   

 
  



 
 
25/07/2022 
  

     
  

 
  



 
 
27/07/2022 
  

     
   

 



รถคันที่ 11 รถขุดไฮดรอลิกฮิตาชิ ZAXISS 200 ตค.-3447 

 

 

 

 



ตค-3447 [29 แม็คโคร] 
 

19/06/2022 
  

     
   

 
  



 
 
20/07/2022 
  

     
   

 
  



 
 
21/07/2022 
  

     
   

 
  



 
 
22/07/2022 
  

     
   

 
  



 
 
25/07/2022 
   

     
   

 
  



 
 
26/07/2022 
  

     
   

 



รถคันที่ 12 รถเกลี่ยดินลอ้ยาง แคตเตอร์ฟิลล่าร์ 140 H ตค – 3692 

 

 

 

 

 



ตค-3692 [32 รถเกลี่ยดนิ] 
 

06/07/2022 
   

     
   

 
 



รถคันที่ 13 รถเกลี่ยดิน CATERPILLAR 140K ตค-3693 

 

 

 

                  

 

 



ตค-3693 [09 รถเกลี่ยดนิ] 
 

01/07/2022 
   

 
    

 
  



 
 
06/07/2022 
  

     
    

 
  



 
 
07/07/2022 
  

     
  

 
  



 
 
08/07/2022 
  

     
   

 
  



 
 
19/07/2022 
  

     
   

 
  



 
 
20/07/2022 
  

     
   

 
  



 
 
21/07/2022 
  

     
   

 
  



 
 
22/07/2022 
  

     
  

 
  



 
 
25/07/2022 
  

     
   

 
  



 
 
26/07/2022 
  

     
  

 
  



 
 
27/07/2022 
  

     
   

 



รถคันที่ 14 รถขุดไฮดรอลิก แคตเตอร์ฟิลล่าร์ 320 DL  ตค-3721 

 

 

 

 

 

 



ตค-3721 [26 แม็คโคร] 
 

01/07/2022 
     

     
  

 
  



 
 
04/07/2022 
  

     
   

 
  



 
 
06/07/2022 
  

     
  

 
  



 
 
07/07/2022 
  

     
  

 
  



 
 
08/07/2022 
  

     
  

 
  



 
 
11/07/2022 
  

     
   

 
  



 
 
12/07/2022 
  

     
   

 
  



 
 
19/07/2022 
  

     
  

 
  



 
 
20/07/2022 
  

     
  

 
  



 
 
21/07/2022 
  

     
  

 
  



 
 
22/07/2022 
  

     
   

 
  



 
 
25/07/2022 
  

     
  

 
 



รถคันที่ 15 ขุดไฮดรอลิค ตฆ-545 

 

 

 

 

 



ตฆ-545 [64 แม็คโคร] 
 

01/07/2022 
   

     
   

 
  



 
 
04/07/2022 
  

     
   

 
  



 
 
06/07/2022 
  

     
  

 
  



 
 
07/07/2022 
  

     
   

 
  



 
 
08/07/2022 
  

     
   

 
  



 
 
11/07/2022 
  

     
  

 
  



 
 
12/07/2022 
  

     
    

 
  



 
 
19/07/2022 
  

     
   

 
  



 
 
20/07/2022 
  

     
   

 
  



 
 
21/07/2022 
  

     
   

 
  



 
 
22/07/2022 
 

     
  

 
  



 
 
25/07/2022 
  

     
  

 
  



 
 
27/07/2022 
  

     
   

 
 



รถคันที่ 16 กองช่าง เกลีย่ดิน อบจ.72 

 

 

 

 
 

 



อบจ-72 [12 รถเกลี่ยดิน] 
 

01/07/2022 
   
 



 

 

 

 

 

รายงานการท างานเคร่ืองจักรหนัก 

จ านวน 16 คัน 



ลำดับที่ 1 รถขุดไฮดรอลิก มิซูบิชิ 180  ต – 1227 

 

 

 

 

 



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [23 แม็คโคร - นายอศัวนิ เปาอนิทร]์ 0ต-1227 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/07/2022 วนัสิ�นสดุ: 29/07/2022

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 01/07/2022 อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

01/07/2022
10:09:48

01/07/2022
10:30:15

20 นาท ี27 วนิาที - 0.46 กม.

23
แม็คโคร -
นายอศัวนิ
เปาอนิทร์

0ต-1227 04/07/2022 อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

04/07/2022
10:37:41

04/07/2022
10:43:55

6 นาท ี14 วนิาที - 0.67 กม.

23
แม็คโคร -
นายอศัวนิ
เปาอนิทร์

0ต-1227 06/07/2022 อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

06/07/2022
09:03:39

06/07/2022
12:59:33

3 ชั�วโมง 55 นาที
54 วนิาที

- 4.63 กม.

23
แม็คโคร -
นายอศัวนิ
เปาอนิทร์

0ต-1227 07/07/2022 อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

07/07/2022
10:45:10

07/07/2022
14:40:56

3 ชั�วโมง 55 นาที
46 วนิาที

- 3.45 กม.

23
แม็คโคร -
นายอศัวนิ
เปาอนิทร์

0ต-1227 08/07/2022 อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

08/07/2022
09:28:23

08/07/2022
12:04:18

2 ชั�วโมง 35 นาที
55 วนิาที

- 4.75 กม.

23
แม็คโคร -
นายอศัวนิ
เปาอนิทร์

0ต-1227 11/07/2022 อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

11/07/2022
08:21:26

11/07/2022
15:54:12

7 ชั�วโมง 32 นาที
46 วนิาที

- 22.28 กม.

23
แม็คโคร -
นายอศัวนิ
เปาอนิทร์

0ต-1227 12/07/2022 อยูท่ี� วดัปากนํ�า
 ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

12/07/2022
08:43:05

12/07/2022
15:42:33

6 ชั�วโมง 59 นาที
28 วนิาที

- 20.01 กม.

23
แม็คโคร -
นายอศัวนิ
เปาอนิทร์

0ต-1227 19/07/2022 อยูท่ี� รา้นสมานการเกษตร
 ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

19/07/2022
08:52:38

19/07/2022
15:51:07

6 ชั�วโมง 58 นาที
29 วนิาที

- 12.52 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.)

23
แม็คโคร -
นายอศัวนิ
เปาอนิทร์

0ต-1227 20/07/2022 อยูท่ี� วดัทา่ทอง
 ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

20/07/2022
08:51:41

20/07/2022
15:59:59

7 ชั�วโมง 8 นาที
18 วนิาที

- 14.25 กม.

23
แม็คโคร -
นายอศัวนิ
เปาอนิทร์

0ต-1227 21/07/2022 อยูท่ี� วดัทา่ทอง
 ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

21/07/2022
08:47:36

21/07/2022
16:00:16

7 ชั�วโมง 12 นาที
40 วนิาที

- 10.92 กม.

23
แม็คโคร -
นายอศัวนิ
เปาอนิทร์

0ต-1227 22/07/2022 อยูท่ี� วดัทา่ทอง
 ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

22/07/2022
08:50:35

22/07/2022
15:10:15

6 ชั�วโมง 19 นาที
40 วนิาที

- 0.93 กม.

23
แม็คโคร -
นายอศัวนิ
เปาอนิทร์

0ต-1227 25/07/2022 อยูท่ี� วดัทา่ทอง
 ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

25/07/2022
09:36:16

25/07/2022
09:48:04

11 นาท ี48 วนิาที - 1.51 กม.

23
แม็คโคร -
นายอศัวนิ
เปาอนิทร์

0ต-1227 27/07/2022 อยูท่ี� วดัทา่ทอง
 ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

27/07/2022
09:02:55

27/07/2022
09:14:28

11 นาท ี33 วนิาที - 1.02 กม.



รถคันที่ 2 รถขุดไฮดรอลกิ ค้าโต้ HD 700  ต-2400 

 

 

 

 



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [22 แม็คโคร - นายสชุาต ิศรสีขุ] 0ต-2400 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/07/2022 วนัสิ�นสดุ: 29/07/2022

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 01/07/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

01/07/2022
07:46:11

01/07/2022
09:10:42

1 ชั�วโมง 24 นาที
31 วนิาที

- 1.73 กม.

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 02/07/2022 - - - - - - -

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 03/07/2022 - - - - - - -

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

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

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

04/07/2022
08:07:51

04/07/2022
10:05:48

1 ชั�วโมง 57 นาที
57 วนิาที

- 2.49 กม.

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 05/07/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

05/07/2022
13:18:52

05/07/2022
13:39:03

20 นาท ี11 วนิาที - 0.44 กม.

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

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

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

06/07/2022
07:52:20

06/07/2022
13:40:47

5 ชั�วโมง 48 นาที
27 วนิาที

- 3.12 กม.

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

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

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

07/07/2022
07:33:30

07/07/2022
10:51:33

3 ชั�วโมง 18 นาท ี3
วนิาที

- 2.64 กม.

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 08/07/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

08/07/2022
08:29:46

08/07/2022
09:32:55

1 ชั�วโมง 3 นาท ี9
วนิาที

- 1.92 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.)

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 09/07/2022 - - - - - - -

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 10/07/2022 - - - - - - -

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 11/07/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

11/07/2022
07:32:47

11/07/2022
08:08:04

35 นาท ี17 วนิาที - 1.14 กม.

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 12/07/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

12/07/2022
07:53:13

12/07/2022
08:25:53

32 นาท ี40 วนิาที - 1.07 กม.

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 13/07/2022 - - - - - - -

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 14/07/2022 - - - - - - -

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 15/07/2022 - - - - - - -

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 16/07/2022 - - - - - - -

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 17/07/2022 - - - - - - -



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 18/07/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

18/07/2022
09:41:52

18/07/2022
10:05:42

23 นาท ี50 วนิาที - 0.44 กม.

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 19/07/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

19/07/2022
07:18:24

19/07/2022
15:41:32

8 ชั�วโมง 23 นาท ี8
วนิาที

- 3.31 กม.

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 20/07/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

20/07/2022
07:21:03

20/07/2022
08:19:31

58 นาท ี28 วนิาที - 1.69 กม.

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 21/07/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

21/07/2022
07:43:28

21/07/2022
08:22:04

38 นาท ี36 วนิาที - 0.99 กม.

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 22/07/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

22/07/2022
07:32:46

22/07/2022
10:12:51

2 ชั�วโมง 40 นาท ี5
วนิาที

- 1.91 กม.

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 23/07/2022 - - - - - - -

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 24/07/2022 - - - - - - -

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 25/07/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

25/07/2022
07:36:24

25/07/2022
15:35:42

7 ชั�วโมง 59 นาที
18 วนิาที

- 3.27 กม.

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 26/07/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

26/07/2022
07:56:08

26/07/2022
11:38:54

3 ชั�วโมง 42 นาที
46 วนิาที

- 2.37 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

22
แม็คโคร -
นายสชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 27/07/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

27/07/2022
07:04:19

27/07/2022
09:08:59

2 ชั�วโมง 4 นาท ี40
วนิาที

- 1.58 กม.



รถคันที่ 3 รถเกลี่ยดิน แคตเตอร์ฟิลล่าร์ 140 H ตค – 400 

 

 

 

 

 



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [33 เกลี�ยดนิ - นายสเุทพ เสมคํา] ตค-400 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/07/2022 วนัสิ�นสดุ: 29/07/2022

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: 01/07/2022 วนัสิ�นสดุ: 29/07/2022

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 01/07/2022 อยูท่ี� บา้นทุง่หนองแกว้
 ต.แจงงาม อ.หนองหญา้ไซ จ.สพุรรณบรุี

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

01/07/2022
08:41:07

01/07/2022
16:05:19

7 ชั�วโมง 24 นาที
12 วนิาที

- 25.88 กม.

11 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายธนะ
พงษ์ ชนิ
วงษ์สดุ

ตค-401 04/07/2022 อยูท่ี� วดัทุง่หนองแกว้
 ต.แจงงาม อ.หนองหญา้ไซ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� Nong Mu
 ต.ทพัหลวง อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

04/07/2022
10:06:31

04/07/2022
16:00:06

5 ชั�วโมง 53 นาที
35 วนิาที

- 29.65 กม.

11 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายธนะ
พงษ์ ชนิ
วงษ์สดุ

ตค-401 06/07/2022 อยูท่ี� Nong Mu
 ต.ทพัหลวง อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองกระทงิทอง
 ต.หนองขาม อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

06/07/2022
08:37:45

06/07/2022
16:16:32

7 ชั�วโมง 38 นาที
47 วนิาที

- 31.65 กม.

11 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายธนะ
พงษ์ ชนิ
วงษ์สดุ

ตค-401 08/07/2022 อยูท่ี� บา้นหนองกระทงิทอง
 ต.หนองขาม อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองกระทงิทอง
 ต.หนองขาม อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

08/07/2022
08:29:40

08/07/2022
16:13:10

7 ชั�วโมง 43 นาที
30 วนิาที

- 23.23 กม.

11 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายธนะ
พงษ์ ชนิ
วงษ์สดุ

ตค-401 11/07/2022 อยูท่ี� บา้นหนองกระทงิทอง
 ต.หนองขาม อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
ทพัหลวง

 ต.ทพัหลวง อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

11/07/2022
08:48:43

11/07/2022
15:30:42

6 ชั�วโมง 41 นาที
59 วนิาที

- 23.01 กม.

11 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายธนะ
พงษ์ ชนิ
วงษ์สดุ

ตค-401 20/07/2022 อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
ทพัหลวง

 ต.ทพัหลวง อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดักองเงนิเชตวนั
 ต.ทพัหลวง อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

20/07/2022
08:17:38

20/07/2022
15:54:52

7 ชั�วโมง 37 นาที
14 วนิาที

- 26.83 กม.

11 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายธนะ
พงษ์ ชนิ
วงษ์สดุ

ตค-401 25/07/2022 อยูท่ี� วดักองเงนิเชตวนั
 ต.ทพัหลวง อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัทพัตาแทน
 ต.ทพัหลวง อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

25/07/2022
08:45:05

25/07/2022
16:12:10

7 ชั�วโมง 27 นาท ี5
วนิาที

- 25.98 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

11 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายธนะ
พงษ์ ชนิ
วงษ์สดุ

ตค-401 26/07/2022 อยูท่ี� วดัทพัตาแทน
 ต.ทพัหลวง อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัทพัตาแทน
 ต.ทพัหลวง อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

26/07/2022
08:24:54

26/07/2022
16:03:43

7 ชั�วโมง 38 นาที
49 วนิาที

- 27.58 กม.

11 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายธนะ
พงษ์ ชนิ
วงษ์สดุ

ตค-401 27/07/2022 อยูท่ี� วดัทพัตาแทน
 ต.ทพัหลวง อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักสงฆห์นองสลดิ
 ต.ทพัหลวง อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

27/07/2022
08:39:00

27/07/2022
15:49:31

7 ชั�วโมง 10 นาที
31 วนิาที

- 19.65 กม.



รถคันที่ 5 รถขุดไฮดรอลกิ โคมัสสุ PC200 – 6  ตค-780 
 

 
 

 
 



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [24 แม็คโคร - นายธนธรณ ์ทองสขุ] ตค-780 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/07/2022 วนัสิ�นสดุ: 29/07/2022

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 01/07/2022 อยูท่ี� วดัพรสวรรค์
 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี

อยูท่ี� บา้นบอ่ปั�น
 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี

01/07/2022
08:47:16

01/07/2022
16:12:54

7 ชั�วโมง 25 นาที
38 วนิาที

- 12.97 กม.

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 04/07/2022 อยูท่ี� บา้นบอ่ปั�น
 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี

อยูท่ี� บา้นบอ่ปั�น
 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี

04/07/2022
08:43:06

04/07/2022
16:07:44

7 ชั�วโมง 24 นาที
38 วนิาที

- 12.79 กม.

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 05/07/2022 - - - - - - -

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 06/07/2022 อยูท่ี� บา้นบอ่ปั�น
 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี

อยูท่ี� Khao Son Mo
 ต.บอ่สพุรรณ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

06/07/2022
09:31:43

06/07/2022
16:16:53

6 ชั�วโมง 45 นาที
10 วนิาที

- 20.92 กม.

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 07/07/2022 อยูท่ี� Khao Son Mo
 ต.บอ่สพุรรณ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� Khao Son Mo
 ต.บอ่สพุรรณ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

07/07/2022
08:51:47

07/07/2022
16:15:51

7 ชั�วโมง 24 นาท ี4
วนิาที

- 11.99 กม.

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 08/07/2022 อยูท่ี� Khao Son Mo
 ต.บอ่สพุรรณ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� Khao Son Mo
 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี

08/07/2022
09:28:07

08/07/2022
16:10:32

6 ชั�วโมง 42 นาที
25 วนิาที

- 10.15 กม.

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 09/07/2022 - - - - - - -



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 10/07/2022 - - - - - - -

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 11/07/2022 อยูท่ี� Khao Son Mo
 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี

อยูท่ี� Khao Son Mo
 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี

11/07/2022
08:46:07

11/07/2022
15:17:12

6 ชั�วโมง 31 นาท ี5
วนิาที

- 8.72 กม.

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 12/07/2022 อยูท่ี� Khao Son Mo
 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี

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

12/07/2022
10:11:22

12/07/2022
12:55:19

2 ชั�วโมง 43 นาที
57 วนิาที

- 47.08 กม.

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 13/07/2022 - - - - - - -

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 14/07/2022 - - - - - - -

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 15/07/2022 - - - - - - -

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 16/07/2022 - - - - - - -



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 17/07/2022 - - - - - - -

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 18/07/2022 - - - - - - -

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 19/07/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� พทิกัษ์ คา้ไมเ้กา่
 อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

19/07/2022
08:36:39

19/07/2022
16:21:39

7 ชั�วโมง 45 นาที - 24.40 กม.

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 20/07/2022 อยูท่ี� พทิกัษ์ คา้ไมเ้กา่
 อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นศาลาแดง
 อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

20/07/2022
08:56:57

20/07/2022
16:31:15

7 ชั�วโมง 34 นาที
18 วนิาที

- 9.31 กม.

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 21/07/2022 อยูท่ี� บา้นศาลาแดง
 อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นศาลาแดง
 อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

21/07/2022
08:59:14

21/07/2022
16:37:00

7 ชั�วโมง 37 นาที
46 วนิาที

- 10.42 กม.

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 22/07/2022 อยูท่ี� บา้นศาลาแดง
 อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� พทิกัษ์ คา้ไมเ้กา่
 อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

22/07/2022
08:53:19

22/07/2022
16:15:12

7 ชั�วโมง 21 นาที
53 วนิาที

- 10.94 กม.

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 25/07/2022 อยูท่ี� พทิกัษ์ คา้ไมเ้กา่
 อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� พทิกัษ์ คา้ไมเ้กา่
 อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

25/07/2022
08:57:11

25/07/2022
16:59:35

8 ชั�วโมง 2 นาท ี24
วนิาที

- 13.37 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 26/07/2022 อยูท่ี� พทิกัษ์ คา้ไมเ้กา่
 อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� พทิกัษ์ คา้ไมเ้กา่
 อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

26/07/2022
08:58:50

26/07/2022
16:22:28

7 ชั�วโมง 23 นาที
38 วนิาที

- 10.27 กม.

24
แม็คโคร -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-780 27/07/2022 อยูท่ี� พทิกัษ์ คา้ไมเ้กา่
 อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� พทิกัษ์ คา้ไมเ้กา่
 อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

27/07/2022
09:01:08

27/07/2022
15:47:01

6 ชั�วโมง 45 นาที
53 วนิาที

- 9.79 กม.
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รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [27 แม็คโคร - นายสทุธ ิสงัขวรรณะ] ตค-1345 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/07/2022 วนัสิ�นสดุ: 29/07/2022

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 01/07/2022 - - - - - - -

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 02/07/2022 - - - - - - -

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 03/07/2022 - - - - - - -

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 04/07/2022 - - - - - - -

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 05/07/2022 - - - - - - -

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 06/07/2022 อยูท่ี� วดัวงัพลบัเหนอื
 ต.มดแดง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

06/07/2022
11:42:11

06/07/2022
13:17:35

1 ชั�วโมง 35 นาที
24 วนิาที

- 1.91 กม.

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 07/07/2022 อยูท่ี� อดุมทรัพยก์ารเกษตร
 ต.มดแดง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

07/07/2022
08:30:30

07/07/2022
16:35:04

8 ชั�วโมง 4 นาท ี34
วนิาที

- 6.38 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 08/07/2022 อยูท่ี� อดุมทรัพยก์ารเกษตร
 ต.มดแดง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

08/07/2022
09:42:53

08/07/2022
16:51:38

7 ชั�วโมง 8 นาท ี45
วนิาที

- 6.41 กม.

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 09/07/2022 - - - - - - -

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 10/07/2022 - - - - - - -

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 11/07/2022 อยูท่ี� อดุมทรัพยก์ารเกษตร
 ต.มดแดง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

11/07/2022
08:44:42

11/07/2022
16:25:31

7 ชั�วโมง 40 นาที
49 วนิาที

- 7.03 กม.

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 12/07/2022 อยูท่ี� บงึวงัพลบั
 ต.มดแดง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

12/07/2022
08:35:51

12/07/2022
16:14:59

7 ชั�วโมง 39 นาท ี8
วนิาที

- 6.31 กม.

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 13/07/2022 - - - - - - -

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 14/07/2022 - - - - - - -



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 15/07/2022 - - - - - - -

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 16/07/2022 - - - - - - -

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 17/07/2022 - - - - - - -

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 18/07/2022 - - - - - - -

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 19/07/2022 อยูท่ี� บงึวงัพลบั
 ต.มดแดง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

19/07/2022
08:23:23

19/07/2022
16:10:01

7 ชั�วโมง 46 นาที
38 วนิาที

- 5.66 กม.

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 20/07/2022 อยูท่ี� บงึวงัพลบั
 ต.มดแดง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

20/07/2022
08:56:47

20/07/2022
16:31:50

7 ชั�วโมง 35 นาท ี3
วนิาที

- 6.24 กม.

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 21/07/2022 อยูท่ี� บงึวงัพลบั
 ต.มดแดง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

21/07/2022
08:30:18

21/07/2022
16:10:15

7 ชั�วโมง 39 นาที
57 วนิาที

- 6.70 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 22/07/2022 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัวงัพลบัเหนอื
 ต.มดแดง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

22/07/2022
08:42:39

22/07/2022
14:54:34

6 ชั�วโมง 11 นาที
55 วนิาที

- 5.70 กม.

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 23/07/2022 - - - - - - -

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 24/07/2022 - - - - - - -

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 25/07/2022 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัวงัพลบัเหนอื
 ต.มดแดง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

25/07/2022
08:26:05

25/07/2022
16:36:29

8 ชั�วโมง 10 นาที
24 วนิาที

- 12.98 กม.

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 26/07/2022 อยูท่ี� วดัเทพสธุาวาส
 ต.วงัยาง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

26/07/2022
08:10:45

26/07/2022
16:36:03

8 ชั�วโมง 25 นาที
18 วนิาที

- 6.68 กม.

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 27/07/2022 อยูท่ี� บา้นดอนกลาง
 ต.วงัยาง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกองทนุหมูบ่า้นหมูท่ี� 2 บา้น
มดแดง

 ต.มดแดง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

27/07/2022
08:40:32

27/07/2022
17:16:28

8 ชั�วโมง 35 นาที
56 วนิาที

- 8.30 กม.

27
แม็คโคร -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 28/07/2022 - - - - - - -



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 29/07/2022 - - - - - - -
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รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [30 แม็คโคร - นายสพุจน ์คุม้นุช] ตค-1346 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/07/2022 วนัสิ�นสดุ: 29/07/2022

ชื�อ
สนิทรพัย์ ป้ายทะเบยีน ประจาํวนัที�

สถานที� เร ิ�ม
ตน้

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

ระยะทางรวม
 (กม.)

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 07/07/2022 - - - - - - 1.11 กม.

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 08/07/2022 - - - - - - -

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 09/07/2022 - - - - - - -

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 10/07/2022 - - - - - - -

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 11/07/2022 - - - - - - -

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 12/07/2022 - - - - - - -

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 13/07/2022 - - - - - - -



ชื�อ
สนิทรพัย์ ป้ายทะเบยีน ประจาํวนัที�

สถานที� เร ิ�ม
ตน้

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

ระยะทางรวม
(กม.)

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 14/07/2022 - - - - - - -

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 15/07/2022 - - - - - - -

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 16/07/2022 - - - - - - -

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 17/07/2022 - - - - - - -

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 18/07/2022 - - - - - - -

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 19/07/2022 อยูท่ี� บา้นวงั
หวา้

 ต.ยา่นยาว
อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงสี
มณีสมบรูณ์

 ต.บา้นกรา่ง
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

19/07/2022 09:04:30 19/07/2022 15:56:03 6 ชั�วโมง 51 นาท ี33 วนิาที - 9.41 กม.

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 20/07/2022 อยูท่ี� โรงสี
มณีสมบรูณ์

 ต.บา้นกรา่ง
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงสี
มณีสมบรูณ์

 ต.บา้นกรา่ง
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

20/07/2022 09:03:51 20/07/2022 15:58:11 6 ชั�วโมง 54 นาท ี20 วนิาที - 9.61 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.)

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 21/07/2022 อยูท่ี� โรงสี
มณีสมบรูณ์

 ต.บา้นกรา่ง
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงสี
มณีสมบรูณ์

 ต.บา้นกรา่ง
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

21/07/2022 08:57:41 21/07/2022 15:55:13 6 ชั�วโมง 57 นาท ี32 วนิาที - 8.30 กม.

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 22/07/2022 อยูท่ี� โรงสี
มณีสมบรูณ์

 ต.บา้นกรา่ง
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กลุม่
ออมทรัพย์
เพื�อการผลติ
หมูท่ี� 6 บา้น
นํ�าซบั

สํานักงาน
กองทนุ

หมูบ่า้นหมูท่ี�
6 บา้นวงั
นํ�าซบั

 ต.วงันํ�าซบั
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

22/07/2022 09:12:46 22/07/2022 15:48:43 6 ชั�วโมง 35 นาท ี57 วนิาที - 6.42 กม.

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 23/07/2022 - - - - - - -

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 24/07/2022 - - - - - - -

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 25/07/2022 อยูท่ี� กลุม่
ออมทรัพย์
เพื�อการผลติ
หมูท่ี� 6 บา้น
นํ�าซบั

สํานักงาน
กองทนุ

หมูบ่า้นหมูท่ี�
6 บา้นวงั
นํ�าซบั

 ต.วงันํ�าซบั
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กลุม่
ออมทรัพย์
เพื�อการผลติ
หมูท่ี� 6 บา้น
นํ�าซบั

สํานักงาน
กองทนุ

หมูบ่า้นหมูท่ี�
6 บา้นวงั
นํ�าซบั

 ต.วงันํ�าซบั
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

25/07/2022 09:09:14 25/07/2022 15:55:52 6 ชั�วโมง 46 นาท ี38 วนิาที - 8.26 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.)

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 26/07/2022 อยูท่ี� กลุม่
ออมทรัพย์
เพื�อการผลติ
หมูท่ี� 6 บา้น
นํ�าซบั

สํานักงาน
กองทนุ

หมูบ่า้นหมูท่ี�
6 บา้นวงั
นํ�าซบั

 ต.วงันํ�าซบั
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กลุม่
ออมทรัพย์
เพื�อการผลติ
หมูท่ี� 6 บา้น
นํ�าซบั

สํานักงาน
กองทนุ

หมูบ่า้นหมูท่ี�
6 บา้นวงั
นํ�าซบั

 ต.วงันํ�าซบั
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

26/07/2022 09:21:02 26/07/2022 14:24:30 5 ชั�วโมง 3 นาท ี28 วนิาที - 0.67 กม.

30
แม็คโคร -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 27/07/2022 อยูท่ี� กลุม่
ออมทรัพย์
เพื�อการผลติ
หมูท่ี� 6 บา้น
นํ�าซบั

สํานักงาน
กองทนุ

หมูบ่า้นหมูท่ี�
6 บา้นวงั
นํ�าซบั

 ต.วงันํ�าซบั
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กลุม่
ออมทรัพย์
เพื�อการผลติ
หมูท่ี� 6 บา้น
นํ�าซบั

สํานักงาน
กองทนุ

หมูบ่า้นหมูท่ี�
6 บา้นวงั
นํ�าซบั

 ต.วงันํ�าซบั
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

27/07/2022 08:51:00 27/07/2022 15:38:03 6 ชั�วโมง 47 นาท ี3 วนิาที - 7.92 กม.



รถคันที่ 8 รถขุดไฮดรอลกิ โคมัสสุ PC200 LC-7 ตค – 1507 

 

 

 

 



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [25 แม็คโคร - นายวษิณุ ภฆูงั] ตค-1507 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/07/2022 วนัสิ�นสดุ: 29/07/2022

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 01/07/2022 อยูท่ี� ครัวตน้ตาล
 ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

01/07/2022
08:30:13

01/07/2022
15:36:04

7 ชั�วโมง 5 นาที
51 วนิาที

- 7.29 กม.

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

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

อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

04/07/2022
09:28:13

04/07/2022
15:02:36

5 ชั�วโมง 34 นาที
23 วนิาที

- 9.73 กม.

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 05/07/2022 - - - - - - -

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 06/07/2022 อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

06/07/2022
08:38:14

06/07/2022
15:13:32

6 ชั�วโมง 35 นาที
18 วนิาที

- 7.92 กม.

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 07/07/2022 อยูท่ี� เจห๊อย
 ต.เดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

07/07/2022
08:41:18

07/07/2022
15:28:38

6 ชั�วโมง 47 นาที
20 วนิาที

- 11.26 กม.

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 08/07/2022 อยูท่ี� วดัปากนํ�า
 ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัว-ีเทคเพน้ท์
 ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

08/07/2022
08:34:23

08/07/2022
15:38:16

7 ชั�วโมง 3 นาที
53 วนิาที

- 9.55 กม.

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 09/07/2022 - - - - - - -

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 10/07/2022 - - - - - - -



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 11/07/2022 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัว-ีเทคเพน้ท์
 ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัว-ีเทคเพน้ท์
 ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

11/07/2022
09:05:20

11/07/2022
15:39:55

6 ชั�วโมง 34 นาที
35 วนิาที

- 5.69 กม.

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 12/07/2022 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัว-ีเทคเพน้ท์
 ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

12/07/2022
09:14:00

12/07/2022
15:42:28

6 ชั�วโมง 28 นาที
28 วนิาที

- 3.81 กม.

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 13/07/2022 - - - - - - -

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 14/07/2022 - - - - - - -

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 15/07/2022 - - - - - - -

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 16/07/2022 - - - - - - -

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 17/07/2022 - - - - - - -

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 18/07/2022 - - - - - - -

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 19/07/2022 อยูท่ี� รา้นสมานการเกษตร
 ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

19/07/2022
08:43:26

19/07/2022
15:50:29

7 ชั�วโมง 7 นาท ี3
วนิาที

- 6.85 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.)

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 20/07/2022 อยูท่ี� วดัทา่ทอง
 ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

20/07/2022
08:50:21

20/07/2022
16:01:03

7 ชั�วโมง 10 นาที
42 วนิาที

- 7.54 กม.

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 21/07/2022 อยูท่ี� วดัทา่ทอง
 ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

21/07/2022
08:43:05

21/07/2022
16:01:29

7 ชั�วโมง 18 นาที
24 วนิาที

- 7.10 กม.

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 22/07/2022 อยูท่ี� วดัทา่ทอง
 ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

22/07/2022
08:47:56

22/07/2022
15:36:24

6 ชั�วโมง 48 นาที
28 วนิาที

- 6.46 กม.

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 25/07/2022 อยูท่ี� วดัทา่ทอง
 ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

25/07/2022
08:43:50

25/07/2022
15:47:33

7 ชั�วโมง 3 นาที
43 วนิาที

- 6.32 กม.

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 26/07/2022 อยูท่ี� วดัทา่ทอง
 ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

26/07/2022
08:42:56

26/07/2022
16:02:04

7 ชั�วโมง 19 นาที
8 วนิาที

- 6.48 กม.

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 27/07/2022 อยูท่ี� วดัทา่ทอง
 ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

27/07/2022
08:32:30

27/07/2022
15:43:58

7 ชั�วโมง 11 นาที
28 วนิาที

- 5.99 กม.

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 28/07/2022 - - - - - - -

25
แม็คโคร -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 29/07/2022 - - - - - - -



รถคันที่ 9 รถเกลี่ยดิน CATERPILLAR 120H ตค-1707 

 

 

 

      

  



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [10 รถเกลี�ยดนิ - นายสเุทพ ภฆูงั] ตค-1707 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/07/2022 วนัสิ�นสดุ: 29/07/2022

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 01/07/2022 อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
ไรร่ถ

 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลไร่
รถ

 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

01/07/2022
08:27:38

01/07/2022
16:26:56

7 ชั�วโมง 59 นาที
18 วนิาที

- 20.79 กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

ตค-1707 04/07/2022 อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
ไรร่ถ

 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

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

04/07/2022
07:59:41

04/07/2022
15:36:37

7 ชั�วโมง 36 นาที
56 วนิาที

- 18.41 กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

ตค-1707 06/07/2022 อยูท่ี� บา้นหนองกระเถา
 ต.ดอนเจดยี ์อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

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

06/07/2022
09:14:06

06/07/2022
16:31:36

7 ชั�วโมง 17 นาที
30 วนิาที

- 19.97 กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

ตค-1707 07/07/2022 อยูท่ี� บา้นหนองกระเถา
 ต.ดอนเจดยี ์อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

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

07/07/2022
08:48:52

07/07/2022
16:30:23

7 ชั�วโมง 41 นาที
31 วนิาที

- 20.46 กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

ตค-1707 08/07/2022 อยูท่ี� บา้นลาดปลาเคา้
 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 4
 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

08/07/2022
08:46:55

08/07/2022
16:12:20

7 ชั�วโมง 25 นาที
25 วนิาที

- 17.41 กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

ตค-1707 09/07/2022 - - - - - - -

10 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

ตค-1707 10/07/2022 - - - - - - -

10 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

ตค-1707 11/07/2022 อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 4
 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 4
 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

11/07/2022
08:38:05

11/07/2022
16:21:49

7 ชั�วโมง 43 นาที
44 วนิาที

- 20.11 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.)

10 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

ตค-1707 18/07/2022 อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 4
 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 4
 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

18/07/2022
11:05:40

18/07/2022
11:40:28

34 นาท ี48 วนิาที - 0.06 กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

ตค-1707 19/07/2022 อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 4
 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 4
 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

19/07/2022
08:40:28

19/07/2022
16:11:33

7 ชั�วโมง 31 นาท ี5
วนิาที

- 18.21 กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

ตค-1707 20/07/2022 อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 4
 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� พมิพด์ฟีารม์
 ต.บา้นโขง้ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

20/07/2022
08:40:48

20/07/2022
16:25:24

7 ชั�วโมง 44 นาที
36 วนิาที

- 20.68 กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

ตค-1707 21/07/2022 อยูท่ี� พมิพด์ฟีารม์
 ต.บา้นโขง้ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� พมิพด์ฟีารม์
 ต.บา้นโขง้ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

21/07/2022
08:49:24

21/07/2022
16:10:05

7 ชั�วโมง 20 นาที
41 วนิาที

- 17.42 กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

ตค-1707 22/07/2022 อยูท่ี� พมิพด์ฟีารม์
 ต.บา้นโขง้ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

22/07/2022
08:38:55

22/07/2022
16:17:59

7 ชั�วโมง 39 นาท ี4
วนิาที

- 25.28 กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

ตค-1707 25/07/2022 อยูท่ี� บา้นลาดปลาเคา้
 ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

25/07/2022
08:48:28

25/07/2022
16:43:51

7 ชั�วโมง 55 นาที
23 วนิาที

- 20.77 กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

ตค-1707 26/07/2022 อยูท่ี� บา้นลาดปลาเคา้
 ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

26/07/2022
08:43:52

26/07/2022
16:15:28

7 ชั�วโมง 31 นาที
36 วนิาที

- 17.32 กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

ตค-1707 27/07/2022 อยูท่ี� บา้นลาดปลาเคา้
 ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลไร่
รถ

 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

27/07/2022
08:41:13

27/07/2022
15:42:33

7 ชั�วโมง 1 นาท ี20
วนิาที

- 13.77 กม.
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รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [28 แม็คโคร - นายสริโรจน ์พลอยสขุใส] ตค-3446 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/07/2022 วนัสิ�นสดุ: 29/07/2022

ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 01/07/2022 อยูท่ี� จติเจรญิการเกษตร
 ต.วงันํ�าเย็น อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� แมพ่ลอยบรกิาร
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

01/07/2022
08:28:25

01/07/2022
15:58:38

7 ชั�วโมง 30 นาที
13 วนิาที

- 18.91 กม.

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 02/07/2022 - - - - - - -

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 03/07/2022 - - - - - - -

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 04/07/2022 อยูท่ี� แมพ่ลอยบรกิาร
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

04/07/2022
09:17:06

04/07/2022
15:25:46

6 ชั�วโมง 8 นาท ี40
วนิาที

- 10.26 กม.

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 05/07/2022 - - - - - - -

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 06/07/2022 อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

06/07/2022
08:30:31

06/07/2022
16:04:21

7 ชั�วโมง 33 นาที
50 วนิาที

- 11.08 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.)

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 07/07/2022 อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� รา้นเจเ๊รยีม
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

07/07/2022
08:23:47

07/07/2022
12:12:02

3 ชั�วโมง 48 นาที
15 วนิาที

- 9.77 กม.

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 10/07/2022 - - - - - - 0.58 กม.

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 11/07/2022 อยูท่ี� รา้นเจเ๊รยีม
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� รา้นเจเ๊รยีม
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

11/07/2022
09:43:55

11/07/2022
16:12:42

6 ชั�วโมง 28 นาที
47 วนิาที

- 8.26 กม.

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 12/07/2022 อยูท่ี� รา้นเจเ๊รยีม
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� รา้นเจเ๊รยีม
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

12/07/2022
09:12:10

12/07/2022
15:33:35

6 ชั�วโมง 21 นาที
25 วนิาที

- 8.48 กม.

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 13/07/2022 - - - - - - -

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 14/07/2022 - - - - - - 0.14 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 16/07/2022 อยูท่ี� รา้นเจเ๊รยีม
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� รา้นเจเ๊รยีม
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

16/07/2022
12:28:25

16/07/2022
13:11:13

42 นาท ี48 วนิาที - 3.97 กม.

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 17/07/2022 - - - - - - -

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 18/07/2022 - - - - - - -

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 19/07/2022 อยูท่ี� รา้นเจเ๊รยีม
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ธรีชยั สมุลูเวช
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

19/07/2022
09:28:31

19/07/2022
15:55:50

6 ชั�วโมง 27 นาที
19 วนิาที

- 19.40 กม.

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 20/07/2022 อยูท่ี� ธรีชยั สมุลูเวช
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ธรีชยั สมุลูเวช
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

20/07/2022
09:47:44

20/07/2022
15:59:19

6 ชั�วโมง 11 นาที
35 วนิาที

- 11.74 กม.

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 21/07/2022 อยูท่ี� ธรีชยั สมุลูเวช
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงงานสกุรแปรรปูเจย้หุมอูนิเตอร์
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

21/07/2022
09:30:09

21/07/2022
14:26:44

4 ชั�วโมง 56 นาที
35 วนิาที

- 7.51 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 22/07/2022 - - - - - - -

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 23/07/2022 - - - - - - -

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 24/07/2022 - - - - - - -

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 25/07/2022 อยูท่ี� โรงงานสกุรแปรรปูเจย้หุมอูนิเตอร์
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� Lam Bung Ban Pho
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

25/07/2022
08:30:40

25/07/2022
13:54:44

5 ชั�วโมง 24 นาท ี4
วนิาที

- 13.61 กม.

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 26/07/2022 - - - - - - 4.04 กม.

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 27/07/2022 อยูท่ี� Lam Bung Ban Pho
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� Lam Bung Ban Pho
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

27/07/2022
10:37:39

27/07/2022
11:18:24

40 นาท ี45 วนิาที - 2.24 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 28/07/2022 - - - - - - -

28
แม็คโคร -
นายสริ
โรจน์

พลอยสขุ
ใส

ตค-3446 29/07/2022 - - - - - - -



รถคันที่ 11 รถขุดไฮดรอลิกฮิตาชิ ZAXISS 200 ตค.-3447 

 

 

 

  



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [29 แม็คโคร - นายศริศิกัดิ� คุม้นุช] ตค-3447 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/07/2022 วนัสิ�นสดุ: 29/07/2022

ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

29
แม็คโคร -
นายศริิ
ศกัดิ� คุม้
นุช

ตค-3447 19/07/2022 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นรางทอง
 ต.วดัโบสถ ์อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

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

19/07/2022
12:59:01

19/07/2022
15:04:12

2 ชั�วโมง 5 นาท ี11
วนิาที

- 0.01 กม.

29
แม็คโคร -
นายศริิ
ศกัดิ� คุม้
นุช

ตค-3447 20/07/2022 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นรางทอง
 ต.วดัโบสถ ์อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

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

20/07/2022
08:36:37

20/07/2022
14:40:45

6 ชั�วโมง 4 นาท ี8
วนิาที

- 0.02 กม.

29
แม็คโคร -
นายศริิ
ศกัดิ� คุม้
นุช

ตค-3447 21/07/2022 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นรางทอง
 ต.วดัโบสถ ์อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

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

21/07/2022
09:01:37

21/07/2022
15:27:58

6 ชั�วโมง 26 นาที
21 วนิาที

- 0.03 กม.

29
แม็คโคร -
นายศริิ
ศกัดิ� คุม้
นุช

ตค-3447 22/07/2022 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นรางทอง
 ต.วดัโบสถ ์อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

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

22/07/2022
09:14:37

22/07/2022
13:18:04

4 ชั�วโมง 3 นาท ี27
วนิาที

- 0.01 กม.

29
แม็คโคร -
นายศริิ
ศกัดิ� คุม้
นุช

ตค-3447 25/07/2022 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นรางทอง
 ต.วดัโบสถ ์อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

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

25/07/2022
09:08:37

25/07/2022
11:25:00

2 ชั�วโมง 16 นาที
23 วนิาที

- 0.01 กม.

29
แม็คโคร -
นายศริิ
ศกัดิ� คุม้
นุช

ตค-3447 26/07/2022 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นรางทอง
 ต.วดัโบสถ ์อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

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

26/07/2022
09:04:37

26/07/2022
15:01:36

5 ชั�วโมง 56 นาที
59 วนิาที

- 0.01 กม.



รถคันที่ 12 รถเกลี่ยดินลอ้ยาง แคตเตอร์ฟิลล่าร์ 140 H ตค – 3692 

 

 

 

 

 



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [32 เกลี�ยดนิ - นายประสาร พลคิง] ตค-3692 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/07/2022 วนัสิ�นสดุ: 29/07/2022

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

32 เกลี�ย
ดนิ - นาย
ประสาร
พลคิง

ตค-3692 08/07/2022 - - - - - - -

32 เกลี�ย
ดนิ - นาย
ประสาร
พลคิง

ตค-3692 09/07/2022 - - - - - - -

32 เกลี�ย
ดนิ - นาย
ประสาร
พลคิง

ตค-3692 10/07/2022 - - - - - - -

32 เกลี�ย
ดนิ - นาย
ประสาร
พลคิง

ตค-3692 12/07/2022 - - - - - - -

32 เกลี�ย
ดนิ - นาย
ประสาร
พลคิง

ตค-3692 13/07/2022 - - - - - - -

32 เกลี�ย
ดนิ - นาย
ประสาร
พลคิง

ตค-3692 14/07/2022 - - - - - - -

32 เกลี�ย
ดนิ - นาย
ประสาร
พลคิง

ตค-3692 15/07/2022 - - - - - - -



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 16/07/2022 - - - - - - -

32 เกลี�ย
ดนิ - นาย
ประสาร
พลคิง

ตค-3692 17/07/2022 - - - - - - -



รถคันที่ 13 รถเกลี่ยดิน CATERPILLAR 140K ตค-3693 

 

 

 

                  

 

 



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [09 รถเกลี�ยดนิ - นายปรชีา สวา่งศร]ี ตค-3693 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/07/2022 วนัสิ�นสดุ: 29/07/2022

ชื�อ
สนิทรพัย์ ป้ายทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้

สถานที� สิ�น
สดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน

เวลาทาํงานเกนิ 14
ช.ม.

ระยะทางรวม
 (กม.)

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 01/07/2022 อยูท่ี� วดับา้นหนองหนิ
 ต.บา้นสระ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี�
ที�ทําการ
องคก์าร
บรหิารสว่น
ตําบลบา้น

สระ
 ต.บา้นสระ

อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

01/07/2022 08:38:19 01/07/2022 16:08:43 7 ชั�วโมง 30 นาท ี24
วนิาที

- 19.66 กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 06/07/2022 อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล ตําบลบา้น
สระ

 ต.บา้นสระ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี�
ที�ทําการ
ผูใ้หญบ่า้น
หมูท่ี� 4

ต.บา้นสระ
อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

06/07/2022 08:35:38 06/07/2022 15:56:07 7 ชั�วโมง 20 นาท ี29
วนิาที

- 23.79 กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 07/07/2022 อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 4
 ต.บา้นสระ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี�
ที�ทําการ
ผูใ้หญบ่า้น
หมูท่ี� 4

ต.บา้นสระ
อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

07/07/2022 08:43:39 07/07/2022 16:05:06 7 ชั�วโมง 21 นาท ี27
วนิาที

- 20.85 กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 08/07/2022 อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 4
 ต.บา้นสระ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดั
โพธิ�สวุรรณ

 ต.บา้นสระ
อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

08/07/2022 08:47:13 08/07/2022 15:52:16 7 ชั�วโมง 5 นาท ี3
วนิาที

- 22.50 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์ ป้ายทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้

สถานที� สิ�น
สดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน

เวลาทาํงานเกนิ 14
ช.ม.

ระยะทางรวม
(กม.)

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 11/07/2022 อยูท่ี� วดัโพธิ�สวุรรณ
 ต.บา้นสระ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี�
สหกรณ์

ชมุชนตําบล
หนองสะเดา
ที�ทําการ
องคก์าร
บรหิารสว่น
ตําบลหนอง
สะเดา

 ต.หนอง
สะเดา

อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

11/07/2022 08:25:29 11/07/2022 13:04:18 4 ชั�วโมง 38 นาท ี49
วนิาที

- 30.04 กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 12/07/2022 - - - - - - -

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 13/07/2022 - - - - - - -

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 14/07/2022 - - - - - - -

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 15/07/2022 - - - - - - -

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 16/07/2022 - - - - - - -

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 17/07/2022 - - - - - - -



ชื�อ
สนิทรพัย์ ป้ายทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้

สถานที� สิ�น
สดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน

เวลาทาํงานเกนิ 14
ช.ม.

ระยะทางรวม
(กม.)

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 18/07/2022 - - - - - - -

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 19/07/2022 อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบลหนองสะเดา

 ต.หนองสะเดา อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูย์
บรกิารและ
ถา่ยทอด
เทคโนโลยี
การเกษตร
ประจําตําบล
หนองสะเดา

 ต.หนอง
สะเดา

อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

19/07/2022 09:28:58 19/07/2022 16:16:52 6 ชั�วโมง 47 นาท ี54
วนิาที

- 27.69 กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 20/07/2022 อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบลหนองสะเดา

 ต.หนองสะเดา อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้น
บลัลงัก์

 ต.หนองผัก
นาก

อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

20/07/2022 08:27:37 20/07/2022 10:52:48 2 ชั�วโมง 25 นาท ี11
วนิาที

- 11.04 กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 21/07/2022 อยูท่ี� บา้นบลัลงัก์
 ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี�
บา้นลาด
ปลาเคา้

 ต.หนอง
สะเดา

อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

21/07/2022 09:26:40 21/07/2022 15:40:38 6 ชั�วโมง 13 นาท ี58
วนิาที

- 15.65 กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 22/07/2022 อยูท่ี� บา้นลาดปลาเคา้
 ต.หนองสะเดา อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัใหม่
ศรสีพุรรณ

(ธ)
 ต.หนอง

สะเดา
อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

22/07/2022 09:22:47 22/07/2022 15:34:38 6 ชั�วโมง 11 นาท ี51
วนิาที

- 14.83 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์ ป้ายทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้

สถานที� สิ�น
สดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน

เวลาทาํงานเกนิ 14
ช.ม.

ระยะทางรวม
(กม.)

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 25/07/2022 อยูท่ี� วดัใหมศ่รสีพุรรณ (ธ)
 ต.หนองสะเดา อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัใหม่
ศรสีพุรรณ

(ธ)
 ต.หนอง

สะเดา
อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

25/07/2022 08:25:42 25/07/2022 15:49:54 7 ชั�วโมง 24 นาท ี12
วนิาที

- 20.04 กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 26/07/2022 อยูท่ี� วดัใหมศ่รสีพุรรณ (ธ)
 ต.หนองสะเดา อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศาล
เจา้พอ่

พระยาครฑุ
 ต.หนอง

สะเดา
อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

26/07/2022 08:24:30 26/07/2022 16:04:37 7 ชั�วโมง 40 นาท ี7
วนิาที

- 21.76 กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 27/07/2022 อยูท่ี� ศาลเจา้พอ่พระยาครฑุ
 ต.หนองสะเดา อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูย์
บรกิารและ
ถา่ยทอด
เทคโนโลยี
การเกษตร
ประจําตําบล
หนองสะเดา

 ต.หนอง
สะเดา

อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

27/07/2022 09:17:03 27/07/2022 16:07:14 6 ชั�วโมง 50 นาท ี11
วนิาที

- 20.43 กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 28/07/2022 - - - - - - -

09 รถ
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 29/07/2022 - - - - - - -



รถคันที่ 14 รถขุดไฮดรอลิก แคตเตอร์ฟิลล่าร์ 320 DL  ตค-3721 

 

 

 

 

 



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [26 แม็คโคร - นายสเุพ็ชร มะลทิอง] ตค-3721 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/07/2022 วนัสิ�นสดุ: 29/07/2022

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 01/07/2022 อยูท่ี� Khlong Muang
 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยกํ์าจัดมลูฝอยรวมแบบครบวงจร
เทศบาลตําบลศรปีระจันต์

 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

01/07/2022
08:57:24

01/07/2022
16:18:04

7 ชั�วโมง 20 นาที
40 วนิาที

- 9.94 กม.

26
แม็คโคร -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 04/07/2022 อยูท่ี� ศนูยกํ์าจัดมลูฝอยรวมแบบครบวงจร
เทศบาลตําบลศรปีระจันต์

 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

04/07/2022
08:44:51

04/07/2022
15:44:56

7 ชั�วโมง 5 วนิาที - 7.46 กม.

26
แม็คโคร -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 06/07/2022 อยูท่ี� บา้นตลาดศรปีระจันต์
 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

06/07/2022
08:54:58

06/07/2022
15:59:27

7 ชั�วโมง 4 นาท ี29
วนิาที

- 7.65 กม.

26
แม็คโคร -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 07/07/2022 อยูท่ี� บา้นตลาดศรปีระจันต์
 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

07/07/2022
09:05:21

07/07/2022
15:53:00

6 ชั�วโมง 47 นาที
39 วนิาที

- 35.68 กม.

26
แม็คโคร -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 08/07/2022 อยูท่ี� บญุรอดโภชนา
 ต.มะขามลม้ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

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

08/07/2022
08:41:13

08/07/2022
15:54:32

7 ชั�วโมง 13 นาที
19 วนิาที

- 8.79 กม.

26
แม็คโคร -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 11/07/2022 อยูท่ี� บญุรอดโภชนา
 ต.มะขามลม้ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

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

11/07/2022
08:30:47

11/07/2022
15:57:02

7 ชั�วโมง 26 นาที
15 วนิาที

- 4.78 กม.

26
แม็คโคร -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 12/07/2022 อยูท่ี� บญุรอดโภชนา
 ต.มะขามลม้ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

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

12/07/2022
08:43:41

12/07/2022
15:07:48

6 ชั�วโมง 24 นาท ี7
วนิาที

- 4.74 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 19/07/2022 อยูท่ี� บญุรอดโภชนา
 ต.มะขามลม้ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

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

19/07/2022
08:26:26

19/07/2022
15:30:08

7 ชั�วโมง 3 นาท ี42
วนิาที

- 7.28 กม.

26
แม็คโคร -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 20/07/2022 อยูท่ี� บญุรอดโภชนา
 ต.มะขามลม้ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดับางปลาหมอ
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

20/07/2022
08:46:42

20/07/2022
15:59:34

7 ชั�วโมง 12 นาที
52 วนิาที

- 30.04 กม.

26
แม็คโคร -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 21/07/2022 อยูท่ี� วดับางปลาหมอ
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดับางปลาหมอ
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

21/07/2022
08:43:15

21/07/2022
15:46:35

7 ชั�วโมง 3 นาท ี20
วนิาที

- 7.94 กม.

26
แม็คโคร -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 22/07/2022 อยูท่ี� วดับางปลาหมอ
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดับางปลาหมอ
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

22/07/2022
08:24:44

22/07/2022
14:49:23

6 ชั�วโมง 24 นาที
39 วนิาที

- 7.16 กม.

26
แม็คโคร -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 25/07/2022 อยูท่ี� วดับางปลาหมอ
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หจก. เอ.ซ.ีซ ีแอค๊คอมมเูลชั�น
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

25/07/2022
08:47:35

25/07/2022
14:13:31

5 ชั�วโมง 25 นาที
56 วนิาที

- 7.77 กม.



รถคันที่ 15 ขุดไฮดรอลิค ตฆ-545 

 

 

 

 

 



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [64 แม็คโคร - นายวรากรณ ์ดอกรัก] ตฆ-545 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/07/2022 วนัสิ�นสดุ: 29/07/2022

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 01/07/2022 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัธนภิทัรกอ่สรา้ง
 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

01/07/2022
09:12:00

01/07/2022
15:32:45

6 ชั�วโมง 20 นาที
45 วนิาที

- 1.03 กม.

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

ตฆ-545 04/07/2022 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัธนภิทัรกอ่สรา้ง
 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

04/07/2022
08:54:40

04/07/2022
16:14:54

7 ชั�วโมง 20 นาที
14 วนิาที

- 1.36 กม.

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

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

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

06/07/2022
08:38:48

06/07/2022
16:08:29

7 ชั�วโมง 29 นาที
41 วนิาที

- 1.12 กม.

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

ตฆ-545 07/07/2022 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดันพนอบธนายุ
 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

07/07/2022
09:13:10

07/07/2022
16:20:45

7 ชั�วโมง 7 นาท ี35
วนิาที

- 0.80 กม.

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

ตฆ-545 08/07/2022 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดันพนอบธนายุ
 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

08/07/2022
08:49:48

08/07/2022
15:35:48

6 ชั�วโมง 46 นาที - 1.03 กม.

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

ตฆ-545 11/07/2022 อยูท่ี� วดับา้นไผข่าด
 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

11/07/2022
09:43:34

11/07/2022
16:14:29

6 ชั�วโมง 30 นาที
55 วนิาที

- 5.60 กม.

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

ตฆ-545 12/07/2022 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัธนภิทัรกอ่สรา้ง
 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

12/07/2022
08:57:21

12/07/2022
16:10:41

7 ชั�วโมง 13 นาที
20 วนิาที

- 1.67 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 19/07/2022 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดันพนอบธนายุ
 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

19/07/2022
08:43:40

19/07/2022
16:08:46

7 ชั�วโมง 25 นาท ี6
วนิาที

- 1.60 กม.

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

ตฆ-545 20/07/2022 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดันพนอบธนายุ
 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

20/07/2022
09:18:50

20/07/2022
16:09:38

6 ชั�วโมง 50 นาที
48 วนิาที

- 0.99 กม.

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

ตฆ-545 21/07/2022 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นไผข่าด
 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บรษัิท ประเทอืงการยาง จํากดั
 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

21/07/2022
09:21:01

21/07/2022
16:01:02

6 ชั�วโมง 40 นาท ี1
วนิาที

- 0.96 กม.

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

ตฆ-545 22/07/2022 อยูท่ี� บรษัิท ประเทอืงการยาง จํากดั
 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บรษัิท ประเทอืงการยาง จํากดั
 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

22/07/2022
09:21:05

22/07/2022
16:21:44

7 ชั�วโมง 39 วนิาที - 0.91 กม.

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

ตฆ-545 25/07/2022 อยูท่ี� บรษัิท ประเทอืงการยาง จํากดั
 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

25/07/2022
08:42:19

25/07/2022
16:09:28

7 ชั�วโมง 27 นาท ี9
วนิาที

- 0.98 กม.

64
แม็คโคร -
นายวรา
กรณ์
ดอกรัก

ตฆ-545 27/07/2022 อยูท่ี� ศรสํีาราญ
 ต.ศรสํีาราญ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

27/07/2022
10:06:28

27/07/2022
11:28:02

1 ชั�วโมง 21 นาที
34 วนิาที

- 2.85 กม.



รถคันที่ 16 กองช่าง เกลีย่ดิน อบจ.72 

 

 

 

 

 



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [12 รถเกลี�ยดนิ - นายสเุทพ ภฆูงั] อบจ-72 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/07/2022 วนัสิ�นสดุ: 29/07/2022

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

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

ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

ไมม่ขีอ้มลู



 

 

 

 

 

รายงานการเดินทางและอตัราการส้ินเปลืองน ้ามัน 

จ านวน 47 คัน 



รถบรรทุกโดยสารส่วนบุคคล 40-0189 

 

 
 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [13 โดยสาร - นายอดุม พลอยสกุใส] 40-0189 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

09/07/2022 11:01:19 09/07/2022 23:59:54 12 ชั�วโมง 58 นาท ี35
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

10/07/2022 00:00:54 10/07/2022 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี26
วนิาที

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

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

58 14.05 2.57 ลติร

11/07/2022 00:00:20 11/07/2022 23:59:47 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

108 105.79 16.27 ลติร

12/07/2022 00:00:47 12/07/2022 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี28
วนิาที

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

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

89 95.76 14.49 ลติร

13/07/2022 00:00:15 13/07/2022 23:59:43 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

107 50.09 7.96 ลติร

14/07/2022 00:00:43 14/07/2022 20:21:30 20 ชั�วโมง 20 นาท ี47
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 8 ชั�วโมง 53 นาท ี58 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 38.04 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 265.68 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 41.29 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 6.43 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถโดยสารส่วนบุคคล สีขาว (อีซูซุ) 40-0190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [58 โดยสาร - นายสมปอง ตึ�งพันธ]์ 40-0190 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2022 00:00:08 01/07/2022 23:59:34 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

94 153.51 28.95 ลติร

02/07/2022 00:00:35 02/07/2022 23:59:59 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

03/07/2022 00:01:00 03/07/2022 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี24
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

04/07/2022 00:00:24 04/07/2022 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี26
วนิาที

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

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

89 7.79 0.99 ลติร

05/07/2022 00:00:50 05/07/2022 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี25
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

06/07/2022 00:00:15 06/07/2022 23:59:43 23 ชั�วโมง 59 นาท ี28
วนิาที

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

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

109 220.35 41.17 ลติร

07/07/2022 00:00:43 07/07/2022 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี24
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

08/07/2022 00:00:08 08/07/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 59 นาท ี26
วนิาที

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

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

80 92.82 16.98 ลติร

09/07/2022 00:00:35 09/07/2022 23:58:59 23 ชั�วโมง 58 นาท ี24
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

10/07/2022 00:00:00 10/07/2022 23:59:26 23 ชั�วโมง 59 นาท ี26
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

11/07/2022 00:00:26 11/07/2022 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี27
วนิาที

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

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

67 44.88 8.28 ลติร

12/07/2022 00:00:54 12/07/2022 23:59:23 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

99 158.96 30.04 ลติร

13/07/2022 00:00:23 13/07/2022 23:59:53 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

14/07/2022 00:00:53 14/07/2022 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี27
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

15/07/2022 00:00:20 15/07/2022 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี25
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/07/2022 00:00:46 16/07/2022 23:59:10 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

17/07/2022 00:00:10 17/07/2022 23:59:35 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

18/07/2022 00:00:36 18/07/2022 23:58:59 23 ชั�วโมง 58 นาท ี23
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

19/07/2022 00:00:00 19/07/2022 23:59:23 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 0.02 0.00 ลติร

20/07/2022 00:00:24 20/07/2022 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี25
วนิาที

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

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

98 111.82 20.34 ลติร

21/07/2022 00:00:50 21/07/2022 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี27
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

22/07/2022 00:00:18 22/07/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี28
วนิาที

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

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

90 116.93 22.46 ลติร

23/07/2022 00:00:46 23/07/2022 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี26
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

24/07/2022 00:00:12 24/07/2022 23:59:37 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

25/07/2022 00:00:37 25/07/2022 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี27
วนิาที

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

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

87 83.80 16.07 ลติร

26/07/2022 00:00:04 26/07/2022 23:59:29 23 ชั�วโมง 59 นาท ี25
วนิาที

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

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

79 35.99 6.89 ลติร

27/07/2022 00:00:29 27/07/2022 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี25
วนิาที

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

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

91 58.26 10.70 ลติร

28/07/2022 00:00:54 28/07/2022 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี23
วนิาที

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

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

2 0.08 0.00 ลติร

29/07/2022 00:00:18 29/07/2022 13:46:52 13 ชั�วโมง 46 นาท ี34
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 8 ชั�วโมง 57 นาท ี54 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 48.19 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1085.22 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 : 202.87 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.35 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถโดยสารส่วนบุคคล สีขาว (อีซูซุ) 40-0191 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [59 โดยสาร - นายอานนท ์หนูเทศ] 40-0191 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2022 00:00:24 01/07/2022 23:59:59 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

80 59.65 10.67 ลติร

02/07/2022 00:01:01 02/07/2022 23:59:33 23 ชั�วโมง 58 นาท ี32
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

03/07/2022 00:00:34 03/07/2022 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี33
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

04/07/2022 00:00:07 04/07/2022 23:59:43 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

70 61.72 11.57 ลติร

05/07/2022 00:00:43 05/07/2022 23:59:14 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 0.02 0.00 ลติร

06/07/2022 00:00:15 06/07/2022 23:59:50 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

74 77.60 14.35 ลติร

07/07/2022 00:00:51 07/07/2022 23:59:25 23 ชั�วโมง 58 นาท ี34
วนิาที

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

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

79 60.51 11.49 ลติร

08/07/2022 00:00:25 08/07/2022 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

65 60.26 11.13 ลติร

09/07/2022 00:00:00 09/07/2022 23:59:33 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

10/07/2022 00:00:34 10/07/2022 23:59:08 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

11/07/2022 00:00:09 11/07/2022 23:59:44 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

67 58.80 11.09 ลติร

12/07/2022 00:00:45 12/07/2022 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี35
วนิาที

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

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

72 93.99 17.54 ลติร

13/07/2022 00:00:21 13/07/2022 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี36
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

14/07/2022 00:00:58 14/07/2022 23:59:29 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

15/07/2022 00:00:30 15/07/2022 23:58:59 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



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/07/2022 00:00:00 16/07/2022 23:59:30 23 ชั�วโมง 59 นาท ี30
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

17/07/2022 00:00:29 17/07/2022 23:59:00 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 0.01 0.00 ลติร

18/07/2022 00:00:01 18/07/2022 23:59:29 23 ชั�วโมง 59 นาท ี28
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

19/07/2022 00:00:29 19/07/2022 23:59:01 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

65 76.61 14.92 ลติร

20/07/2022 00:00:01 20/07/2022 23:59:34 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

68 52.09 9.82 ลติร

21/07/2022 00:00:34 21/07/2022 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

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

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

74 78.85 15.05 ลติร

22/07/2022 00:00:09 22/07/2022 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

65 75.36 14.05 ลติร

23/07/2022 00:00:46 23/07/2022 23:59:18 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

73 28.03 5.43 ลติร

24/07/2022 00:00:19 24/07/2022 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

0 0.00 0.00 ลติร

25/07/2022 00:00:52 25/07/2022 23:59:25 23 ชั�วโมง 58 นาท ี33
วนิาที

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

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

68 43.86 8.64 ลติร

26/07/2022 00:00:25 26/07/2022 23:59:56 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

68 35.20 6.44 ลติร

27/07/2022 00:00:57 27/07/2022 23:59:27 23 ชั�วโมง 58 นาท ี30
วนิาที

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

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

4 0.16 0.00 ลติร

28/07/2022 00:00:27 28/07/2022 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี32
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

29/07/2022 00:01:00 29/07/2022 13:47:12 13 ชั�วโมง 46 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 3 ชั�วโมง 51 นาท ี2 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 37.49 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 862.73 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 : 162.19 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.32 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถโดยสารส่วนบุคคล สีขาว (อีซูซุ) 40-0196 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [60 โดยสาร - นายสําเรงิ ไตรศรสีขุ] 40-0196 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2022 00:00:03 01/07/2022 23:59:43 23 ชั�วโมง 59 นาท ี40
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

02/07/2022 00:00:44 02/07/2022 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

03/07/2022 00:00:24 03/07/2022 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

04/07/2022 00:00:05 04/07/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี41
วนิาที

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

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

2 0.05 0.00 ลติร

05/07/2022 00:00:46 05/07/2022 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 0.01 0.00 ลติร

06/07/2022 00:00:27 06/07/2022 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

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

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

77 31.63 6.25 ลติร

07/07/2022 00:00:09 07/07/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี42
วนิาที

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

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

67 43.64 8.17 ลติร

08/07/2022 00:00:52 08/07/2022 23:59:35 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

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

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

77 42.33 7.80 ลติร

09/07/2022 00:00:36 09/07/2022 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

10/07/2022 00:00:19 10/07/2022 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

11/07/2022 00:00:02 11/07/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี44
วนิาที

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

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

71 49.64 9.44 ลติร

12/07/2022 00:00:46 12/07/2022 23:59:31 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

77 41.67 7.93 ลติร

13/07/2022 00:00:31 13/07/2022 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

14/07/2022 00:00:16 14/07/2022 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

15/07/2022 00:00:56 15/07/2022 23:59:33 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



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/07/2022 00:00:33 16/07/2022 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

17/07/2022 00:00:11 17/07/2022 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

0 0.00 0.00 ลติร

18/07/2022 00:01:51 18/07/2022 23:59:27 23 ชั�วโมง 57 นาท ี36
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

19/07/2022 00:00:27 19/07/2022 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

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

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

81 50.44 9.65 ลติร

20/07/2022 00:00:06 20/07/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี40
วนิาที

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

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

77 41.52 7.80 ลติร

21/07/2022 00:00:46 21/07/2022 23:59:30 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

78 42.61 7.92 ลติร

22/07/2022 00:00:30 22/07/2022 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

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

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

76 48.76 9.30 ลติร

23/07/2022 00:00:12 23/07/2022 23:59:52 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 0.02 0.00 ลติร

24/07/2022 00:00:52 24/07/2022 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

25/07/2022 00:00:31 25/07/2022 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 48.95 9.30 ลติร

26/07/2022 00:00:11 26/07/2022 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

68 34.73 6.44 ลติร

27/07/2022 00:00:50 27/07/2022 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

67 38.77 7.28 ลติร

28/07/2022 00:00:29 28/07/2022 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 0.00 0.00 ลติร

29/07/2022 00:00:08 29/07/2022 13:47:32 13 ชั�วโมง 47 นาท ี24
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 10 ชั�วโมง 17 นาท ี55 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 30.87 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 514.80 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 : 97.28 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.29 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล ม.1 (รถทัวร์ Benz) 40-0225 
 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [01 ทวัร ์- นายเกษม โฉมยงค]์ 40-0225 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2022

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

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2022 00:00:25 01/07/2022 23:59:57 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

02/07/2022 00:00:57 02/07/2022 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/07/2022 00:00:29 03/07/2022 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/07/2022 00:00:01 04/07/2022 23:59:33 23 ชั�วโมง 59 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/07/2022 00:00:33 05/07/2022 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.09 0.00 ลติร

06/07/2022 00:00:05 06/07/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 59 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/07/2022 00:00:37 07/07/2022 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

08/07/2022 00:00:09 08/07/2022 23:59:41 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

09/07/2022 00:00:41 09/07/2022 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/07/2022 00:00:14 10/07/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

11/07/2022 00:00:46 11/07/2022 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

12/07/2022 00:00:19 12/07/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/07/2022 00:00:51 13/07/2022 23:59:25 23 ชั�วโมง 58 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

14/07/2022 00:00:24 14/07/2022 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

15/07/2022 00:00:57 15/07/2022 23:59:28 23 ชั�วโมง 58 นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

16/07/2022 00:00:28 16/07/2022 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 1.24 0.00 ลติร

17/07/2022 00:00:00 17/07/2022 23:59:29 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

18/07/2022 00:00:29 18/07/2022 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 307.55 0.00 ลติร

19/07/2022 00:00:01 19/07/2022 23:59:32 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

0 216.98 0.00 ลติร

20/07/2022 00:00:32 20/07/2022 23:59:03 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 0.32 0.00 ลติร

21/07/2022 00:00:02 21/07/2022 23:59:35 23 ชั�วโมง 59 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.21 0.00 ลติร

22/07/2022 00:00:35 22/07/2022 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

23/07/2022 00:00:07 23/07/2022 23:59:39 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 0.98 0.00 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

24/07/2022 00:00:39 24/07/2022 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� PTT NGV Service Station
 ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

0 236.45 0.00 ลติร

25/07/2022 00:00:10 25/07/2022 23:59:43 23 ชั�วโมง 59 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� ทา่ขา้วทา่พทุรา
 ต.ทา่พทุรา อ.คลองขลงุ จ.กําแพงเพชร

อยูท่ี� ลกัคก์อ๊ปปี�
 ต.สเุทพ อ.เมอืงเชยีงใหม ่จ.เชยีงใหม่

0 452.05 0.00 ลติร

26/07/2022 00:00:43 26/07/2022 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� ลกัคก์อ๊ปปี�
 ต.สเุทพ อ.เมอืงเชยีงใหม ่จ.เชยีงใหม่

อยูท่ี� ลกัคก์อ๊ปปี�
 ต.สเุทพ อ.เมอืงเชยีงใหม ่จ.เชยีงใหม่

0 125.49 0.00 ลติร

27/07/2022 00:00:15 27/07/2022 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� ลกัคก์อ๊ปปี�
 ต.สเุทพ อ.เมอืงเชยีงใหม ่จ.เชยีงใหม่

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 646.52 0.00 ลติร

28/07/2022 00:00:48 28/07/2022 23:59:19 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 0.93 0.00 ลติร

29/07/2022 00:00:19 29/07/2022 14:17:50 14 ชั�วโมง 17 นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : --

ความเร็วเฉลี�ย : --

รวมระยะทาง : 1988.79 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : --

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : --

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถยนต์โดยสาร 40-0255  (ติดลกูกรง) สีขาว 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [14 โดยสาร] 40-0255 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2022 00:00:46 01/07/2022 23:59:43 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

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

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

79 82.61 13.41 ลติร

02/07/2022 00:00:44 02/07/2022 23:59:41 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

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

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

8 0.15 0.00 ลติร

03/07/2022 00:00:41 03/07/2022 23:59:38 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

04/07/2022 00:00:39 04/07/2022 23:59:39 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

86 92.88 15.19 ลติร

05/07/2022 00:00:40 05/07/2022 23:59:39 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

06/07/2022 00:00:39 06/07/2022 23:59:39 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

79 85.63 13.19 ลติร

07/07/2022 00:00:39 07/07/2022 23:59:39 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

84 86.90 14.02 ลติร

08/07/2022 00:00:39 08/07/2022 23:59:40 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

80 96.89 16.36 ลติร

09/07/2022 00:00:40 09/07/2022 23:59:40 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

10/07/2022 00:00:41 10/07/2022 23:59:41 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

11/07/2022 00:00:42 11/07/2022 23:59:43 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

86 97.73 17.25 ลติร

12/07/2022 00:00:44 12/07/2022 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

13/07/2022 00:00:46 13/07/2022 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

14/07/2022 00:00:49 14/07/2022 23:59:48 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

15/07/2022 00:00:48 15/07/2022 23:59:45 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

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

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

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

16/07/2022 00:00:45 16/07/2022 23:59:42 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

17/07/2022 00:00:42 17/07/2022 23:59:39 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

18/07/2022 00:00:40 18/07/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

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

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

82 95.39 15.81 ลติร

19/07/2022 00:00:37 19/07/2022 23:59:35 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

86 92.52 15.10 ลติร

20/07/2022 00:00:35 20/07/2022 23:59:36 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

92 133.55 22.87 ลติร

21/07/2022 00:00:36 21/07/2022 23:59:39 23 ชั�วโมง 59 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

82 97.47 16.67 ลติร

22/07/2022 00:00:39 22/07/2022 23:59:41 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

82 112.17 18.97 ลติร

23/07/2022 00:00:41 23/07/2022 23:59:40 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

24/07/2022 00:00:41 24/07/2022 23:59:39 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

25/07/2022 00:00:40 25/07/2022 23:59:39 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

89 83.96 14.14 ลติร

26/07/2022 00:00:39 26/07/2022 23:59:38 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

95 83.45 14.06 ลติร

27/07/2022 00:00:38 27/07/2022 23:59:37 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

84 94.76 16.29 ลติร

28/07/2022 00:00:38 28/07/2022 23:59:35 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

29/07/2022 00:00:35 29/07/2022 13:48:04 13 ชั�วโมง 47 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 14 ชั�วโมง 4 นาท ี18 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 45.63 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1336.07 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 : 223.33 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.98 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถยนต์โดยสาร 40-0256  (ติดลกูกรง) สีขาว 

 

 

  

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [15 โดยสาร] 40-0256 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2022 00:00:24 01/07/2022 23:59:02 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

7 0.08 0.00 ลติร

02/07/2022 00:00:03 02/07/2022 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี37
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

03/07/2022 00:00:40 03/07/2022 23:59:17 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

04/07/2022 00:00:18 04/07/2022 23:59:55 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

2 0.03 0.00 ลติร

05/07/2022 00:00:56 05/07/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

06/07/2022 00:00:34 06/07/2022 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

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

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

1 0.06 0.00 ลติร

07/07/2022 00:00:13 07/07/2022 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี39
วนิาที

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

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

101 83.83 14.06 ลติร

08/07/2022 00:00:53 08/07/2022 23:59:32 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

79 85.62 13.78 ลติร

09/07/2022 00:00:32 09/07/2022 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

10/07/2022 00:00:12 10/07/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี39
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

11/07/2022 00:00:51 11/07/2022 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

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

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

81 97.99 16.23 ลติร

12/07/2022 00:00:32 12/07/2022 23:59:12 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

10 0.16 0.01 ลติร

13/07/2022 00:00:13 13/07/2022 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี41
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

14/07/2022 00:00:55 14/07/2022 23:59:33 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

15/07/2022 00:00:33 15/07/2022 23:59:09 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



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/07/2022 00:00:09 16/07/2022 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

17/07/2022 00:00:46 17/07/2022 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

18/07/2022 00:00:22 18/07/2022 23:59:58 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

51 8.00 1.22 ลติร

19/07/2022 00:00:58 19/07/2022 23:59:34 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 85.89 13.65 ลติร

20/07/2022 00:00:35 20/07/2022 23:59:13 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 89.83 15.28 ลติร

21/07/2022 00:00:13 21/07/2022 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี41
วนิาที

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

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

102 88.11 13.96 ลติร

22/07/2022 00:00:54 22/07/2022 23:59:35 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

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

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

81 77.68 13.10 ลติร

23/07/2022 00:00:35 23/07/2022 23:59:13 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

24/07/2022 00:00:14 24/07/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี37
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

25/07/2022 00:00:51 25/07/2022 23:59:30 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 77.84 12.49 ลติร

26/07/2022 00:00:30 26/07/2022 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

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

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

97 82.33 13.18 ลติร

27/07/2022 00:00:09 27/07/2022 23:59:47 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

109 77.90 12.22 ลติร

28/07/2022 00:00:48 28/07/2022 23:59:25 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

29/07/2022 00:00:25 29/07/2022 13:48:58 13 ชั�วโมง 48 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 20 ชั�วโมง 42 นาท ี23 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 52.33 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 855.36 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 : 139.18 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 6.15 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถยนต์โดยสาร 40-0257  (ติดลกูกรง) สีขาว 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [16 โดยสาร] 40-0257 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2022 00:00:36 01/07/2022 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

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

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

81 110.08 18.75 ลติร

02/07/2022 00:00:31 02/07/2022 23:59:23 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

03/07/2022 00:00:23 03/07/2022 23:59:15 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

04/07/2022 00:00:16 04/07/2022 23:59:08 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

05/07/2022 00:00:09 05/07/2022 23:59:00 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

06/07/2022 00:00:01 06/07/2022 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี53
วนิาที

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

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

86 91.32 15.29 ลติร

07/07/2022 00:00:55 07/07/2022 23:59:48 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

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

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

77 101.88 16.82 ลติร

08/07/2022 00:00:49 08/07/2022 23:59:42 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

82 123.03 20.24 ลติร

09/07/2022 00:00:42 09/07/2022 23:59:35 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

10/07/2022 00:00:36 10/07/2022 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

11/07/2022 00:00:30 11/07/2022 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

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

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

79 128.78 21.58 ลติร

12/07/2022 00:00:25 12/07/2022 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

13/07/2022 00:00:20 13/07/2022 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

14/07/2022 00:00:16 14/07/2022 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

15/07/2022 00:00:10 15/07/2022 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/07/2022 00:00:02 16/07/2022 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี52
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

17/07/2022 00:00:53 17/07/2022 23:59:45 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

18/07/2022 00:00:46 18/07/2022 23:59:36 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

19/07/2022 00:00:36 19/07/2022 23:59:27 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
วนิาที

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

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

87 136.18 23.09 ลติร

20/07/2022 00:00:27 20/07/2022 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

84 114.74 18.67 ลติร

21/07/2022 00:00:19 21/07/2022 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

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

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

79 119.50 20.52 ลติร

22/07/2022 00:00:15 22/07/2022 23:59:10 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

80 136.92 23.11 ลติร

23/07/2022 00:00:10 23/07/2022 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

24/07/2022 00:00:03 24/07/2022 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี53
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

25/07/2022 00:00:56 25/07/2022 23:59:48 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

80 115.37 18.54 ลติร

26/07/2022 00:00:49 26/07/2022 23:59:40 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

80 115.37 19.48 ลติร

27/07/2022 00:00:40 27/07/2022 23:59:32 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

84 146.19 25.05 ลติร

28/07/2022 00:00:33 28/07/2022 23:59:24 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

29/07/2022 00:00:25 29/07/2022 13:49:41 13 ชั�วโมง 49 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 13 ชั�วโมง 33 นาท ี12 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 48.19 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1439.37 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 : 241.14 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.97 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถยนต์โดยสาร 40-0265  (ติดลกูกรง) สีขาว 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [17 โดยสาร] 40-0265 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2022

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: 07/2022

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

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2022 00:00:41 01/07/2022 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

76 22.45 3.81 ลติร

02/07/2022 00:00:51 02/07/2022 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี9
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/07/2022 00:00:01 03/07/2022 23:59:10 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/07/2022 00:00:11 04/07/2022 23:59:21 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

81 16.79 2.66 ลติร

05/07/2022 00:00:22 05/07/2022 23:59:32 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

06/07/2022 00:00:33 06/07/2022 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

07/07/2022 00:00:44 07/07/2022 23:59:54 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

77 22.74 3.84 ลติร

08/07/2022 00:00:55 08/07/2022 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี9
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

6 0.04 0.00 ลติร

09/07/2022 00:00:05 09/07/2022 23:59:16 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/07/2022 00:00:17 10/07/2022 23:59:27 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

11/07/2022 00:00:28 11/07/2022 23:59:39 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

74 21.32 3.62 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

12/07/2022 00:00:39 12/07/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

13/07/2022 00:00:51 13/07/2022 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี13
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

14/07/2022 00:00:04 14/07/2022 23:59:15 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

15/07/2022 00:00:16 15/07/2022 23:59:26 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

16/07/2022 00:00:26 16/07/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

9 0.13 0.00 ลติร

17/07/2022 00:00:37 17/07/2022 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

18/07/2022 00:00:48 18/07/2022 23:59:57 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 33.35 5.80 ลติร

19/07/2022 00:00:58 19/07/2022 23:59:06 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

20/07/2022 00:00:06 20/07/2022 23:59:15 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

10 0.31 0.02 ลติร

21/07/2022 00:00:16 21/07/2022 23:59:28 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

65 16.46 2.79 ลติร

22/07/2022 00:00:28 22/07/2022 23:59:39 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

77 34.11 5.89 ลติร

23/07/2022 00:00:39 23/07/2022 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

24/07/2022 00:00:51 24/07/2022 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/07/2022 00:00:02 25/07/2022 23:59:12 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

93 26.98 4.20 ลติร

26/07/2022 00:00:13 26/07/2022 23:59:21 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

79 25.04 3.96 ลติร

27/07/2022 00:00:22 27/07/2022 23:59:31 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

75 26.21 4.40 ลติร

28/07/2022 00:00:31 28/07/2022 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

29/07/2022 00:00:42 29/07/2022 13:50:43 13 ชั�วโมง 50 นาท ี1
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 8 ชั�วโมง 24 นาท ี4 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 40.28 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 245.99 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 40.99 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 6.00 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกเทท้าย สีเหลือง 6 ล้อ (มิซูบิช)ิ 83-4802 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [41 เททา้ย - นายจตรุงค ์ชาวบา้นซอ่ง] 83-4802 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2022 00:00:56 01/07/2022 23:59:26 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

77 106.54 20.47 ลติร

02/07/2022 00:00:26 02/07/2022 23:59:55 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

03/07/2022 00:00:55 03/07/2022 23:59:23 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 0.03 0.00 ลติร

04/07/2022 00:00:24 04/07/2022 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี30
วนิาที

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

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

82 105.47 20.10 ลติร

05/07/2022 00:00:54 05/07/2022 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี29
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

06/07/2022 00:00:23 06/07/2022 23:59:53 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

78 125.27 22.89 ลติร

07/07/2022 00:00:54 07/07/2022 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี29
วนิาที

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

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

79 131.26 25.80 ลติร

08/07/2022 00:00:23 08/07/2022 23:59:54 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

79 159.59 31.01 ลติร

09/07/2022 00:00:54 09/07/2022 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี30
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

10/07/2022 00:00:24 10/07/2022 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี29
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

11/07/2022 00:00:54 11/07/2022 23:59:24 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

79 133.71 25.89 ลติร

12/07/2022 00:00:25 12/07/2022 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี31
วนิาที

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

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

80 130.38 25.31 ลติร

13/07/2022 00:00:56 13/07/2022 23:59:28 23 ชั�วโมง 58 นาท ี32
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

14/07/2022 00:00:28 14/07/2022 23:59:57 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

15/07/2022 00:00:57 15/07/2022 23:59:24 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



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/07/2022 00:00:24 16/07/2022 23:59:51 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

17/07/2022 00:00:51 17/07/2022 23:59:18 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

18/07/2022 00:00:19 18/07/2022 23:59:45 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

19/07/2022 00:00:46 19/07/2022 23:59:13 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

82 133.00 26.32 ลติร

20/07/2022 00:00:13 20/07/2022 23:59:43 23 ชั�วโมง 59 นาท ี30
วนิาที

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

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

84 126.25 24.51 ลติร

21/07/2022 00:00:44 21/07/2022 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

82 125.55 24.38 ลติร

22/07/2022 00:00:16 22/07/2022 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี32
วนิาที

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

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

81 129.39 24.76 ลติร

23/07/2022 00:00:49 23/07/2022 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี28
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

24/07/2022 00:00:18 24/07/2022 23:59:46 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

25/07/2022 00:00:47 25/07/2022 23:59:16 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

91 128.22 24.56 ลติร

26/07/2022 00:00:17 26/07/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี29
วนิาที

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

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

79 126.82 24.44 ลติร

27/07/2022 00:00:46 27/07/2022 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี29
วนิาที

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

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

87 128.92 25.11 ลติร

28/07/2022 00:00:15 28/07/2022 23:59:43 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

29/07/2022 00:00:43 29/07/2022 13:59:24 13 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 21 ชั�วโมง 34 นาท ี44 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 50.46 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1790.42 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 : 345.55 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.18 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกเทท้าย MITSUBISHI 6 ล้อ 83-4803 

 

 

 

 

 

 

 

  



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

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2022 00:00:59 01/07/2022 23:59:40 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

02/07/2022 00:00:40 02/07/2022 23:59:22 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 0.02 0.00 ลติร

03/07/2022 00:00:22 03/07/2022 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

04/07/2022 00:00:03 04/07/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี43
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

05/07/2022 00:00:46 05/07/2022 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

06/07/2022 00:00:27 06/07/2022 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

07/07/2022 00:00:09 07/07/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี42
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

08/07/2022 00:00:51 08/07/2022 23:59:33 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

09/07/2022 00:00:33 09/07/2022 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

10/07/2022 00:00:16 10/07/2022 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี43
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

11/07/2022 00:00:59 11/07/2022 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

0 0.00 0.00 ลติร

12/07/2022 00:00:43 12/07/2022 23:59:27 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

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

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

62 6.13 0.71 ลติร

13/07/2022 00:00:27 13/07/2022 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

0 0.00 0.00 ลติร

14/07/2022 00:00:13 14/07/2022 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี42
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

15/07/2022 00:00:55 15/07/2022 23:59:36 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/07/2022 00:00:36 16/07/2022 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

17/07/2022 00:00:17 17/07/2022 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

18/07/2022 00:00:00 18/07/2022 23:59:39 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

8 0.06 0.00 ลติร

19/07/2022 00:00:39 19/07/2022 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

20/07/2022 00:00:17 20/07/2022 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี40
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

21/07/2022 00:00:56 21/07/2022 23:59:41 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

22/07/2022 00:00:41 22/07/2022 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

23/07/2022 00:00:23 23/07/2022 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

24/07/2022 00:00:05 24/07/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี41
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

25/07/2022 00:00:46 25/07/2022 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

26/07/2022 00:00:25 26/07/2022 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

27/07/2022 00:00:03 27/07/2022 23:59:43 23 ชั�วโมง 59 นาท ี40
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

28/07/2022 00:00:42 28/07/2022 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

70 11.95 1.95 ลติร

29/07/2022 00:00:42 29/07/2022 13:59:37 13 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 ชั�วโมง 19 นาท ี12 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 17.62 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 18.18 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 : 2.66 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 6.83 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกเทท้าย สีเหลือง 6 ล้อ (มิซูบิช)ิ 83-4804 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [42 เททา้ย - นายสมศกัดิ� ทองสขุ] 83-4804 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2022 00:00:12 01/07/2022 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี47
วนิาที

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

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

61 27.20 3.78 ลติร

02/07/2022 00:00:59 02/07/2022 23:59:44 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

03/07/2022 00:00:43 03/07/2022 23:59:28 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

04/07/2022 00:00:28 04/07/2022 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

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

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

60 26.90 4.04 ลติร

05/07/2022 00:00:15 05/07/2022 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

06/07/2022 00:00:00 06/07/2022 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี47
วนิาที

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

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

72 106.55 13.78 ลติร

07/07/2022 00:00:46 07/07/2022 23:59:33 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

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

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

70 26.88 4.16 ลติร

08/07/2022 00:00:33 08/07/2022 23:59:20 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

65 31.84 4.35 ลติร

09/07/2022 00:00:20 09/07/2022 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

10/07/2022 00:00:06 10/07/2022 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี47
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

11/07/2022 00:00:52 11/07/2022 23:59:40 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

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

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

81 143.30 19.34 ลติร

12/07/2022 00:00:40 12/07/2022 23:59:27 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

63 26.63 3.94 ลติร

13/07/2022 00:00:27 13/07/2022 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

14/07/2022 00:00:14 14/07/2022 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี44
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

15/07/2022 00:00:58 15/07/2022 23:59:42 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



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/07/2022 00:00:42 16/07/2022 23:59:25 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

17/07/2022 00:00:25 17/07/2022 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

18/07/2022 00:00:08 18/07/2022 23:59:49 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

1 0.02 0.00 ลติร

19/07/2022 00:00:49 19/07/2022 23:59:33 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

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

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

77 68.53 7.94 ลติร

20/07/2022 00:00:33 20/07/2022 23:59:18 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

74 136.77 18.59 ลติร

21/07/2022 00:00:18 21/07/2022 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

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

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

74 62.14 7.59 ลติร

22/07/2022 00:00:05 22/07/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี46
วนิาที

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

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

69 57.82 6.67 ลติร

23/07/2022 00:00:51 23/07/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

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

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

0 0.03 0.00 ลติร

24/07/2022 00:00:37 24/07/2022 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

25/07/2022 00:00:22 25/07/2022 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

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

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

75 131.11 17.65 ลติร

26/07/2022 00:00:08 26/07/2022 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี45
วนิาที

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

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

73 61.79 6.44 ลติร

27/07/2022 00:00:53 27/07/2022 23:59:38 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

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

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

70 56.06 7.42 ลติร

28/07/2022 00:00:38 28/07/2022 23:59:22 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 0.02 0.00 ลติร

29/07/2022 00:00:22 29/07/2022 13:59:43 13 ชั�วโมง 59 นาท ี21
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 9 ชั�วโมง 20 นาท ี37 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 30.77 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 963.59 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 : 125.69 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 7.67 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกเทท้าย สีเหลือง 6 ล้อ (มิซูบิช)ิ 83-4805 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [44 เททา้ย - นายอภเิชษฐ ์เหรยีญกาญจนรัตน]์ 83-4805 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2022 00:00:09 01/07/2022 23:59:30 23 ชั�วโมง 59 นาท ี21
วนิาที

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

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

72 152.15 29.24 ลติร

02/07/2022 00:00:30 02/07/2022 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

0 0.00 0.00 ลติร

03/07/2022 00:00:49 03/07/2022 23:59:06 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

0 0.01 0.00 ลติร

04/07/2022 00:00:07 04/07/2022 23:59:28 23 ชั�วโมง 59 นาท ี21
วนิาที

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

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

75 123.55 23.28 ลติร

05/07/2022 00:00:29 05/07/2022 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

06/07/2022 00:00:47 06/07/2022 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี19
วนิาที

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

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

74 124.37 23.88 ลติร

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

75 121.62 23.15 ลติร

08/07/2022 00:00:28 08/07/2022 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี21
วนิาที

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

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

80 144.33 28.26 ลติร

09/07/2022 00:00:50 09/07/2022 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

0 0.00 0.00 ลติร

10/07/2022 00:00:09 10/07/2022 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

0 0.00 0.00 ลติร

11/07/2022 00:00:30 11/07/2022 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี22
วนิาที

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

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

72 127.13 24.91 ลติร

12/07/2022 00:00:53 12/07/2022 23:59:15 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

77 123.13 23.63 ลติร

13/07/2022 00:00:16 13/07/2022 23:59:38 23 ชั�วโมง 59 นาท ี22
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

14/07/2022 00:00:39 14/07/2022 23:59:57 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

1 0.04 0.00 ลติร

15/07/2022 00:00:58 15/07/2022 23:59:15 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

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

16/07/2022 00:00:15 16/07/2022 23:59:33 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

17/07/2022 00:00:33 17/07/2022 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

0 0.00 0.00 ลติร

18/07/2022 00:00:51 18/07/2022 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี16
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

19/07/2022 00:00:08 19/07/2022 23:59:26 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

75 129.03 24.89 ลติร

20/07/2022 00:00:27 20/07/2022 23:59:46 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

73 128.30 25.24 ลติร

21/07/2022 00:00:47 21/07/2022 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี21
วนิาที

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

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

78 122.20 23.64 ลติร

22/07/2022 00:00:08 22/07/2022 23:59:29 23 ชั�วโมง 59 นาท ี21
วนิาที

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

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

78 148.98 28.75 ลติร

23/07/2022 00:00:30 23/07/2022 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

0 0.00 0.00 ลติร

24/07/2022 00:00:49 24/07/2022 23:59:06 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

0 0.00 0.00 ลติร

25/07/2022 00:00:06 25/07/2022 23:59:25 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

75 118.52 23.01 ลติร

26/07/2022 00:00:25 26/07/2022 23:59:42 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

74 110.25 21.38 ลติร

27/07/2022 00:00:43 27/07/2022 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

28/07/2022 00:00:59 28/07/2022 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

29/07/2022 00:00:15 29/07/2022 14:01:01 14 ชั�วโมง 46 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 12 ชั�วโมง 39 นาท ี5 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 40.58 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1673.60 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 : 323.26 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.18 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกน้ำ MITSUBISHI 6 ล้อ 83-4899 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [05 รถนํ�า - นายธงชยั นามมะลวินั] 83-4899 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2022 00:00:35 01/07/2022 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� ปู่ -ยา่ การเกษตร
 ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

81 18.00 5.39 ลติร

02/07/2022 00:00:30 02/07/2022 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

03/07/2022 00:00:26 03/07/2022 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

04/07/2022 00:00:21 04/07/2022 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

05/07/2022 00:00:16 05/07/2022 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

06/07/2022 00:00:12 06/07/2022 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

07/07/2022 00:00:08 07/07/2022 20:11:45 20 ชั�วโมง 11 นาท ี37
วนิาที

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

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

68 18.46 4.25 ลติร

08/07/2022 14:28:34 08/07/2022 23:59:41 9 ชั�วโมง 31 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� กว๋ยเตี�ยวหมตูาลี
 ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

58 3.88 0.82 ลติร

09/07/2022 00:00:40 09/07/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

10/07/2022 00:00:37 10/07/2022 23:59:32 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

11/07/2022 00:00:32 11/07/2022 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

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

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

66 13.57 3.18 ลติร

12/07/2022 00:00:28 12/07/2022 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

13/07/2022 00:00:25 13/07/2022 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

14/07/2022 00:00:23 14/07/2022 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

15/07/2022 00:00:19 15/07/2022 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/07/2022 00:00:13 16/07/2022 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

17/07/2022 00:00:07 17/07/2022 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

18/07/2022 00:00:01 18/07/2022 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี54
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

19/07/2022 00:00:54 19/07/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

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

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

43 19.46 4.93 ลติร

20/07/2022 00:00:51 20/07/2022 23:59:50 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

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

อยูท่ี� สํานักงาน ประปาอูท่อง
 ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

41 17.57 4.17 ลติร

21/07/2022 00:00:50 21/07/2022 23:59:49 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงาน ประปาอูท่อง
 ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

65 20.33 4.73 ลติร

22/07/2022 00:00:49 22/07/2022 23:59:48 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

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

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

20 7.46 1.64 ลติร

23/07/2022 00:00:48 23/07/2022 23:59:45 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

24/07/2022 00:00:45 24/07/2022 23:59:40 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

25/07/2022 00:00:40 25/07/2022 23:59:38 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

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

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

46 17.81 4.79 ลติร

26/07/2022 00:00:38 26/07/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

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

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

20 15.36 3.57 ลติร

27/07/2022 00:00:36 27/07/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

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

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

46 38.50 9.41 ลติร

28/07/2022 00:00:34 28/07/2022 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

29/07/2022 00:00:30 29/07/2022 10:30:44 10 ชั�วโมง 30 นาท ี14
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 16 ชั�วโมง 27 นาท ี31 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 10.97 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 190.43 กม.



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 46.88 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 4.06 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกน้ำ MITSUBISHI 6 ล้อ 83-4900 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [02 รถนํ�า - นายธาตร ีบรุาคร] 83-4900 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2022

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

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2022 08:21:42 01/07/2022 16:30:27 8 ชั�วโมง 8 นาท ี45 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลไรร่ถ
 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลไรร่ถ
 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

33 13.94 3.28 ลติร

04/07/2022 07:59:00 04/07/2022 15:42:28 7 ชั�วโมง 43 นาท ี28
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลไรร่ถ
 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

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

34 12.54 2.78 ลติร

06/07/2022 09:00:02 06/07/2022 15:56:55 6 ชั�วโมง 56 นาท ี53
วนิาที

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

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

9 1.45 0.19 ลติร

07/07/2022 08:48:10 07/07/2022 16:08:50 7 ชั�วโมง 20 นาท ี40
วนิาที

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

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

14 10.01 2.14 ลติร

08/07/2022 08:30:32 08/07/2022 16:14:18 7 ชั�วโมง 43 นาท ี46
วนิาที

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

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 4
 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

46 32.68 8.26 ลติร

11/07/2022 08:32:28 11/07/2022 16:28:02 7 ชั�วโมง 55 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 4
 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 4
 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

19 10.08 2.44 ลติร

18/07/2022 11:07:35 18/07/2022 23:59:59 12 ชั�วโมง 52 นาท ี24
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 4
 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

75 56.34 15.30 ลติร

19/07/2022 00:00:58 19/07/2022 23:59:47 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 4
 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

64 54.78 13.11 ลติร

20/07/2022 00:00:46 20/07/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 4
 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� พมิพด์ฟีารม์
 ต.บา้นโขง้ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

33 17.07 4.09 ลติร

21/07/2022 00:00:34 21/07/2022 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� พมิพด์ฟีารม์
 ต.บา้นโขง้ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� พมิพด์ฟีารม์
 ต.บา้นโขง้ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

10 2.07 0.45 ลติร

22/07/2022 00:00:22 22/07/2022 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� พมิพด์ฟีารม์
 ต.บา้นโขง้ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

48 21.77 5.20 ลติร

23/07/2022 00:00:11 23/07/2022 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี48
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

24/07/2022 00:00:58 24/07/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

25/07/2022 00:00:46 25/07/2022 23:59:35 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

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

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

21 18.28 3.29 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

26/07/2022 00:00:35 26/07/2022 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

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

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

25 16.00 2.75 ลติร

27/07/2022 00:00:23 27/07/2022 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

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

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลไรร่ถ
 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

17 8.84 1.97 ลติร

28/07/2022 00:00:10 28/07/2022 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลไรร่ถ
 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลไรร่ถ
 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

29/07/2022 00:00:56 29/07/2022 14:02:28 14 ชั�วโมง 1 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลไรร่ถ
 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลไรร่ถ
 ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 18 ชั�วโมง 38 นาท ี41 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 10.56 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 275.85 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 65.25 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 4.23 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกน้ำ MITSUBISHI 6 ล้อ 83-4901 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [03 รถนํ�า - นายสมบรูณ ์กรดีารา] 83-4901 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2022

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 : --



รถบรรทุก สีเหลือง ชนิด 6 ล้อ (อีซซูุ) 83-5015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [38 รถบรรทกุ - นายสทุธพิงษ์ ดวงตาแกว้] 83-5015 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2022 00:00:04 01/07/2022 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

65 69.30 13.34 ลติร

02/07/2022 00:00:48 02/07/2022 23:59:30 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

03/07/2022 00:00:31 03/07/2022 23:59:13 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

04/07/2022 00:00:14 04/07/2022 23:59:43 23 ชั�วโมง 59 นาท ี29
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

79 186.21 35.61 ลติร

05/07/2022 00:00:44 05/07/2022 23:59:35 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

62 16.96 3.11 ลติร

06/07/2022 00:00:35 06/07/2022 23:59:20 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

74 103.73 19.80 ลติร

07/07/2022 00:00:20 07/07/2022 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

40 6.43 1.17 ลติร

08/07/2022 00:00:04 08/07/2022 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/07/2022 00:00:50 09/07/2022 23:59:36 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/07/2022 00:00:36 10/07/2022 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

11/07/2022 00:00:23 11/07/2022 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี21
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

72 85.63 16.33 ลติร

12/07/2022 00:00:44 12/07/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

79 110.80 20.70 ลติร

13/07/2022 00:00:35 13/07/2022 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

14/07/2022 00:00:23 14/07/2022 23:59:07 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

15/07/2022 00:00:06 15/07/2022 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 0.01 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/07/2022 00:00:50 16/07/2022 23:59:31 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

17/07/2022 00:00:31 17/07/2022 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/07/2022 00:00:13 18/07/2022 23:59:56 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

73 91.29 16.67 ลติร

19/07/2022 00:00:56 19/07/2022 23:59:38 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

68 28.01 4.66 ลติร

20/07/2022 00:00:38 20/07/2022 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

77 185.97 35.07 ลติร

21/07/2022 00:00:23 21/07/2022 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

22/07/2022 00:00:11 22/07/2022 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

0 0.00 0.00 ลติร

23/07/2022 00:00:56 23/07/2022 23:59:40 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/07/2022 00:00:41 24/07/2022 23:59:24 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

25/07/2022 00:00:24 25/07/2022 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

74 126.18 23.80 ลติร

26/07/2022 00:00:11 26/07/2022 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

70 78.40 14.73 ลติร

27/07/2022 00:00:56 27/07/2022 23:59:41 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

74 116.43 21.13 ลติร

28/07/2022 00:00:42 28/07/2022 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

67 73.81 13.75 ลติร

29/07/2022 00:00:27 29/07/2022 14:02:55 14 ชั�วโมง 2 นาท ี28 วนิาที อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
 ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

4 0.10 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 23 ชั�วโมง 46 นาท ี2 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 38.11 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1279.26 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 : 239.87 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.33 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกน้ำ ISUZU 10 ล้อ 83-5056 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [06 รถนํ�า - นายสญัญา บญุทศัน]์ 83-5056 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2022

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

สถานที� สิ�น
สดุ

ความเร็วสงูสดุ
 (กม./ชม.)

ระยะทางรวม
 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั เวลา PTO เปิด

01/07/2022 00:00:01 01/07/2022 23:59:39 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� วดับา้น
หนองหนิ

 ต.บา้นสระ
อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี�
ที�ทําการ
องคก์าร
บรหิารสว่น
ตําบลบา้น

สระ
 ต.บา้นสระ

อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

49 11.41 3.06 ลติร

02/07/2022 00:00:39 02/07/2022 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี�
ที�ทําการ
องคก์าร
บรหิารสว่น
ตําบลบา้น

สระ
 ต.บา้นสระ

อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี�
ที�ทําการ
องคก์าร
บรหิารสว่น
ตําบลบา้น

สระ
 ต.บา้นสระ

อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/07/2022 00:00:17 03/07/2022 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี�
ที�ทําการ
องคก์าร
บรหิารสว่น
ตําบลบา้น

สระ
 ต.บา้นสระ

อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี�
ที�ทําการ
องคก์าร
บรหิารสว่น
ตําบลบา้น

สระ
 ต.บา้นสระ

อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/07/2022 00:00:55 04/07/2022 23:59:33 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี�
ที�ทําการ
องคก์าร
บรหิารสว่น
ตําบลบา้น

สระ
 ต.บา้นสระ

อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี�
ที�ทําการ
องคก์าร
บรหิารสว่น
ตําบลบา้น

สระ
 ต.บา้นสระ

อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



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

สถานที� สิ�น
สดุ

ความเร็วสงูสดุ
(กม./ชม.)

ระยะทางรวม
(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั เวลา PTO เปิด

05/07/2022 00:00:33 05/07/2022 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40 วนิาที อยูท่ี�
ที�ทําการ
องคก์าร
บรหิารสว่น
ตําบลบา้น

สระ
 ต.บา้นสระ

อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี�
ที�ทําการ
องคก์าร
บรหิารสว่น
ตําบลบา้น

สระ
 ต.บา้นสระ

อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

06/07/2022 00:00:12 06/07/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี�
ที�ทําการ
องคก์าร
บรหิารสว่น
ตําบลบา้น

สระ
 ต.บา้นสระ

อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี�
ที�ทําการ
องคก์าร
บรหิารสว่น
ตําบลบา้น

สระ
 ต.บา้นสระ

อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

32 17.93 4.77 ลติร

07/07/2022 00:00:51 07/07/2022 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี�
ที�ทําการ
องคก์าร
บรหิารสว่น
ตําบลบา้น

สระ
 ต.บา้นสระ

อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี�
ที�ทําการ
องคก์าร
บรหิารสว่น
ตําบลบา้น

สระ
 ต.บา้นสระ

อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

38 19.54 5.58 ลติร

08/07/2022 00:00:30 08/07/2022 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี�
ที�ทําการ
องคก์าร
บรหิารสว่น
ตําบลบา้น

สระ
 ต.บา้นสระ

อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดั
โพธิ�สวุรรณ

 ต.บา้นสระ
อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

34 24.55 6.11 ลติร

09/07/2022 00:00:08 09/07/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� วดั
โพธิ�สวุรรณ

 ต.บา้นสระ
อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดั
โพธิ�สวุรรณ

 ต.บา้นสระ
อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



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

สถานที� สิ�น
สดุ

ความเร็วสงูสดุ
(กม./ชม.)

ระยะทางรวม
(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั เวลา PTO เปิด

10/07/2022 00:00:46 10/07/2022 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� วดั
โพธิ�สวุรรณ

 ต.บา้นสระ
อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดั
โพธิ�สวุรรณ

 ต.บา้นสระ
อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

11/07/2022 00:00:24 11/07/2022 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� วดั
โพธิ�สวุรรณ

 ต.บา้นสระ
อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดั
โพธิ�สวุรรณ

 ต.บา้นสระ
อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

28 11.72 2.77 ลติร

12/07/2022 00:00:02 12/07/2022 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� วดั
โพธิ�สวุรรณ

 ต.บา้นสระ
อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดั
โพธิ�สวุรรณ

 ต.บา้นสระ
อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/07/2022 00:00:40 13/07/2022 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� วดั
โพธิ�สวุรรณ

 ต.บา้นสระ
อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดั
โพธิ�สวุรรณ

 ต.บา้นสระ
อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

14/07/2022 00:00:18 14/07/2022 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� วดั
โพธิ�สวุรรณ

 ต.บา้นสระ
อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดั
โพธิ�สวุรรณ

 ต.บา้นสระ
อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

15/07/2022 00:00:56 15/07/2022 23:59:33 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37 วนิาที อยูท่ี� วดั
โพธิ�สวุรรณ

 ต.บา้นสระ
อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดั
โพธิ�สวุรรณ

 ต.บา้นสระ
อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

16/07/2022 00:00:33 16/07/2022 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36 วนิาที อยูท่ี� วดั
โพธิ�สวุรรณ

 ต.บา้นสระ
อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดั
โพธิ�สวุรรณ

 ต.บา้นสระ
อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



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

สถานที� สิ�น
สดุ

ความเร็วสงูสดุ
(กม./ชม.)

ระยะทางรวม
(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั เวลา PTO เปิด

17/07/2022 00:00:09 17/07/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี37 วนิาที อยูท่ี� วดั
โพธิ�สวุรรณ

 ต.บา้นสระ
อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดั
โพธิ�สวุรรณ

 ต.บา้นสระ
อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/07/2022 00:00:46 18/07/2022 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36 วนิาที อยูท่ี� วดั
โพธิ�สวุรรณ

 ต.บา้นสระ
อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดั
โพธิ�สวุรรณ

 ต.บา้นสระ
อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

19/07/2022 00:00:22 19/07/2022 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี36 วนิาที อยูท่ี� วดั
โพธิ�สวุรรณ

 ต.บา้นสระ
อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูย์
บรกิารและ
ถา่ยทอด
เทคโนโลยี
การเกษตร
ประจําตําบล
หนองสะเดา

 ต.หนอง
สะเดา

อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

58 39.22 11.52 ลติร

20/07/2022 00:00:58 20/07/2022 23:59:36 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� ศนูย์
บรกิารและ
ถา่ยทอด
เทคโนโลยี
การเกษตร
ประจําตําบล
หนองสะเดา

 ต.หนอง
สะเดา

อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรง
พยาบาลสง่
เสรมิสขุ
ภาพตําบล
ตําบลหนอง
สะเดา

 ต.หนอง
สะเดา

อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

31 19.22 5.39 ลติร



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

สถานที� สิ�น
สดุ

ความเร็วสงูสดุ
(กม./ชม.)

ระยะทางรวม
(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั เวลา PTO เปิด

21/07/2022 00:00:35 21/07/2022 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� โรง
พยาบาลสง่
เสรมิสขุ
ภาพตําบล
ตําบลหนอง
สะเดา

 ต.หนอง
สะเดา

อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูย์
บรกิารและ
ถา่ยทอด
เทคโนโลยี
การเกษตร
ประจําตําบล
หนองสะเดา

 ต.หนอง
สะเดา

อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

35 15.75 4.23 ลติร

22/07/2022 00:00:14 22/07/2022 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� ศนูย์
บรกิารและ
ถา่ยทอด
เทคโนโลยี
การเกษตร
ประจําตําบล
หนองสะเดา

 ต.หนอง
สะเดา

อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูย์
บรกิารและ
ถา่ยทอด
เทคโนโลยี
การเกษตร
ประจําตําบล
หนองสะเดา

 ต.หนอง
สะเดา

อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

50 9.22 2.26 ลติร

23/07/2022 00:00:52 23/07/2022 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี�
สหกรณ์

ชมุชนตําบล
หนองสะเดา
ที�ทําการ
องคก์าร
บรหิารสว่น
ตําบลหนอง
สะเดา

 ต.หนอง
สะเดา

อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี�
สหกรณ์

ชมุชนตําบล
หนองสะเดา
ที�ทําการ
องคก์าร
บรหิารสว่น
ตําบลหนอง
สะเดา

 ต.หนอง
สะเดา

อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



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

สถานที� สิ�น
สดุ

ความเร็วสงูสดุ
(กม./ชม.)

ระยะทางรวม
(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั เวลา PTO เปิด

24/07/2022 00:00:30 24/07/2022 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี�
สหกรณ์

ชมุชนตําบล
หนองสะเดา
ที�ทําการ
องคก์าร
บรหิารสว่น
ตําบลหนอง
สะเดา

 ต.หนอง
สะเดา

อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี�
สหกรณ์

ชมุชนตําบล
หนองสะเดา
ที�ทําการ
องคก์าร
บรหิารสว่น
ตําบลหนอง
สะเดา

 ต.หนอง
สะเดา

อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/07/2022 00:00:08 25/07/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี�
สหกรณ์

ชมุชนตําบล
หนองสะเดา
ที�ทําการ
องคก์าร
บรหิารสว่น
ตําบลหนอง
สะเดา

 ต.หนอง
สะเดา

อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูย์
บรกิารและ
ถา่ยทอด
เทคโนโลยี
การเกษตร
ประจําตําบล
หนองสะเดา

 ต.หนอง
สะเดา

อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

39 18.34 4.61 ลติร

26/07/2022 00:00:46 26/07/2022 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� ศนูย์
บรกิารและ
ถา่ยทอด
เทคโนโลยี
การเกษตร
ประจําตําบล
หนองสะเดา

 ต.หนอง
สะเดา

อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูย์
บรกิารและ
ถา่ยทอด
เทคโนโลยี
การเกษตร
ประจําตําบล
หนองสะเดา

 ต.หนอง
สะเดา

อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

51 22.58 5.73 ลติร



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

สถานที� สิ�น
สดุ

ความเร็วสงูสดุ
(กม./ชม.)

ระยะทางรวม
(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั เวลา PTO เปิด

27/07/2022 00:00:24 27/07/2022 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37 วนิาที อยูท่ี� ศนูย์
บรกิารและ
ถา่ยทอด
เทคโนโลยี
การเกษตร
ประจําตําบล
หนองสะเดา

 ต.หนอง
สะเดา

อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูย์
บรกิารและ
ถา่ยทอด
เทคโนโลยี
การเกษตร
ประจําตําบล
หนองสะเดา

 ต.หนอง
สะเดา

อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

64 18.15 4.48 ลติร

28/07/2022 00:00:01 28/07/2022 23:59:38 23 ชั�วโมง 59 นาท ี37 วนิาที อยูท่ี� ศนูย์
บรกิารและ
ถา่ยทอด
เทคโนโลยี
การเกษตร
ประจําตําบล
หนองสะเดา

 ต.หนอง
สะเดา

อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูย์
บรกิารและ
ถา่ยทอด
เทคโนโลยี
การเกษตร
ประจําตําบล
หนองสะเดา

 ต.หนอง
สะเดา

อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

29/07/2022 00:00:38 29/07/2022 14:03:29 14 ชั�วโมง 2 นาท ี51 วนิาที อยูท่ี� ศนูย์
บรกิารและ
ถา่ยทอด
เทคโนโลยี
การเกษตร
ประจําตําบล
หนองสะเดา

 ต.หนอง
สะเดา

อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูย์
บรกิารและ
ถา่ยทอด
เทคโนโลยี
การเกษตร
ประจําตําบล
หนองสะเดา

 ต.หนอง
สะเดา

อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

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

ความเร็วเฉลี�ย : 9.13 กม./
ชม.



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

สถานที� สิ�น
สดุ

ความเร็วสงูสดุ
(กม./ชม.)

ระยะทางรวม
(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั เวลา PTO เปิด

รวมระยะทาง : 227.62 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 60.51 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.76 กม./
ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถสุขาเคลื่อนที่ ชนิด 6 ล้อ (ฮีโน่) 83-5520 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [57 รถสขุา - รอจําหน่าย] 83-5520 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2022

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: 07/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

06/07/2022 09:16:35 06/07/2022 14:33:05 5 ชั�วโมง 16 นาท ี30 วนิาที อยูท่ี� บา้นหนองกระทุม่
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

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

34 16.12 3.90 ลติร

18/07/2022 11:39:00 18/07/2022 14:58:53 3 ชั�วโมง 19 นาท ี53 วนิาที อยูท่ี� บา้นหนองกระทุม่
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

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

33 13.99 2.99 ลติร

20/07/2022 09:31:52 20/07/2022 09:46:43 14 นาท ี51 วนิาที อยูท่ี� บา้นหนองกระทุม่
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

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

0 0.11 0.00 ลติร

23/07/2022 14:10:53 23/07/2022 16:14:19 2 ชั�วโมง 3 นาท ี26 วนิาที อยูท่ี� บา้นหนองกระทุม่
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

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

0 0.61 0.00 ลติร

24/07/2022 12:05:31 24/07/2022 16:02:45 3 ชั�วโมง 57 นาท ี14 วนิาที อยูท่ี� บา้นหนองกระทุม่
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

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

0 0.17 0.00 ลติร

25/07/2022 10:58:08 25/07/2022 14:25:31 3 ชั�วโมง 27 นาท ี23 วนิาที อยูท่ี� บา้นหนองกระทุม่
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

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

27 6.78 1.75 ลติร

27/07/2022 11:47:32 27/07/2022 16:35:40 4 ชั�วโมง 48 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� บา้นหนองกระทุม่
 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

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

71 49.76 12.22 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 14 ชั�วโมง 40 นาท ี54 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 13.78 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 87.52 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 20.86 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 4.20 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถพ่นยาง Prime Coat สีเหลือง (ฮโีน่) 83-5648 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [54 พน่ยาง - นายประสาร พลคิง] 83-5648 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2022 00:00:16 01/07/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

88 19.00 3.75 ลติร

02/07/2022 00:00:35 02/07/2022 23:59:53 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

03/07/2022 00:00:54 03/07/2022 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี17
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

04/07/2022 00:00:12 04/07/2022 23:59:30 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

05/07/2022 00:00:31 05/07/2022 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 0.00 0.00 ลติร

06/07/2022 00:00:49 06/07/2022 23:59:07 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

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

08/07/2022 00:00:27 08/07/2022 23:59:45 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

09/07/2022 00:00:45 09/07/2022 23:59:04 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

10/07/2022 00:00:05 10/07/2022 23:59:25 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

11/07/2022 00:00:25 11/07/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี21
วนิาที

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

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

5 0.09 0.01 ลติร

12/07/2022 00:00:46 12/07/2022 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

13/07/2022 00:00:07 13/07/2022 23:59:30 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 0.01 0.00 ลติร

14/07/2022 00:00:30 14/07/2022 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

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

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

3 0.11 0.01 ลติร

15/07/2022 00:00:50 15/07/2022 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี18
วนิาที

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

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

0 0.00 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

16/07/2022 00:00:08 16/07/2022 23:59:25 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

17/07/2022 00:00:26 17/07/2022 23:59:43 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

18/07/2022 00:00:43 18/07/2022 23:58:59 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

19/07/2022 00:00:00 19/07/2022 23:59:15 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

20/07/2022 00:00:16 20/07/2022 23:59:32 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

21/07/2022 00:00:32 21/07/2022 23:59:54 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

22/07/2022 00:00:54 22/07/2022 23:59:13 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

23/07/2022 00:00:13 23/07/2022 23:59:32 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

24/07/2022 00:00:32 24/07/2022 23:59:50 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

25/07/2022 00:00:50 25/07/2022 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี21
วนิาที

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

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

69 99.11 18.88 ลติร

26/07/2022 00:00:11 26/07/2022 23:59:27 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

27/07/2022 00:00:28 27/07/2022 23:59:47 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

73 95.62 17.75 ลติร

28/07/2022 00:00:48 28/07/2022 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

0 0.00 0.00 ลติร

29/07/2022 00:00:05 29/07/2022 14:04:58 14 ชั�วโมง 4 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 16 ชั�วโมง 27 นาท ี48 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 39.16 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 213.95 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 : 40.40 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.30 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุก 10 ล้อ 83-5766 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [43 เททา้ย - นายสรลกัษณ ์เอี�ยมกลา้] 83-5766 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2022

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

สถานที� สิ�น
สดุ

ความเร็วสงูสดุ
 (กม./ชม.)

ระยะทางรวม
 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั เวลา PTO เปิด

01/07/2022 00:00:30 01/07/2022 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14 วนิาที อยูท่ี�
สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

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

อยูท่ี�
สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

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

71 112.39 32.04 ลติร

02/07/2022 00:00:44 02/07/2022 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15 วนิาที อยูท่ี�
สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

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

อยูท่ี�
สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

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

0 0.00 0.00 ลติร

03/07/2022 00:00:58 03/07/2022 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี16 วนิาที อยูท่ี�
สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

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

อยูท่ี�
สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

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

0 0.00 0.00 ลติร

04/07/2022 00:00:14 04/07/2022 23:59:29 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15 วนิาที อยูท่ี�
สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

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

อยูท่ี�
สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

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

68 72.20 21.27 ลติร



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

สถานที� สิ�น
สดุ

ความเร็วสงูสดุ
(กม./ชม.)

ระยะทางรวม
(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั เวลา PTO เปิด

05/07/2022 00:00:29 05/07/2022 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15 วนิาที อยูท่ี�
สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

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

อยูท่ี�
สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

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

0 0.00 0.00 ลติร

06/07/2022 00:00:44 06/07/2022 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15 วนิาที อยูท่ี�
สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

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

อยูท่ี�
สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

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

73 208.53 52.05 ลติร

07/07/2022 00:00:59 07/07/2022 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี15 วนิาที อยูท่ี�
สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

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

อยูท่ี�
สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

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

68 103.86 45.42 ลติร

08/07/2022 00:00:14 08/07/2022 23:59:28 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14 วนิาที อยูท่ี�
สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

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

อยูท่ี�
สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

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

61 98.50 33.29 ลติร

09/07/2022 00:00:28 09/07/2022 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16 วนิาที อยูท่ี�
สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

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

อยูท่ี�
สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

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

0 0.01 0.00 ลติร



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

สถานที� สิ�น
สดุ

ความเร็วสงูสดุ
(กม./ชม.)

ระยะทางรวม
(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั เวลา PTO เปิด

10/07/2022 00:00:43 10/07/2022 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16 วนิาที อยูท่ี�
สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

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

อยูท่ี�
สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

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

0 0.00 0.00 ลติร

11/07/2022 00:00:59 11/07/2022 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี16 วนิาที อยูท่ี�
สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

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

อยูท่ี�
สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

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

5 0.04 0.01 ลติร

12/07/2022 00:00:15 12/07/2022 23:59:31 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16 วนิาที อยูท่ี�
สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

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

อยูท่ี�
สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

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

65 98.18 34.29 ลติร

13/07/2022 00:00:30 13/07/2022 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17 วนิาที อยูท่ี�
สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

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

อยูท่ี�
สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

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

0 0.01 0.00 ลติร

14/07/2022 00:00:46 14/07/2022 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี17 วนิาที อยูท่ี�
สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

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

อยูท่ี�
สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

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

0 0.01 0.00 ลติร



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

สถานที� สิ�น
สดุ

ความเร็วสงูสดุ
(กม./ชม.)

ระยะทางรวม
(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั เวลา PTO เปิด

15/07/2022 00:00:03 15/07/2022 23:59:18 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15 วนิาที อยูท่ี�
สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

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

อยูท่ี�
สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

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

0 0.00 0.00 ลติร

16/07/2022 00:00:17 16/07/2022 23:59:31 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14 วนิาที อยูท่ี�
สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

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

อยูท่ี�
สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

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

0 0.01 0.00 ลติร

17/07/2022 00:00:31 17/07/2022 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี34 วนิาที อยูท่ี�
สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

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

อยูท่ี�
สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

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

0 0.03 0.00 ลติร

18/07/2022 00:00:05 18/07/2022 23:59:18 23 ชั�วโมง 59 นาท ี13 วนิาที อยูท่ี�
สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

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

อยูท่ี�
สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

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

66 72.84 23.04 ลติร

19/07/2022 00:00:18 19/07/2022 23:59:31 23 ชั�วโมง 59 นาท ี13 วนิาที อยูท่ี�
สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

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

อยูท่ี�
สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

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

65 73.07 22.29 ลติร



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

สถานที� สิ�น
สดุ

ความเร็วสงูสดุ
(กม./ชม.)

ระยะทางรวม
(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั เวลา PTO เปิด

20/07/2022 00:00:31 20/07/2022 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14 วนิาที อยูท่ี�
สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

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

อยูท่ี�
สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

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

61 70.00 20.42 ลติร

21/07/2022 00:00:45 21/07/2022 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี15 วนิาที อยูท่ี�
สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

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

อยูท่ี�
สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

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

62 94.35 31.64 ลติร

22/07/2022 00:00:00 22/07/2022 23:59:14 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14 วนิาที อยูท่ี�
สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

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

อยูท่ี� โตโย
ตา้

สพุรรณบรุ ีผู ้
จําหน่ายโต
โยตา้

สํานักงาน
ใหญ่

(อ.เมอืง)
(สพุรรณบรุ-ี
กรงุเทพ)

 ต.ทา่ระหดั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

58 23.87 7.65 ลติร



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

สถานที� สิ�น
สดุ

ความเร็วสงูสดุ
(กม./ชม.)

ระยะทางรวม
(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั เวลา PTO เปิด

23/07/2022 00:00:14 23/07/2022 23:59:28 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14 วนิาที อยูท่ี� โตโย
ตา้

สพุรรณบรุ ีผู ้
จําหน่ายโต
โยตา้

สํานักงาน
ใหญ่

(อ.เมอืง)
(สพุรรณบรุ-ี
กรงุเทพ)

 ต.ทา่ระหดั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โตโย
ตา้

สพุรรณบรุ ีผู ้
จําหน่ายโต
โยตา้

สํานักงาน
ใหญ่

(อ.เมอืง)
(สพุรรณบรุ-ี
กรงุเทพ)

 ต.ทา่ระหดั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

10 0.19 0.04 ลติร

24/07/2022 00:00:28 24/07/2022 23:59:43 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15 วนิาที อยูท่ี� โตโย
ตา้

สพุรรณบรุ ีผู ้
จําหน่ายโต
โยตา้

สํานักงาน
ใหญ่

(อ.เมอืง)
(สพุรรณบรุ-ี
กรงุเทพ)

 ต.ทา่ระหดั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โตโย
ตา้

สพุรรณบรุ ีผู ้
จําหน่ายโต
โยตา้

สํานักงาน
ใหญ่

(อ.เมอืง)
(สพุรรณบรุ-ี
กรงุเทพ)

 ต.ทา่ระหดั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/07/2022 00:00:42 25/07/2022 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15 วนิาที อยูท่ี� โตโย
ตา้

สพุรรณบรุ ีผู ้
จําหน่ายโต
โยตา้

สํานักงาน
ใหญ่

(อ.เมอืง)
(สพุรรณบรุ-ี
กรงุเทพ)

 ต.ทา่ระหดั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี�
สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

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

56 10.03 3.68 ลติร



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

สถานที� สิ�น
สดุ

ความเร็วสงูสดุ
(กม./ชม.)

ระยะทางรวม
(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั เวลา PTO เปิด

26/07/2022 00:00:56 26/07/2022 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี14 วนิาที อยูท่ี�
สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

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

อยูท่ี�
สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

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

48 14.11 4.70 ลติร

27/07/2022 00:00:10 27/07/2022 23:59:23 23 ชั�วโมง 59 นาท ี13 วนิาที อยูท่ี�
สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

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

อยูท่ี�
สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

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

65 15.11 2.98 ลติร

28/07/2022 00:00:23 28/07/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14 วนิาที อยูท่ี�
สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

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

อยูท่ี�
สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

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

0 0.00 0.00 ลติร

29/07/2022 00:00:37 29/07/2022 14:05:14 14 ชั�วโมง 4 นาท ี37 วนิาที อยูท่ี�
สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

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

อยูท่ี�
สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

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

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 12
ชั�วโมง 9
นาท ี27
วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 32.68 กม./
ชม.



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

สถานที� สิ�น
สดุ

ความเร็วสงูสดุ
(กม./ชม.)

ระยะทางรวม
(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั เวลา PTO เปิด

รวมระยะทาง : 1067.35
กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 334.81 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: 07/2022

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

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2022 07:27:34 01/07/2022 08:35:18 1 ชั�วโมง 7 นาท ี44 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.21 0.00 ลติร

04/07/2022 07:54:00 04/07/2022 08:48:58 54 นาท ี58 วนิาที อยูท่ี� ครัวแมส่จุติร
 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.77 0.00 ลติร

20/07/2022 07:25:04 20/07/2022 09:05:57 1 ชั�วโมง 40 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.20 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 ชั�วโมง 28 นาท ี16 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 1.00 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1.17 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 334.81 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.19 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกน้ำ MITSUBISHI ฟูโซ่ 6 ล้อ 83-7815 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [04 รถนํ�า - นายจักรกฤษณ ์ศรผีดุผอ่ง] 83-7815 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

ไมม่ขีอ้มลู

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : --

ความเร็วเฉลี�ย : --

รวมระยะทาง : --

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : --

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : --

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถเทรลเลอร์ อีซูซุ FVZ 10 ล้อ 83-8577 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [21 เทรลเลอร ์- นายจโิรจน ์สงัขวรรณะ] 83-8577 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2022 00:00:12 01/07/2022 23:59:22 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 42.36 10.20 ลติร

02/07/2022 00:00:22 02/07/2022 23:59:33 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

03/07/2022 00:00:33 03/07/2022 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

04/07/2022 00:00:43 04/07/2022 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

05/07/2022 00:00:55 05/07/2022 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี11
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

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

77 146.59 37.57 ลติร

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

66 93.98 24.69 ลติร

08/07/2022 00:00:32 08/07/2022 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

09/07/2022 00:00:44 09/07/2022 23:59:56 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

10/07/2022 00:00:56 10/07/2022 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี13
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

11/07/2022 00:00:08 11/07/2022 23:59:23 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

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

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

77 130.67 30.58 ลติร

12/07/2022 00:00:23 12/07/2022 23:59:39 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

73 125.63 33.72 ลติร

13/07/2022 00:00:38 13/07/2022 23:59:54 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

14/07/2022 00:00:54 14/07/2022 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี11
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

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



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/07/2022 00:00:15 16/07/2022 23:59:25 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

17/07/2022 00:00:25 17/07/2022 23:59:35 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

18/07/2022 00:00:35 18/07/2022 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

19/07/2022 00:00:43 19/07/2022 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

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

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

68 64.72 15.59 ลติร

20/07/2022 00:00:52 20/07/2022 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี14
วนิาที

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

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

76 57.76 13.76 ลติร

21/07/2022 00:00:06 21/07/2022 23:59:20 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14
วนิาที

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

อยูท่ี� กจิสถาพร
 ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

70 34.11 7.89 ลติร

22/07/2022 00:00:20 22/07/2022 13:24:40 13 ชั�วโมง 24 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� กจิสถาพร
 ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กจิสถาพร
 ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

2 0.08 0.00 ลติร

27/07/2022 18:06:47 27/07/2022 23:59:35 5 ชั�วโมง 52 นาท ี48 วนิาที อยูท่ี� กจิสถาพร
 ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กจิสถาพร
 ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.13 0.00 ลติร

28/07/2022 00:00:35 28/07/2022 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� กจิสถาพร
 ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กจิสถาพร
 ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

29/07/2022 00:00:47 29/07/2022 14:05:58 14 ชั�วโมง 5 นาท ี11 วนิาที อยูท่ี� กจิสถาพร
 ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กจิสถาพร
 ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 22 ชั�วโมง 53 นาท ี48 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 29.35 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 696.04 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 174.00 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 4.00 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกส่วนบุคคล (กระบะบรรทุก) (อซีูซุ) 84-0960 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [34 รถบรรทกุ - นายสชุาต ิศรสีขุ] 84-0960 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2022 00:00:15 01/07/2022 23:59:14 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

84 144.67 26.05 ลติร

02/07/2022 00:00:14 02/07/2022 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

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

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

6 0.20 0.02 ลติร

03/07/2022 00:00:13 03/07/2022 23:59:10 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 19.64 3.72 ลติร

04/07/2022 00:00:10 04/07/2022 23:59:10 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

83 85.39 15.77 ลติร

05/07/2022 00:00:10 05/07/2022 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

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

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

4 0.14 0.00 ลติร

06/07/2022 00:00:08 06/07/2022 23:59:06 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

2 0.10 0.00 ลติร

07/07/2022 00:00:06 07/07/2022 23:59:06 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

102 86.45 16.05 ลติร

08/07/2022 00:00:06 08/07/2022 23:59:05 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

81 71.92 13.93 ลติร

09/07/2022 00:00:06 09/07/2022 23:59:05 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

10/07/2022 00:00:05 10/07/2022 23:59:04 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

11/07/2022 00:00:05 11/07/2022 23:59:05 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

72 52.28 9.73 ลติร

12/07/2022 00:00:05 12/07/2022 23:59:07 23 ชั�วโมง 59 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

81 109.08 20.30 ลติร

13/07/2022 00:00:07 13/07/2022 23:59:09 23 ชั�วโมง 59 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

14/07/2022 00:00:09 14/07/2022 23:59:08 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

15/07/2022 00:00:09 15/07/2022 23:59:07 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



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/07/2022 00:00:07 16/07/2022 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

17/07/2022 00:00:05 17/07/2022 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

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

72 100.23 17.61 ลติร

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

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

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

72 52.12 9.83 ลติร

20/07/2022 00:00:59 20/07/2022 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

77 67.43 12.46 ลติร

21/07/2022 00:00:57 21/07/2022 23:59:58 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

80 57.07 10.43 ลติร

22/07/2022 00:00:59 22/07/2022 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

70 65.11 12.15 ลติร

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

24/07/2022 00:00:58 24/07/2022 23:59:55 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

25/07/2022 00:00:56 25/07/2022 23:59:53 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

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

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

77 19.02 3.56 ลติร

26/07/2022 00:00:54 26/07/2022 23:59:49 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

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

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

0 0.08 0.00 ลติร

27/07/2022 00:00:50 27/07/2022 23:59:45 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

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

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

0 0.05 0.00 ลติร

28/07/2022 00:00:45 28/07/2022 23:59:41 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

29/07/2022 00:00:42 29/07/2022 14:06:55 14 ชั�วโมง 6 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 18 ชั�วโมง 39 นาท ี7 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 44.18 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 930.97 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 : 171.61 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.42 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกส่วนบุคคล (กระบะบรรทุก) (อซีูซุ) 84-0961 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [35 รถบรรทกุ - นายสเุทพ เสมคํา] 84-0961 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2022 00:00:14 01/07/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี32
วนิาที

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

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

0 0.03 0.00 ลติร

02/07/2022 00:00:46 02/07/2022 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.05 0.00 ลติร

03/07/2022 00:00:53 03/07/2022 23:59:35 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

04/07/2022 00:00:56 04/07/2022 23:59:47 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 0.12 0.00 ลติร

05/07/2022 00:00:48 05/07/2022 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.06 0.00 ลติร

06/07/2022 00:00:55 06/07/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
วนิาที

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

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

0 0.03 0.00 ลติร

07/07/2022 00:00:46 07/07/2022 23:59:39 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

08/07/2022 00:00:39 08/07/2022 23:59:08 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 0.08 0.00 ลติร

09/07/2022 00:00:29 09/07/2022 23:58:58 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

10/07/2022 00:00:59 10/07/2022 23:59:25 23 ชั�วโมง 58 นาท ี26
วนิาที

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

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

0 0.07 0.00 ลติร

11/07/2022 00:00:26 11/07/2022 16:00:57 16 ชั�วโมง 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

12/07/2022 15:55:24 12/07/2022 23:59:47 8 ชั�วโมง 4 นาท ี23 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.02 0.00 ลติร

13/07/2022 00:00:47 13/07/2022 23:59:25 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

14/07/2022 00:00:26 14/07/2022 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี34
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

15/07/2022 00:00:00 15/07/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 59 นาท ี34
วนิาที

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

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

79 75.90 14.91 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/07/2022 00:00:35 16/07/2022 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี32
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

17/07/2022 00:00:07 17/07/2022 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี33
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

18/07/2022 00:00:40 18/07/2022 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

65 57.92 10.54 ลติร

19/07/2022 00:00:13 19/07/2022 23:59:44 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 0.01 0.00 ลติร

20/07/2022 00:00:45 20/07/2022 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี30
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

21/07/2022 00:00:16 21/07/2022 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี36
วนิาที

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

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

84 118.59 21.66 ลติร

22/07/2022 00:00:52 22/07/2022 23:59:28 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

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

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

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

103 112.65 20.13 ลติร

23/07/2022 00:00:29 23/07/2022 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี33
วนิาที

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

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.05 0.00 ลติร

24/07/2022 00:00:03 24/07/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 59 นาท ี34
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

25/07/2022 00:00:38 25/07/2022 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี32
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

84 12.77 2.35 ลติร

26/07/2022 00:00:11 26/07/2022 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี31
วนิาที

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

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

90 20.24 4.02 ลติร

27/07/2022 00:00:42 27/07/2022 23:59:13 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

28/07/2022 00:00:14 28/07/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี32
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

29/07/2022 00:00:47 29/07/2022 14:07:11 14 ชั�วโมง 6 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

สรปุ



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 12 ชั�วโมง 36 นาท ี15 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 44.99 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 398.59 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 73.61 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.41 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



กู้ชีพ 84-5375 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [49 กูช้พี - นายอาทติย ์ทาเหล็ก] 84-5375 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2022 00:00:36 01/07/2022 23:59:30 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 0.13 0.00 ลติร

02/07/2022 00:00:30 02/07/2022 23:59:23 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 0.03 0.00 ลติร

03/07/2022 00:00:23 03/07/2022 23:59:18 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 0.16 0.00 ลติร

04/07/2022 00:00:18 04/07/2022 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

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

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

0 0.15 0.00 ลติร

05/07/2022 00:00:12 05/07/2022 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

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

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

82 15.05 2.14 ลติร

06/07/2022 00:00:08 06/07/2022 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 0.40 0.00 ลติร

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

1 0.29 0.02 ลติร

08/07/2022 00:00:58 08/07/2022 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

84 40.12 5.48 ลติร

09/07/2022 00:00:53 09/07/2022 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 0.27 0.00 ลติร

10/07/2022 00:00:48 10/07/2022 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 0.54 0.00 ลติร

11/07/2022 00:00:43 11/07/2022 23:59:38 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

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

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

0 0.62 0.00 ลติร

12/07/2022 00:00:38 12/07/2022 23:59:33 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

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

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

1 0.39 0.00 ลติร

13/07/2022 00:00:33 13/07/2022 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

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

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

0 0.40 0.00 ลติร

14/07/2022 00:00:29 14/07/2022 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

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

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

0 0.24 0.00 ลติร

15/07/2022 00:00:24 15/07/2022 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 0.43 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

16/07/2022 00:00:19 16/07/2022 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 0.54 0.00 ลติร

17/07/2022 00:00:14 17/07/2022 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 0.73 0.00 ลติร

18/07/2022 00:00:09 18/07/2022 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 0.49 0.00 ลติร

19/07/2022 00:00:04 19/07/2022 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี55
วนิาที

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

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

0 0.48 0.00 ลติร

20/07/2022 00:00:59 20/07/2022 23:59:53 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

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

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

0 0.41 0.00 ลติร

21/07/2022 00:00:53 21/07/2022 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 0.08 0.00 ลติร

22/07/2022 00:00:48 22/07/2022 23:59:44 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 0.35 0.00 ลติร

23/07/2022 00:00:44 23/07/2022 23:59:39 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 0.29 0.00 ลติร

24/07/2022 00:00:39 24/07/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

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

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

1 0.05 0.00 ลติร

25/07/2022 00:00:34 25/07/2022 23:59:30 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 0.42 0.00 ลติร

26/07/2022 00:00:29 26/07/2022 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

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

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

0 0.28 0.00 ลติร

27/07/2022 00:00:24 27/07/2022 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

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

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

0 0.74 0.00 ลติร

28/07/2022 00:00:19 28/07/2022 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 0.16 0.00 ลติร

29/07/2022 00:00:14 29/07/2022 14:07:26 14 ชั�วโมง 7 นาท ี12 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.07 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 13 ชั�วโมง 39 นาท ี16 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 36.21 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 64.29 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 : 7.64 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 8.41 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกน้ำดับเพลิง) (อซีูซุ) 85-0816 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [52 นํ�าดบัเพลงิ] 85-0816 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2022 00:00:37 01/07/2022 23:59:25 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

73 7.83 2.23 ลติร

02/07/2022 00:00:26 02/07/2022 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

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

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

66 11.16 3.37 ลติร

03/07/2022 00:00:14 03/07/2022 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

0 0.20 0.00 ลติร

04/07/2022 00:00:03 04/07/2022 23:59:53 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

4 0.32 0.01 ลติร

05/07/2022 00:00:54 05/07/2022 23:59:41 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

72 22.79 7.37 ลติร

06/07/2022 00:00:42 06/07/2022 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

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

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

59 22.82 7.06 ลติร

07/07/2022 00:00:30 07/07/2022 23:59:18 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

74 42.23 13.39 ลติร

08/07/2022 00:00:19 08/07/2022 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

1 0.07 0.00 ลติร

09/07/2022 00:00:08 09/07/2022 23:59:57 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

63 22.70 7.32 ลติร

10/07/2022 00:00:58 10/07/2022 23:59:47 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

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

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

72 22.64 7.39 ลติร

11/07/2022 00:00:48 11/07/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

12/07/2022 00:00:38 12/07/2022 23:59:27 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

13/07/2022 00:00:28 13/07/2022 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

14/07/2022 00:00:20 14/07/2022 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

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

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

0 0.04 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

15/07/2022 00:00:11 15/07/2022 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี48
วนิาที

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

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

0 0.08 0.00 ลติร

16/07/2022 00:00:59 16/07/2022 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 0.02 0.00 ลติร

17/07/2022 00:00:48 17/07/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

18/07/2022 00:00:38 18/07/2022 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

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

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

0 0.03 0.00 ลติร

19/07/2022 00:00:26 19/07/2022 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

2 0.10 0.00 ลติร

20/07/2022 00:00:14 20/07/2022 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

21/07/2022 00:00:01 21/07/2022 23:59:51 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

67 6.90 2.04 ลติร

22/07/2022 00:00:52 22/07/2022 23:59:42 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

23/07/2022 00:00:42 23/07/2022 23:59:31 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

24/07/2022 00:00:32 24/07/2022 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

25/07/2022 00:00:21 25/07/2022 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

26/07/2022 00:00:09 26/07/2022 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี47
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

27/07/2022 00:00:57 27/07/2022 23:59:44 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

28/07/2022 00:00:44 28/07/2022 23:59:32 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

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

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

0 0.02 0.00 ลติร

29/07/2022 00:00:32 29/07/2022 14:07:41 14 ชั�วโมง 7 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.04 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 15 ชั�วโมง 55 นาท ี58 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 28.16 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 : 160.08 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 50.18 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.19 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกส่วนบุคคล (กำจัดสิ่งปฏิกูล) (อีซูซุ) 85-0817 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [55 สิ�งปฏกิลู - นายอํานาจ กลบียี�สุน่] 85-0817 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2022

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

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2022 00:00:19 01/07/2022 23:59:39 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

02/07/2022 00:00:40 02/07/2022 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/07/2022 00:00:00 03/07/2022 23:59:20 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/07/2022 00:00:21 04/07/2022 23:59:41 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

05/07/2022 00:00:41 05/07/2022 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

06/07/2022 00:00:01 06/07/2022 23:59:21 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

07/07/2022 00:00:22 07/07/2022 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

08/07/2022 00:00:43 08/07/2022 23:59:02 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

09/07/2022 00:00:03 09/07/2022 23:59:24 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

10/07/2022 00:00:24 10/07/2022 23:59:46 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

11/07/2022 00:00:47 11/07/2022 23:59:08 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



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

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

12/07/2022 00:00:09 12/07/2022 23:59:32 23 ชั�วโมง 59 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

13/07/2022 00:00:32 13/07/2022 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี24
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

14/07/2022 00:00:57 14/07/2022 23:59:17 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

15/07/2022 00:00:17 15/07/2022 23:59:37 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

16/07/2022 00:00:37 16/07/2022 23:59:56 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

17/07/2022 00:00:57 17/07/2022 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/07/2022 00:00:16 18/07/2022 23:59:33 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

19/07/2022 00:00:34 19/07/2022 23:59:51 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

20/07/2022 00:00:52 20/07/2022 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/07/2022 00:00:10 21/07/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 59 นาท ี24
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

22/07/2022 00:00:34 22/07/2022 23:59:56 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

23/07/2022 00:00:57 23/07/2022 23:59:17 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



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

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

24/07/2022 00:00:18 24/07/2022 23:59:38 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

25/07/2022 00:00:39 25/07/2022 23:59:58 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 0.01 0.00 ลติร

26/07/2022 00:00:58 26/07/2022 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

27/07/2022 00:00:16 27/07/2022 23:59:35 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

28/07/2022 00:00:36 28/07/2022 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

29/07/2022 00:00:56 29/07/2022 14:07:47 14 ชั�วโมง 6 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 3 นาท ี32 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 28.16 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 0.02 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 50.18 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.19 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกน้ำ) ชนิด 10 ล้อ 85-1016 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [48 รถนํ�า - นายสนุนิ บญุเจรญิ] 85-1016 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2022 07:27:54 01/07/2022 12:09:30 4 ชั�วโมง 41 นาท ี36 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

3 0.19 0.00 ลติร

04/07/2022 08:29:21 04/07/2022 19:41:32 11 ชั�วโมง 12 นาท ี11
วนิาที

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

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

62 48.40 15.72 ลติร

05/07/2022 12:44:28 05/07/2022 17:12:56 4 ชั�วโมง 28 นาท ี28 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

61 25.75 8.52 ลติร

06/07/2022 07:28:25 06/07/2022 09:25:18 1 ชั�วโมง 56 นาท ี53 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

6 0.34 0.00 ลติร

07/07/2022 07:32:09 07/07/2022 23:36:37 16 ชั�วโมง 4 นาท ี28 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

63 48.25 15.69 ลติร

08/07/2022 07:48:43 08/07/2022 18:37:30 10 ชั�วโมง 48 นาท ี47
วนิาที

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

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

68 42.94 14.19 ลติร

11/07/2022 13:08:35 11/07/2022 13:22:50 14 นาท ี15 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.03 0.00 ลติร

12/07/2022 07:32:09 12/07/2022 17:19:21 9 ชั�วโมง 47 นาท ี12 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

46 7.61 2.16 ลติร

13/07/2022 17:06:13 13/07/2022 17:15:26 9 นาท ี13 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

18/07/2022 09:42:09 18/07/2022 12:58:33 3 ชั�วโมง 16 นาท ี24 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

3 0.17 0.00 ลติร

19/07/2022 07:21:10 19/07/2022 17:07:24 9 ชั�วโมง 46 นาท ี14 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

69 48.14 15.87 ลติร

20/07/2022 07:32:53 20/07/2022 21:07:08 13 ชั�วโมง 34 นาท ี15
วนิาที

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

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

65 50.47 16.28 ลติร

21/07/2022 07:36:47 21/07/2022 21:44:22 14 ชั�วโมง 7 นาท ี35 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

68 51.57 16.88 ลติร

22/07/2022 07:49:51 22/07/2022 10:33:26 2 ชั�วโมง 43 นาท ี35 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

25/07/2022 09:49:31 25/07/2022 09:57:43 8 นาท ี12 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

26/07/2022 07:31:11 26/07/2022 12:05:38 4 ชั�วโมง 34 นาท ี27 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

4 0.25 0.00 ลติร

27/07/2022 08:50:28 27/07/2022 11:46:07 2 ชั�วโมง 55 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

4 0.22 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 19 ชั�วโมง 3 นาท ี26 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 34.91 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 324.82 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 105.32 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.08 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกส่วนบุคคล กระบะเทท้าย (อีซูซ)ุ 85-1416 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [36 เททา้ย - นายคมกฤช นอ้ยสกลุ] 85-1416 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2022

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2022 07:54:31 01/07/2022 14:52:17 6 ชั�วโมง 57 นาท ี46 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

85 109.42 21.40 ลติร

04/07/2022 08:14:52 04/07/2022 15:06:01 6 ชั�วโมง 51 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

73 143.72 27.86 ลติร

05/07/2022 13:15:04 05/07/2022 14:53:33 1 ชั�วโมง 38 นาท ี29 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

7 0.26 0.00 ลติร

06/07/2022 07:57:55 06/07/2022 14:23:25 6 ชั�วโมง 25 นาท ี30 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

77 102.03 19.23 ลติร

07/07/2022 07:54:38 07/07/2022 18:50:51 10 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

3 0.78 0.00 ลติร

08/07/2022 08:03:35 08/07/2022 15:02:00 6 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

75 95.13 17.73 ลติร

10/07/2022 08:42:44 10/07/2022 14:17:22 5 ชั�วโมง 34 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

2 0.26 0.00 ลติร

11/07/2022 08:04:05 11/07/2022 12:47:15 4 ชั�วโมง 43 นาท ี10 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.14 0.00 ลติร

12/07/2022 07:57:42 12/07/2022 15:44:29 7 ชั�วโมง 46 นาท ี47 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

76 99.60 19.41 ลติร

18/07/2022 09:43:05 18/07/2022 15:07:46 5 ชั�วโมง 24 นาท ี41 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

73 77.94 15.00 ลติร

19/07/2022 07:57:59 19/07/2022 15:22:20 7 ชั�วโมง 24 นาท ี21 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

70 79.60 14.67 ลติร

20/07/2022 07:52:30 20/07/2022 15:22:53 7 ชั�วโมง 30 นาท ี23 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

74 82.43 15.50 ลติร

21/07/2022 07:46:30 21/07/2022 14:47:23 7 ชั�วโมง 53 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

76 92.28 17.72 ลติร

22/07/2022 08:19:30 22/07/2022 15:00:28 6 ชั�วโมง 40 นาท ี58 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

67 19.83 3.72 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

23/07/2022 09:40:59 23/07/2022 23:06:57 13 ชั�วโมง 25 นาท ี58
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 0.25 0.01 ลติร

24/07/2022 00:07:00 24/07/2022 23:36:15 23 ชั�วโมง 29 นาท ี15
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

25/07/2022 00:36:18 25/07/2022 14:43:56 14 ชั�วโมง 7 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

72 9.60 1.78 ลติร

26/07/2022 07:59:21 26/07/2022 14:15:01 6 ชั�วโมง 15 นาท ี40 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

75 16.93 3.17 ลติร

27/07/2022 08:49:23 27/07/2022 14:15:06 5 ชั�วโมง 25 นาท ี43 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

66 14.86 2.84 ลติร

28/07/2022 11:07:04 28/07/2022 16:35:50 5 ชั�วโมง 28 นาท ี46 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

4 0.56 0.01 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 4 ชั�วโมง 14 นาท ี41 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 40.72 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 945.61 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 180.05 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.25 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกส่วนรถบรรทุกส่วนบุคคล กระบะเทท้าย (อีซูซุ)  85-1432 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [37 เททา้ย - นายอนิทร ์มนัีนท]์ 85-1432 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2022

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2022 00:00:51 01/07/2022 23:59:41 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

77 97.46 18.47 ลติร

02/07/2022 00:00:41 02/07/2022 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/07/2022 00:00:30 03/07/2022 23:59:17 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

04/07/2022 00:00:18 04/07/2022 23:59:09 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

69 114.71 21.21 ลติร

05/07/2022 00:00:09 05/07/2022 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

06/07/2022 00:00:57 06/07/2022 23:59:47 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

103 96.04 17.47 ลติร

07/07/2022 00:00:47 07/07/2022 23:59:35 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

08/07/2022 00:00:35 08/07/2022 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

0 0.01 0.00 ลติร

09/07/2022 00:00:23 09/07/2022 23:59:12 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

10/07/2022 00:00:13 10/07/2022 23:59:02 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

11/07/2022 00:00:03 11/07/2022 23:59:53 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

2 0.12 0.01 ลติร

12/07/2022 00:00:53 12/07/2022 23:59:47 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

73 101.40 19.26 ลติร

13/07/2022 00:00:47 13/07/2022 23:59:40 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

14/07/2022 00:00:40 14/07/2022 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

3 0.03 0.00 ลติร

15/07/2022 00:00:29 15/07/2022 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 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

16/07/2022 00:00:16 16/07/2022 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

17/07/2022 00:00:01 17/07/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/07/2022 00:00:47 18/07/2022 23:59:32 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

65 68.82 12.77 ลติร

19/07/2022 00:00:32 19/07/2022 23:59:19 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

81 74.78 14.20 ลติร

20/07/2022 00:00:19 20/07/2022 23:59:06 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 65.38 11.30 ลติร

21/07/2022 00:00:07 21/07/2022 23:59:59 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

69 105.19 19.85 ลติร

22/07/2022 00:00:59 22/07/2022 23:59:49 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

85 48.85 9.02 ลติร

23/07/2022 00:00:49 23/07/2022 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 0.00 0.00 ลติร

24/07/2022 00:00:37 24/07/2022 23:59:25 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

25/07/2022 00:00:25 25/07/2022 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

26/07/2022 00:00:12 26/07/2022 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

57 16.84 3.11 ลติร

27/07/2022 00:00:59 27/07/2022 23:59:44 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

71 14.62 2.74 ลติร

28/07/2022 00:00:44 28/07/2022 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

29/07/2022 00:00:30 29/07/2022 14:09:17 14 ชั�วโมง 8 นาท ี47 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 10 ชั�วโมง 35 นาท ี20 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 41.55 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 804.29 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 : 149.41 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.38 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกส่วนรถบรรทุกส่วนบุคคล กระบะเทท้าย (อีซูซุ)  85-1433 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [39 เททา้ย - นายสริโรจน ์พลอยสขุใส] 85-1433 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2022

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2022 00:01:00 01/07/2022 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

84 65.18 12.15 ลติร

02/07/2022 00:00:06 02/07/2022 23:59:11 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

03/07/2022 00:00:11 03/07/2022 23:59:17 23 ชั�วโมง 59 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/07/2022 00:00:17 04/07/2022 23:59:25 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

63 23.59 3.74 ลติร

05/07/2022 00:00:25 05/07/2022 23:59:30 23 ชั�วโมง 59 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

06/07/2022 00:00:31 06/07/2022 23:59:36 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

70 32.09 5.72 ลติร

07/07/2022 00:00:37 07/07/2022 23:59:43 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

77 46.53 8.27 ลติร

08/07/2022 00:00:43 08/07/2022 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/07/2022 00:00:49 09/07/2022 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/07/2022 00:00:57 10/07/2022 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

11/07/2022 00:00:04 11/07/2022 23:59:13 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วนัิยพันธุข์า้ว 1
 ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

84 40.95 7.63 ลติร

12/07/2022 00:00:14 12/07/2022 23:59:23 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� วนัิยพันธุข์า้ว 1
 ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

89 65.43 12.22 ลติร

13/07/2022 00:00:24 13/07/2022 23:59:33 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

14/07/2022 00:00:33 14/07/2022 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

15/07/2022 00:00:41 15/07/2022 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/07/2022 00:00:48 16/07/2022 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

17/07/2022 00:00:54 17/07/2022 23:58:59 23 ชั�วโมง 58 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/07/2022 00:00:00 18/07/2022 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 0.00 0.00 ลติร

19/07/2022 00:00:06 19/07/2022 23:59:10 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

80 42.11 7.51 ลติร

20/07/2022 00:00:10 20/07/2022 23:59:16 23 ชั�วโมง 59 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

71 34.47 6.10 ลติร

21/07/2022 00:00:16 21/07/2022 23:59:25 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

78 53.32 10.20 ลติร

22/07/2022 00:00:25 22/07/2022 23:59:31 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

80 13.63 2.58 ลติร

23/07/2022 00:00:32 23/07/2022 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

24/07/2022 00:00:38 24/07/2022 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

25/07/2022 00:00:44 25/07/2022 23:59:48 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

84 52.05 9.43 ลติร

26/07/2022 00:00:49 26/07/2022 23:59:52 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

27/07/2022 00:00:53 27/07/2022 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 0.01 0.00 ลติร

28/07/2022 00:00:56 28/07/2022 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 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

29/07/2022 00:00:01 29/07/2022 14:10:10 14 ชั�วโมง 10 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 14 ชั�วโมง 14 นาท ี52 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 43.11 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 469.38 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 : 85.55 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.49 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกส่วนรถบรรทุกส่วนบุคคล กระบะเทท้าย (อีซูซุ)  85-1434 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [40 เททา้ย - นายเสกสรร ยศวชิยั] 85-1434 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2022

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

12/07/2022 16:43:44 12/07/2022 16:53:50 10 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/07/2022 23:04:00 13/07/2022 23:59:32 55 นาท ี32 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

14/07/2022 00:00:33 14/07/2022 23:59:09 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

15/07/2022 00:00:09 15/07/2022 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

16/07/2022 00:00:45 16/07/2022 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี35
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

17/07/2022 00:00:21 17/07/2022 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี35
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/07/2022 00:00:57 18/07/2022 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

19/07/2022 00:00:31 19/07/2022 23:51:19 23 ชั�วโมง 50 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

20/07/2022 00:11:52 20/07/2022 19:24:32 19 ชั�วโมง 12 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

26/07/2022 08:07:27 26/07/2022 14:36:30 6 ชั�วโมง 29 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

79 137.54 27.04 ลติร

27/07/2022 08:04:13 27/07/2022 11:50:02 3 ชั�วโมง 45 นาท ี49 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

5 0.20 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 5 ชั�วโมง 12 นาท ี38 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 41.98 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 137.78 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 27.04 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.10 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 : --



รถยนต์ติดตั้งอปุกรณ์ซ่อมบำรุงผิวถนน (ฮโีน) 85-2659 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [53 ซอ่มถนน - นายลําดวน กว่ยสกลุ] 85-2659 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2022

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

19/07/2022 16:20:26 19/07/2022 23:59:55 7 ชั�วโมง 39 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

20/07/2022 00:00:55 20/07/2022 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

67 86.63 538.00 ลติร

21/07/2022 00:00:58 21/07/2022 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

63 78.29 517.00 ลติร

22/07/2022 00:00:01 22/07/2022 23:59:04 23 ชั�วโมง 59 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

57 86.64 529.00 ลติร

23/07/2022 00:00:03 23/07/2022 23:59:06 23 ชั�วโมง 59 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/07/2022 00:00:06 24/07/2022 13:13:23 13 ชั�วโมง 13 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

25/07/2022 08:02:47 25/07/2022 23:59:31 15 ชั�วโมง 56 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

50 35.17 417.00 ลติร

26/07/2022 00:00:31 26/07/2022 20:07:21 20 ชั�วโมง 6 นาท ี50 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

64 45.93 255.00 ลติร

27/07/2022 07:22:54 27/07/2022 23:59:28 16 ชั�วโมง 36 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

55 87.20 628.00 ลติร

28/07/2022 00:00:28 28/07/2022 23:59:28 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

29/07/2022 00:00:28 29/07/2022 14:10:32 14 ชั�วโมง 10 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 5 ชั�วโมง 51 นาท ี41 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 22.86 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 419.86 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 2884.00 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 0.15 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกน้ำ ชนิด 6 ล้อ (อีซูซุ) 85-3063 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [45 รถนํ�า - นายสหรัฐ นามลวินั] 85-3063 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2022

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2022 00:00:15 01/07/2022 23:59:26 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

02/07/2022 00:00:27 02/07/2022 23:59:38 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

03/07/2022 00:00:38 03/07/2022 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/07/2022 00:00:50 04/07/2022 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/07/2022 00:00:01 05/07/2022 23:59:11 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

06/07/2022 00:00:11 06/07/2022 23:59:22 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

2 0.02 0.00 ลติร

07/07/2022 00:00:22 07/07/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

08/07/2022 00:00:34 08/07/2022 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

09/07/2022 00:00:46 09/07/2022 23:59:57 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

10/07/2022 00:00:58 10/07/2022 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

11/07/2022 00:00:10 11/07/2022 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

73 55.90 10.92 ลติร

12/07/2022 00:00:24 12/07/2022 23:59:39 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

13/07/2022 00:00:39 13/07/2022 23:59:55 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

14/07/2022 00:00:55 14/07/2022 23:59:08 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

15/07/2022 00:00:08 15/07/2022 23:59:19 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



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/07/2022 00:00:20 16/07/2022 23:59:30 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

17/07/2022 00:00:30 17/07/2022 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/07/2022 00:00:41 18/07/2022 23:59:50 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

1 0.06 0.00 ลติร

19/07/2022 00:00:50 19/07/2022 23:59:59 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 0.01 0.00 ลติร

20/07/2022 00:00:59 20/07/2022 23:59:08 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

21/07/2022 00:00:08 21/07/2022 23:59:22 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

22/07/2022 00:00:22 22/07/2022 23:59:34 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

23/07/2022 00:00:35 23/07/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/07/2022 00:00:47 24/07/2022 23:59:57 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

25/07/2022 00:00:58 25/07/2022 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

0 0.00 0.00 ลติร

26/07/2022 00:00:08 26/07/2022 23:59:16 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

27/07/2022 00:00:17 27/07/2022 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 0.01 0.00 ลติร

28/07/2022 00:00:26 28/07/2022 23:58:27 23 ชั�วโมง 58 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

29/07/2022 00:00:48 29/07/2022 14:10:01 14 ชั�วโมง 9 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 ชั�วโมง 35 นาท ี41 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 35.71 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 56.01 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 : 10.92 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.13 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกน้ำ ชนิด 6 ล้อ (อีซูซุ) 85-3064 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [46 รถนํ�า - นายอนิทร ์มนัีนท]์ 85-3064 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2022

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2022 00:00:53 01/07/2022 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 0.00 0.00 ลติร

02/07/2022 00:00:47 02/07/2022 23:59:41 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

03/07/2022 00:00:41 03/07/2022 23:59:33 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

04/07/2022 00:00:34 04/07/2022 23:59:28 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/07/2022 00:00:28 05/07/2022 23:59:21 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

06/07/2022 00:00:22 06/07/2022 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

5 0.09 0.01 ลติร

07/07/2022 00:00:15 07/07/2022 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

08/07/2022 00:00:10 08/07/2022 23:59:03 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

09/07/2022 00:00:04 09/07/2022 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/07/2022 00:00:59 10/07/2022 23:59:54 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

11/07/2022 00:00:55 11/07/2022 23:59:50 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

12/07/2022 00:00:51 12/07/2022 23:59:47 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

13/07/2022 00:00:48 13/07/2022 23:59:45 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

14/07/2022 00:00:46 14/07/2022 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 0.00 0.00 ลติร

15/07/2022 00:00:41 15/07/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/07/2022 00:00:34 16/07/2022 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

17/07/2022 00:00:27 17/07/2022 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

0 0.00 0.00 ลติร

18/07/2022 00:00:20 18/07/2022 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

19/07/2022 00:00:11 19/07/2022 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

20/07/2022 00:00:02 20/07/2022 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

57 7.69 1.24 ลติร

21/07/2022 00:00:54 21/07/2022 23:59:50 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

22/07/2022 00:00:51 22/07/2022 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

3 0.17 0.00 ลติร

23/07/2022 00:00:46 23/07/2022 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 0.00 0.00 ลติร

24/07/2022 00:00:41 24/07/2022 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 0.00 0.00 ลติร

25/07/2022 00:00:35 25/07/2022 23:59:28 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 0.14 0.00 ลติร

26/07/2022 00:00:29 26/07/2022 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

27/07/2022 00:00:21 27/07/2022 23:59:14 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

74 47.87 9.43 ลติร

28/07/2022 00:00:14 28/07/2022 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

76 51.20 9.98 ลติร

29/07/2022 00:00:08 29/07/2022 14:11:00 14 ชั�วโมง 10 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 5 ชั�วโมง 8 นาท ี5 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 38.31 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 107.22 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 : 20.66 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.19 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถบรรทุกน้ำ ชนิด 6 ล้อ (อีซูซุ) 85-3065 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [47 รถนํ�า - นายพสิษิฐ ์พึ�งจักคลี�] 85-3065 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2022

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

22/07/2022 07:54:35 22/07/2022 23:59:40 16 ชั�วโมง 5 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

75 76.31 14.10 ลติร

23/07/2022 00:00:41 23/07/2022 23:59:28 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/07/2022 00:00:28 24/07/2022 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/07/2022 00:00:16 25/07/2022 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

26/07/2022 00:00:03 26/07/2022 23:59:01 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

27/07/2022 00:00:01 27/07/2022 00:44:25 44 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 5 ชั�วโมง 23 นาท ี57 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 40.08 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 76.31 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 14.10 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.41 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถเทรลเลอร์ 85-4994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [20 เทรลเลอร ์- นายประพันธ ์รุง่เรอืง] 85-4994 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2022

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2022 07:10:12 01/07/2022 13:02:21 5 ชั�วโมง 52 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

79 148.93 65.77 ลติร

06/07/2022 07:36:23 06/07/2022 12:20:34 4 ชั�วโมง 44 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

72 90.72 38.89 ลติร

20/07/2022 07:36:16 20/07/2022 17:04:01 9 ชั�วโมง 27 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

83 281.00 114.58 ลติร

25/07/2022 08:03:34 25/07/2022 15:09:05 7 ชั�วโมง 5 นาท ี31 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

61 48.42 20.39 ลติร

26/07/2022 08:25:07 26/07/2022 17:06:23 8 ชั�วโมง 41 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

82 235.36 94.34 ลติร

27/07/2022 09:37:00 27/07/2022 15:35:08 5 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

80 100.07 39.98 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 7 ชั�วโมง 15 นาท ี29 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 33.73 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 904.49 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 373.95 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.42 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถสุขาเคลื่อนที่ 85-8565 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [62 รถสขุา - นายธนภมู ิทองสขุ] 85-8565 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2022

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

02/07/2022 07:33:42 02/07/2022 16:42:03 9 ชั�วโมง 8 นาท ี21 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

67 32.05 9.47 ลติร

03/07/2022 01:20:04 03/07/2022 18:14:33 16 ชั�วโมง 54 นาท ี29
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

74 123.56 31.52 ลติร

04/07/2022 07:54:05 04/07/2022 16:46:37 8 ชั�วโมง 52 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

70 24.13 6.71 ลติร

07/07/2022 08:03:34 07/07/2022 08:05:21 1 นาท ี47 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

09/07/2022 14:55:41 09/07/2022 23:59:56 9 ชั�วโมง 4 นาท ี15 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อู ่เอ.เอส.
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

73 61.62 16.98 ลติร

10/07/2022 00:00:05 10/07/2022 02:42:38 2 ชั�วโมง 42 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� อู ่เอ.เอส.
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

69 14.44 4.37 ลติร

11/07/2022 07:37:30 11/07/2022 20:12:20 12 ชั�วโมง 34 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

84 41.10 9.56 ลติร

21/07/2022 04:47:41 21/07/2022 11:52:57 7 ชั�วโมง 5 นาท ี16 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

77 20.35 5.19 ลติร

22/07/2022 06:24:35 22/07/2022 16:14:02 9 ชั�วโมง 49 นาท ี27
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

77 69.56 18.05 ลติร

25/07/2022 06:45:40 25/07/2022 17:31:26 10 ชั�วโมง 45 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

70 102.74 26.73 ลติร

26/07/2022 06:04:23 26/07/2022 16:29:12 10 ชั�วโมง 24 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� ปิยะวฒันผ์า้มา่น
 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

80 75.28 21.68 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

27/07/2022 16:30:53 27/07/2022 16:36:54 6 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารมติซบูชิ ิ(บ.มติซสูพุรรณ 2003
จํากดั)

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

5 0.09 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 20 ชั�วโมง 39 นาท ี40 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 31.04 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 564.96 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 150.26 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.76 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถสุขาเคลื่อนที่ 85-8566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [63 รถสขุา - นายธนภมู ิทองสขุ] 85-8566 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2022

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2022 07:40:42 01/07/2022 18:16:06 10 ชั�วโมง 35 นาท ี24
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

64 23.00 6.62 ลติร

02/07/2022 07:40:10 02/07/2022 21:53:37 14 ชั�วโมง 13 นาท ี27
วนิาที

อยูท่ี� ปิยะวฒันผ์า้มา่น
 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

75 22.54 5.88 ลติร

03/07/2022 07:59:50 03/07/2022 13:23:54 5 ชั�วโมง 24 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� ปิยะวฒันผ์า้มา่น
 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

74 24.60 6.67 ลติร

05/07/2022 07:38:30 05/07/2022 10:05:32 2 ชั�วโมง 27 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั
สพุรรณบรุี

 ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

78 12.24 3.02 ลติร

08/07/2022 14:05:10 08/07/2022 14:58:59 53 นาท ี49 วนิาที อยูท่ี� โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั
สพุรรณบรุี

 ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

56 6.09 1.06 ลติร

09/07/2022 07:30:25 09/07/2022 20:15:46 12 ชั�วโมง 45 นาท ี21
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

67 27.42 6.97 ลติร

10/07/2022 05:32:10 10/07/2022 23:59:32 18 ชั�วโมง 27 นาท ี22
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

73 31.30 9.47 ลติร

11/07/2022 00:00:32 11/07/2022 17:11:43 17 ชั�วโมง 11 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

65 18.72 6.12 ลติร

12/07/2022 07:50:25 12/07/2022 18:41:36 10 ชั�วโมง 51 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

76 37.19 10.42 ลติร

16/07/2022 08:00:59 16/07/2022 13:04:05 5 ชั�วโมง 3 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงละครแหง่ชาตภิาคตะวนัตกจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

66 11.84 3.80 ลติร

17/07/2022 20:22:14 17/07/2022 20:32:51 10 นาท ี37 วนิาที อยูท่ี� โรงละครแหง่ชาตภิาคตะวนัตกจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตสิพุรรณบรุี
 ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

13 0.26 0.03 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

18/07/2022 09:24:30 18/07/2022 09:25:49 1 นาท ี19 วนิาที อยูท่ี� พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตสิพุรรณบรุี
 ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตสิพุรรณบรุี
 ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.05 0.00 ลติร

27/07/2022 16:17:06 27/07/2022 17:02:52 45 นาท ี46 วนิาที อยูท่ี� โรงละครแหง่ชาตภิาคตะวนัตกจังหวดั
สพุรรณบรุี

 ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

72 6.52 2.11 ลติร

28/07/2022 15:37:03 28/07/2022 21:13:24 5 ชั�วโมง 36 นาท ี21
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

66 17.60 4.32 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 13 ชั�วโมง 53 นาท ี33 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 21.86 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 239.36 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 66.49 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.60 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถกระเช้า 85-8824 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [61 รถกระเชา้ - นายเกษม โฉมยงค]์ 85-8824 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2022

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2022 00:00:17 01/07/2022 23:59:26 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

02/07/2022 00:00:26 02/07/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/07/2022 00:00:34 03/07/2022 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/07/2022 00:00:42 04/07/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/07/2022 00:00:50 05/07/2022 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

83 14.15 270.00 ลติร

06/07/2022 00:00:58 06/07/2022 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี9
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

98 45.88 570.00 ลติร

07/07/2022 00:00:07 07/07/2022 23:59:16 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

08/07/2022 00:00:15 08/07/2022 23:59:25 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

09/07/2022 00:00:24 09/07/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/07/2022 00:00:34 10/07/2022 23:59:43 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

11/07/2022 00:00:43 11/07/2022 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

12/07/2022 00:00:53 12/07/2022 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/07/2022 00:00:03 13/07/2022 23:59:13 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

14/07/2022 00:00:13 14/07/2022 23:59:23 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

15/07/2022 00:00:22 15/07/2022 23:59:31 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

16/07/2022 00:00:31 16/07/2022 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

17/07/2022 00:00:40 17/07/2022 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/07/2022 00:00:49 18/07/2022 23:59:57 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

19/07/2022 00:00:57 19/07/2022 23:59:05 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

20/07/2022 00:00:05 20/07/2022 23:59:13 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/07/2022 00:00:13 21/07/2022 23:59:24 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

22/07/2022 00:00:24 22/07/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

23/07/2022 00:00:33 23/07/2022 23:59:43 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

24/07/2022 00:00:43 24/07/2022 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/07/2022 00:00:53 25/07/2022 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี9
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

26/07/2022 00:00:02 26/07/2022 23:59:10 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

27/07/2022 00:00:10 27/07/2022 23:59:19 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

96 138.03 822.00 ลติร

28/07/2022 00:00:18 28/07/2022 23:59:28 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

29/07/2022 00:00:27 29/07/2022 14:13:35 14 ชั�วโมง 13 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 7 ชั�วโมง 1 นาท ี34 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 40.19 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 198.08 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 1662.00 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 0.12 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถเกลี่ยดิน MITSUBISHI MG 530  ต-2339 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [08 รถเกลี�ยดนิ - นายชลอ สรอ้ยทรัพย ์] 0ต-2339 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2022

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2022 09:43:53 01/07/2022 10:50:47 1 ชั�วโมง 6 นาท ี54 วนิาที อยูท่ี� ปู่ -ยา่ การเกษตร
 ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� จระเขไ้มม้ะพรา้ว
 ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 14.94 0.00 ลติร

07/07/2022 08:42:29 07/07/2022 20:11:59 11 ชั�วโมง 29 นาท ี30
วนิาที

อยูท่ี� จระเขไ้มม้ะพรา้ว
 ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัคลองตนั
 ต.สระยายโสม อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 21.82 0.00 ลติร

08/07/2022 08:23:11 08/07/2022 19:53:04 11 ชั�วโมง 29 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� กวา้งเกษตร
 ต.สระยายโสม อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัคลองตนั
 ต.สระยายโสม อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 22.85 0.00 ลติร

11/07/2022 08:50:34 11/07/2022 17:32:43 8 ชั�วโมง 42 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� โรงเรยีนวดัคลองตนั
 ต.สระยายโสม อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัคลองตนั
 ต.สระยายโสม อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 12.55 0.00 ลติร

19/07/2022 08:33:38 19/07/2022 15:22:18 6 ชั�วโมง 48 นาท ี40 วนิาที อยูท่ี� โรงเรยีนวดัคลองตนั
 ต.สระยายโสม อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กวา้งเกษตรยนต์
 ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 17.22 0.00 ลติร

20/07/2022 08:52:59 20/07/2022 17:19:20 8 ชั�วโมง 26 นาท ี21 วนิาที อยูท่ี� โรงเรยีนวดัคลองตนั
 ต.สระยายโสม อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงาน ประปาอูท่อง
 ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 18.44 0.00 ลติร

21/07/2022 08:33:41 21/07/2022 11:09:04 2 ชั�วโมง 35 นาท ี23 วนิาที อยูท่ี� สํานักงาน ประปาอูท่อง
 ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ทา่กา้นเหลอืง
 ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 6.32 0.00 ลติร

22/07/2022 08:28:23 22/07/2022 17:14:47 8 ชั�วโมง 46 นาท ี24 วนิาที อยูท่ี� ทา่กา้นเหลอืง
 ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ทา่กา้นเหลอืง
 ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 22.97 0.00 ลติร

25/07/2022 08:24:34 25/07/2022 20:45:56 12 ชั�วโมง 21 นาท ี22
วนิาที

อยูท่ี� ทา่กา้นเหลอืง
 ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ทา่กา้นเหลอืง
 ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 19.59 0.00 ลติร

26/07/2022 08:40:28 26/07/2022 20:43:07 12 ชั�วโมง 2 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� ทา่กา้นเหลอืง
 ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ทา่กา้นเหลอืง
 ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 22.72 0.00 ลติร

27/07/2022 08:24:02 27/07/2022 20:50:43 12 ชั�วโมง 26 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� ทา่กา้นเหลอืง
 ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ทา่กา้นเหลอืง
 ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 19.13 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 7 ชั�วโมง 1 นาท ี34 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 40.19 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 198.54 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 1662.00 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 0.12 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

คา่นํ�ามนั : --



รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถดับเพลิง) ชนิด 6 ล้อ(อีซูซุ) บร-6196 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [51 ดบัเพลงิ] 0บร-6196 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2022

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

19/07/2022 15:30:35 19/07/2022 20:51:20 5 ชั�วโมง 20 นาท ี45 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.27 0.00 ลติร

20/07/2022 06:25:13 20/07/2022 07:52:55 1 ชั�วโมง 27 นาท ี42 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.12 0.00 ลติร

21/07/2022 08:19:32 21/07/2022 19:26:57 11 ชั�วโมง 7 นาท ี25 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

65 13.75 5.98 ลติร

22/07/2022 06:47:14 22/07/2022 09:25:40 2 ชั�วโมง 38 นาท ี26 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.13 0.00 ลติร

23/07/2022 16:36:55 23/07/2022 17:39:34 1 ชั�วโมง 2 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

24/07/2022 06:12:16 24/07/2022 10:49:40 4 ชั�วโมง 37 นาท ี24 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.28 0.00 ลติร

25/07/2022 08:12:38 25/07/2022 17:33:28 9 ชั�วโมง 20 นาท ี50 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.32 0.00 ลติร

26/07/2022 06:45:50 26/07/2022 08:10:40 1 ชั�วโมง 24 นาท ี50 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.06 0.00 ลติร

27/07/2022 13:44:39 27/07/2022 15:09:28 1 ชั�วโมง 24 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

29/07/2022 08:03:30 29/07/2022 09:45:28 1 ชั�วโมง 41 นาท ี58 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.12 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 6 ชั�วโมง 41 นาท ี43 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 16.91 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 15.25 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 5.98 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.55 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถบรรทุกดับเพลิง) บว-4900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [50 นํ�าดบัเพลงิ - นายธาตร ีบรุาคร] 0บว-4900 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2022

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2022 00:00:50 01/07/2022 23:59:29 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

02/07/2022 00:00:30 02/07/2022 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

03/07/2022 00:00:09 03/07/2022 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/07/2022 00:00:49 04/07/2022 23:59:28 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 0.20 0.00 ลติร

05/07/2022 00:00:28 05/07/2022 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

06/07/2022 00:00:08 06/07/2022 23:59:47 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

07/07/2022 00:00:48 07/07/2022 23:59:27 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

08/07/2022 00:00:27 08/07/2022 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/07/2022 00:00:07 09/07/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/07/2022 00:00:47 10/07/2022 23:59:27 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 0.09 0.00 ลติร

11/07/2022 00:00:28 11/07/2022 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.19 0.00 ลติร

12/07/2022 00:00:08 12/07/2022 23:59:48 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

97 17.19 7.55 ลติร

13/07/2022 00:00:49 13/07/2022 23:59:29 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 0.26 0.00 ลติร

14/07/2022 00:00:29 14/07/2022 23:59:10 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 0.00 0.00 ลติร

15/07/2022 00:00:10 15/07/2022 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/07/2022 00:00:50 16/07/2022 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

17/07/2022 00:00:30 17/07/2022 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/07/2022 00:00:10 18/07/2022 23:59:48 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 0.15 0.00 ลติร

19/07/2022 00:00:49 19/07/2022 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

20/07/2022 00:00:27 20/07/2022 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.07 0.00 ลติร

21/07/2022 00:00:06 21/07/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

22/07/2022 00:00:46 22/07/2022 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

23/07/2022 00:00:27 23/07/2022 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/07/2022 00:00:06 24/07/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/07/2022 00:00:46 25/07/2022 23:59:25 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

26/07/2022 00:00:26 26/07/2022 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

27/07/2022 00:00:04 27/07/2022 23:59:43 23 ชั�วโมง 59 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

28/07/2022 00:00:43 28/07/2022 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 0.23 0.00 ลติร

29/07/2022 00:00:22 29/07/2022 14:14:28 14 ชั�วโมง 14 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 ชั�วโมง 51 นาท ี39 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 40.00 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 18.47 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 : 7.55 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.45 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



 

 

 

 

 

รายงานการเข้าแก้ไข 

 



 

85-1434 [40 เทเท้าย] 
 

19/07/2022 
   แก้ไขเปลี่ยนซิมเนื่องจากซิมเก่าจับสัญญาณดาวเทียมได้ในระดับที่ต่ำ 
 

 
 

 



 

85-2659 [53 ซ่อมถนน] 
 

19/07/2022 
   แก้ไขเปลี่ยนกล่อง เนื่องจากกล่องเก่าไม่จับสัญญาณ 
 

 
 

   



 

2400ต-2400 [22 แม็คโคร] 
 

19/07/2022 
   แก้ไขเปลี่ยนจอแสดงค่าน้ำมัน 
 

 
 

   



ตค-1707 [10 รถเกลี่ยดนิ] 
 

19/07/2022 
  แก้ไขเปลี่ยนจอแสดงค่าน้ำมัน 
 

 
 

    
 



ตค-3447 [29 แม็คโคร] 
 

19/07/2022 
  แก้ไขเปลี่ยนฟิวส์อุปกรณ์เนื่องจากฟิวส์ขาด ทำให้กล่องออฟไลน์ 
 

 
 

   



 

ตฆ-545 [64 แม็คโคร] 
 

01/07/2022 
   แก้ไขแท่งวัดน้ำมันพร้อมคาริเบทค่าอุปกรณ์ใหม่ 
 

 
 

    
 



 

บร-6196 [51 ดับเพลิง] 
 

19/07/2022 
   แก้ไขให้ต่อสายไฟแบบบิดออนตัว GPS ถึงมีการทำงาน 
 

 
 

 


