
 

 

 

 

 

รายงานการท างานยานพาหนะ 63 คัน 

องค์การบริหารส่วนจังหวดัสุพรรณบุรี 
กรกฎาคม 2564 

 

กรมการขนส่งทางบก 48 คนั 

ระบบแท่งวดัน ้ามนัและจีพีเอส 15 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/
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อบจ-72 [12 รถเกลี่ยดิน] 
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รายงานการท างานเคร่ืองจักรหนัก 

จ านวน 15 คนั 
 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [23 แม็คโคร] 0ต-1227 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2021 08:28:33 01/07/2021 20:47:36 12 ชั�วโมง 19 นาท ี3
วนิาที

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

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

46 10.11 0.19 ลติร

02/07/2021 08:15:54 02/07/2021 20:03:36 11 ชั�วโมง 47 นาท ี42
วนิาที

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

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

8 8.90 0.13 ลติร

05/07/2021 08:24:23 05/07/2021 15:37:52 7 ชั�วโมง 13 นาท ี29
วนิาที

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

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

12 8.16 0.11 ลติร

06/07/2021 08:34:07 06/07/2021 14:22:55 5 ชั�วโมง 48 นาท ี48
วนิาที

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

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

6 6.97 0.10 ลติร

07/07/2021 07:32:43 07/07/2021 19:51:11 12 ชั�วโมง 18 นาท ี28
วนิาที

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

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

7 7.93 0.08 ลติร

08/07/2021 08:43:51 08/07/2021 15:49:22 7 ชั�วโมง 5 นาท ี31 วนิาที อยูท่ี� ครัวตน้ตาล
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

7 8.14 0.25 ลติร

09/07/2021 08:26:32 09/07/2021 18:16:33 9 ชั�วโมง 50 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� ครัวตน้ตาล
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

213 10.92 0.26 ลติร

12/07/2021 08:23:40 12/07/2021 19:22:27 10 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

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

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

13 9.13 0.18 ลติร

13/07/2021 08:23:36 13/07/2021 18:44:26 10 ชั�วโมง 20 นาท ี50
วนิาที

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

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

15 8.45 0.40 ลติร

14/07/2021 08:25:32 14/07/2021 18:20:30 9 ชั�วโมง 54 นาท ี58
วนิาที

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

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

15 12.29 1.57 ลติร

15/07/2021 08:33:00 15/07/2021 15:46:30 7 ชั�วโมง 13 นาท ี30
วนิาที

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

อยูท่ี� กรมสามญัศกึษา โรงเรยีนทุง่คลโีคกชา้ง
วทิยา

ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

16 13.96 1.12 ลติร

16/07/2021 08:11:53 16/07/2021 15:53:25 7 ชั�วโมง 41 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� กรมสามญัศกึษา โรงเรยีนทุง่คลโีคกชา้ง
วทิยา

ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

13 14.96 1.19 ลติร

21/07/2021 08:32:34 21/07/2021 15:48:48 7 ชั�วโมง 16 นาท ี14
วนิาที

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

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลนาง
บวช

ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

14 11.17 0.66 ลติร

22/07/2021 08:26:43 22/07/2021 15:39:45 7 ชั�วโมง 13 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลนาง
บวช

ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลนาง
บวช

ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

13 8.82 0.40 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

23/07/2021 08:32:48 23/07/2021 18:47:43 10 ชั�วโมง 14 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลนาง
บวช

ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

18 10.87 0.65 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 4 วนั 6 ชั�วโมง 20 นาท ี21 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 2.93 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 150.79 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 7.29 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 20.68 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [22 แม็คโคร] 0ต-2400 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2021 00:00:53 01/07/2021 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี31
วนิาที

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

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

6 1.81 0.00 ลติร

02/07/2021 00:00:24 02/07/2021 09:08:43 9 ชั�วโมง 8 นาท ี19 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

3 1.25 0.01 ลติร

04/07/2021 16:19:44 04/07/2021 23:59:56 7 ชั�วโมง 40 นาท ี12 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.29 0.00 ลติร

05/07/2021 00:00:55 05/07/2021 23:59:26 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

31 1.66 0.01 ลติร

06/07/2021 00:00:26 06/07/2021 23:59:56 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

4 1.69 0.00 ลติร

07/07/2021 00:00:57 07/07/2021 23:59:28 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

2 1.13 0.00 ลติร

08/07/2021 00:00:28 08/07/2021 13:21:00 13 ชั�วโมง 20 นาท ี32
วนิาที

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

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

4 1.25 0.00 ลติร

09/07/2021 07:35:36 09/07/2021 23:59:04 16 ชั�วโมง 23 นาท ี28
วนิาที

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

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

3 4.16 0.01 ลติร

10/07/2021 00:00:02 10/07/2021 23:59:37 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 0.56 0.00 ลติร

11/07/2021 00:00:37 11/07/2021 23:59:10 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

12/07/2021 00:00:10 12/07/2021 23:59:43 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

6 1.10 0.01 ลติร

13/07/2021 00:00:42 13/07/2021 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

7 1.72 0.00 ลติร

14/07/2021 00:00:14 14/07/2021 15:07:25 15 ชั�วโมง 7 นาท ี11 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

8 5.25 0.00 ลติร

15/07/2021 07:28:02 15/07/2021 23:59:20 16 ชั�วโมง 31 นาท ี18
วนิาที

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

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

27 2.92 0.03 ลติร

16/07/2021 00:00:19 16/07/2021 23:59:52 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

7 2.19 0.04 ลติร

17/07/2021 00:00:52 17/07/2021 23:59:24 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



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

18/07/2021 00:00:24 18/07/2021 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี31
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

19/07/2021 00:00:56 19/07/2021 23:59:29 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

5 2.19 0.00 ลติร

20/07/2021 00:00:29 20/07/2021 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี32
วนิาที

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

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

6 1.09 0.00 ลติร

21/07/2021 00:00:01 21/07/2021 23:59:33 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

2 1.98 0.01 ลติร

22/07/2021 00:00:33 22/07/2021 23:59:03 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

2 0.75 0.01 ลติร

23/07/2021 00:00:05 23/07/2021 23:59:38 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

2 0.98 0.00 ลติร

24/07/2021 00:00:38 24/07/2021 23:59:12 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

25/07/2021 00:00:12 25/07/2021 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี34
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

26/07/2021 00:00:46 26/07/2021 18:39:19 18 ชั�วโมง 38 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 20 ชั�วโมง 57 นาที

ความเร็วเฉลี�ย : 1.93 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 33.96 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 0.13 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 261.23 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [33 เกลี�ยดนิ] ตค-400 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

ไมม่ขีอ้มลู

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : --

ความเร็วเฉลี�ย : --

รวมระยะทาง : --

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : --

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : --

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [11 รถเกลี�ยดนิ] ตค-401 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

23/07/2021 14:46:09 23/07/2021 19:31:31 4 ชั�วโมง 45 นาท ี22 วนิาที อยูท่ี� บา้นหนองโดน
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัดอนแย ้
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

12 4.88 0.81 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 55 นาท ี10 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 5.42 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 4.88 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 0.81 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 6.02 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [24 แม็คโคร] ตค-780 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2021 00:00:46 01/07/2021 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� อนุสรณส์ถานบา้นเกดิ พระมงคลเทพ
มนุี

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

อยูท่ี� นํ�าดื�มโยโจ ้
ต.เนนิพระปรางค ์อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

13 11.87 0.25 ลติร

02/07/2021 00:00:06 02/07/2021 23:59:27 23 ชั�วโมง 59 นาท ี21
วนิาที

อยูท่ี� นํ�าดื�มโยโจ ้
ต.เนนิพระปรางค ์อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� นํ�าดื�มโยโจ ้
ต.เนนิพระปรางค ์อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/07/2021 00:00:27 03/07/2021 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� นํ�าดื�มโยโจ ้
ต.เนนิพระปรางค ์อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� นํ�าดื�มโยโจ ้
ต.เนนิพระปรางค ์อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/07/2021 00:00:45 04/07/2021 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� นํ�าดื�มโยโจ ้
ต.เนนิพระปรางค ์อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� นํ�าดื�มโยโจ ้
ต.เนนิพระปรางค ์อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/07/2021 00:00:04 05/07/2021 16:26:53 16 ชั�วโมง 26 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� นํ�าดื�มโยโจ ้
ต.เนนิพระปรางค ์อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เมอืง-นา-ไมเ้กา่
ต.เนนิพระปรางค ์อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

12 11.17 0.47 ลติร

06/07/2021 09:28:01 06/07/2021 16:24:14 6 ชั�วโมง 56 นาท ี13 วนิาที อยูท่ี� เมอืง-นา-ไมเ้กา่
ต.เนนิพระปรางค ์อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� การศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม
อธัยาศยัอําเภอสองพี�นอ้ง

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

8 16.82 0.32 ลติร

07/07/2021 10:16:55 07/07/2021 23:59:05 13 ชั�วโมง 42 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� การศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม
อธัยาศยัอําเภอสองพี�นอ้ง

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

อยูท่ี� การศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม
อธัยาศยัอําเภอสองพี�นอ้ง

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

5 1.02 0.01 ลติร

08/07/2021 00:00:05 08/07/2021 23:59:27 23 ชั�วโมง 59 นาท ี22
วนิาที

อยูท่ี� การศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม
อธัยาศยัอําเภอสองพี�นอ้ง

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

อยูท่ี� การศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม
อธัยาศยัอําเภอสองพี�นอ้ง

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

0 0.00 0.00 ลติร

09/07/2021 00:00:27 09/07/2021 16:04:22 16 ชั�วโมง 3 นาท ี55 วนิาที อยูท่ี� การศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม
อธัยาศยัอําเภอสองพี�นอ้ง

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

อยูท่ี� การศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม
อธัยาศยัอําเภอสองพี�นอ้ง

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

1 2.44 0.00 ลติร

13/07/2021 10:29:43 13/07/2021 15:43:22 5 ชั�วโมง 13 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� การศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม
อธัยาศยัอําเภอสองพี�นอ้ง

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

อยูท่ี� การศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม
อธัยาศยัอําเภอสองพี�นอ้ง

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

0 3.68 0.00 ลติร

16/07/2021 15:09:29 16/07/2021 23:59:33 8 ชั�วโมง 50 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� การศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม
อธัยาศยัอําเภอสองพี�นอ้ง

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

อยูท่ี� การศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม
อธัยาศยัอําเภอสองพี�นอ้ง

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

3 2.33 0.00 ลติร

17/07/2021 00:00:32 17/07/2021 11:48:18 11 ชั�วโมง 47 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� การศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม
อธัยาศยัอําเภอสองพี�นอ้ง

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

อยูท่ี� การศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม
อธัยาศยัอําเภอสองพี�นอ้ง

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

2 1.09 0.01 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

19/07/2021 08:54:36 19/07/2021 23:59:42 15 ชั�วโมง 5 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� การศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม
อธัยาศยัอําเภอสองพี�นอ้ง

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

อยูท่ี� การศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม
อธัยาศยัอําเภอสองพี�นอ้ง

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

3 1.22 0.01 ลติร

20/07/2021 00:00:42 20/07/2021 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี24
วนิาที

อยูท่ี� การศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม
อธัยาศยัอําเภอสองพี�นอ้ง

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

อยูท่ี� การศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม
อธัยาศยัอําเภอสองพี�นอ้ง

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

0 0.00 0.00 ลติร

21/07/2021 00:00:06 21/07/2021 23:59:29 23 ชั�วโมง 59 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� การศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม
อธัยาศยัอําเภอสองพี�นอ้ง

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

อยูท่ี� การศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม
อธัยาศยัอําเภอสองพี�นอ้ง

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

12 9.12 0.30 ลติร

22/07/2021 00:00:29 22/07/2021 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� การศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม
อธัยาศยัอําเภอสองพี�นอ้ง

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

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

14 7.79 0.19 ลติร

23/07/2021 00:00:52 23/07/2021 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี26
วนิาที

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

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

8 9.34 0.32 ลติร

24/07/2021 00:00:18 24/07/2021 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี24
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

25/07/2021 00:00:42 25/07/2021 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี26
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

26/07/2021 00:00:08 26/07/2021 18:41:33 18 ชั�วโมง 41 นาท ี25
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 14 ชั�วโมง 16 นาท ี39 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 2.20 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 77.90 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 1.88 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 41.44 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [27 แม็คโคร] ตค-1345 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2021 00:00:42 01/07/2021 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี29 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้น
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต์

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูช่า่งชยั
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต์

จ.สพุรรณบรุี

31 5.99 0.02 ลติร

02/07/2021 00:00:11 02/07/2021 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี29 วนิาที อยูท่ี� อูช่า่งชยั
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต์

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูช่า่งชยั
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต์

จ.สพุรรณบรุี

39 6.88 0.04 ลติร

03/07/2021 00:00:40 03/07/2021 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี24 วนิาที อยูท่ี� อูช่า่งชยั
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต์

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูช่า่งชยั
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต์

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/07/2021 00:00:05 04/07/2021 23:59:29 23 ชั�วโมง 59 นาท ี24 วนิาที อยูท่ี� อูช่า่งชยั
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต์

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูช่า่งชยั
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต์

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/07/2021 00:00:29 05/07/2021 16:13:25 16 ชั�วโมง 12 นาท ี56 วนิาที อยูท่ี� อูช่า่งชยั
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต์

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูช่า่งชยั
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต์

จ.สพุรรณบรุี

6 5.28 0.00 ลติร

06/07/2021 08:49:43 06/07/2021 23:59:23 15 ชั�วโมง 9 นาท ี40 วนิาที อยูท่ี� อูช่า่งชยั
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต์

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูช่า่งชยั
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต์

จ.สพุรรณบรุี

9 5.32 0.02 ลติร

07/07/2021 00:00:23 07/07/2021 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี27 วนิาที อยูท่ี� อูช่า่งชยั
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต์

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูช่า่งชยั
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต์

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

08/07/2021 00:00:50 08/07/2021 16:22:47 16 ชั�วโมง 21 นาท ี57 วนิาที อยูท่ี� อูช่า่งชยั
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต์

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กาแฟเวยีดนาม
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต์

จ.สพุรรณบรุี

7 7.20 0.11 ลติร

09/07/2021 09:08:30 09/07/2021 16:04:20 6 ชั�วโมง 55 นาท ี50 วนิาที อยูท่ี� กาแฟเวยีดนาม
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต์

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กาแฟเวยีดนาม
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต์

จ.สพุรรณบรุี

17 4.84 0.00 ลติร

12/07/2021 08:35:53 12/07/2021 12:52:23 4 ชั�วโมง 16 นาท ี30 วนิาที อยูท่ี� กาแฟเวยีดนาม
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต์

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กาแฟเวยีดนาม
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต์

จ.สพุรรณบรุี

9 2.86 0.01 ลติร

13/07/2021 08:58:21 13/07/2021 15:36:58 6 ชั�วโมง 38 นาท ี37 วนิาที อยูท่ี� กาแฟเวยีดนาม
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต์

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กาแฟเวยีดนาม
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต์

จ.สพุรรณบรุี

5 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

14/07/2021 08:21:56 14/07/2021 23:59:52 15 ชั�วโมง 37 นาท ี56 วนิาที อยูท่ี� กาแฟเวยีดนาม
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต์

จ.สพุรรณบรุี

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

11 12.28 0.57 ลติร

15/07/2021 00:00:53 15/07/2021 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี31 วนิาที อยูท่ี� สะพานวดัวงัหนิ
ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเจรญิชยั
สามชกุ

ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

6 7.53 0.22 ลติร

16/07/2021 00:00:24 16/07/2021 15:26:31 15 ชั�วโมง 26 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเจรญิชยั
สามชกุ

ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

14 5.14 0.04 ลติร

19/07/2021 08:42:25 19/07/2021 15:51:48 7 ชั�วโมง 9 นาท ี23 วนิาที อยูท่ี� ชา้ง สามชกุ
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� รา้นอาหารตี�โภชนา
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

5 5.31 0.04 ลติร

21/07/2021 08:53:58 21/07/2021 23:59:13 15 ชั�วโมง 5 นาท ี15 วนิาที อยูท่ี� รา้นอาหารตี�โภชนา
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� รา้นอาหารตี�โภชนา
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

13 5.45 0.01 ลติร

22/07/2021 00:00:12 22/07/2021 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี30 วนิาที อยูท่ี� รา้นอาหารตี�โภชนา
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง
ชมุชนวดัสามชกุฝั�งตะวนัออก

ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

8 5.78 0.01 ลติร

23/07/2021 00:00:42 23/07/2021 15:46:45 15 ชั�วโมง 46 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� ศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง
ชมุชนวดัสามชกุฝั�งตะวนัออก

ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

9 6.53 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 3 วนั 13 ชั�วโมง 26 นาท ี6 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 2.64 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 87.37 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 1.09 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 80.16 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [27 แม็คโคร] ตค-1345 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2021 00:00:42 01/07/2021 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี29
วนิาที

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

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

31 5.99 0.02 ลติร

02/07/2021 00:00:11 02/07/2021 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี29
วนิาที

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

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

39 6.88 0.04 ลติร

03/07/2021 00:00:40 03/07/2021 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี24
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

04/07/2021 00:00:05 04/07/2021 23:59:29 23 ชั�วโมง 59 นาท ี24
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

05/07/2021 00:00:29 05/07/2021 16:13:25 16 ชั�วโมง 12 นาท ี56
วนิาที

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

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

6 5.28 0.00 ลติร

06/07/2021 08:49:43 06/07/2021 23:59:23 15 ชั�วโมง 9 นาท ี40 วนิาที อยูท่ี� อูช่า่งชยั
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

9 5.32 0.02 ลติร

07/07/2021 00:00:23 07/07/2021 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี27
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

08/07/2021 00:00:50 08/07/2021 16:22:47 16 ชั�วโมง 21 นาท ี57
วนิาที

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

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

7 7.20 0.11 ลติร

09/07/2021 09:08:30 09/07/2021 16:04:20 6 ชั�วโมง 55 นาท ี50 วนิาที อยูท่ี� กาแฟเวยีดนาม
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

17 4.84 0.00 ลติร

12/07/2021 08:35:53 12/07/2021 12:52:23 4 ชั�วโมง 16 นาท ี30 วนิาที อยูท่ี� กาแฟเวยีดนาม
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

9 2.86 0.01 ลติร

13/07/2021 08:58:21 13/07/2021 15:36:58 6 ชั�วโมง 38 นาท ี37 วนิาที อยูท่ี� กาแฟเวยีดนาม
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

5 0.98 0.00 ลติร

14/07/2021 08:21:56 14/07/2021 23:59:52 15 ชั�วโมง 37 นาท ี56
วนิาที

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

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

11 12.28 0.57 ลติร

15/07/2021 00:00:53 15/07/2021 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี31
วนิาที

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

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

6 7.53 0.22 ลติร

16/07/2021 00:00:24 16/07/2021 15:26:31 15 ชั�วโมง 26 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเจรญิชยัสามชกุ
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

14 5.14 0.04 ลติร

19/07/2021 08:42:25 19/07/2021 15:51:48 7 ชั�วโมง 9 นาท ี23 วนิาที อยูท่ี� ชา้ง สามชกุ
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� รา้นอาหารตี�โภชนา
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

5 5.31 0.04 ลติร

21/07/2021 08:53:58 21/07/2021 23:59:13 15 ชั�วโมง 5 นาท ี15 วนิาที อยูท่ี� รา้นอาหารตี�โภชนา
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� รา้นอาหารตี�โภชนา
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

13 5.45 0.01 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

22/07/2021 00:00:12 22/07/2021 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี30
วนิาที

อยูท่ี� รา้นอาหารตี�โภชนา
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงชมุชนวดั
สามชกุฝั�งตะวนัออก

ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

8 5.78 0.01 ลติร

23/07/2021 00:00:42 23/07/2021 15:46:45 15 ชั�วโมง 46 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� ศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงชมุชนวดั
สามชกุฝั�งตะวนัออก

ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

9 6.53 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 3 วนั 13 ชั�วโมง 26 นาท ี6 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 2.64 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 87.37 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 1.09 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 80.16 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [25 แม็คโคร] ตค-1507 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2021 00:00:14 01/07/2021 23:59:17 23 ชั�วโมง 59 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� รา้นอนิเตอรเ์น็ต
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

1 0.39 0.00 ลติร

02/07/2021 00:00:17 02/07/2021 23:59:20 23 ชั�วโมง 59 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

1 0.41 0.00 ลติร

03/07/2021 00:00:20 03/07/2021 23:59:33 23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

6 0.32 0.00 ลติร

04/07/2021 00:00:33 04/07/2021 23:59:35 23 ชั�วโมง 59 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/07/2021 00:00:34 05/07/2021 23:59:35 23 ชั�วโมง 59 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.28 0.00 ลติร

06/07/2021 00:00:36 06/07/2021 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/07/2021 00:00:39 07/07/2021 23:59:43 23 ชั�วโมง 59 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

08/07/2021 00:00:43 08/07/2021 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/07/2021 00:00:47 09/07/2021 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.62 0.00 ลติร

10/07/2021 00:00:51 10/07/2021 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.10 0.00 ลติร

11/07/2021 00:00:58 11/07/2021 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

12/07/2021 00:00:05 12/07/2021 23:59:09 23 ชั�วโมง 59 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/07/2021 00:00:09 13/07/2021 23:59:13 23 ชั�วโมง 59 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.12 0.00 ลติร

14/07/2021 00:00:13 14/07/2021 23:59:18 23 ชั�วโมง 59 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

15/07/2021 00:00:18 15/07/2021 23:59:24 23 ชั�วโมง 59 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

16/07/2021 00:00:24 16/07/2021 23:59:30 23 ชั�วโมง 59 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

17/07/2021 00:00:29 17/07/2021 23:59:35 23 ชั�วโมง 59 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/07/2021 00:00:34 18/07/2021 23:59:39 23 ชั�วโมง 59 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

19/07/2021 00:00:39 19/07/2021 16:37:14 16 ชั�วโมง 36 นาท ี35
วนิาที

อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.26 0.00 ลติร

20/07/2021 17:01:14 20/07/2021 23:59:50 6 ชั�วโมง 58 นาท ี36 วนิาที อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.20 0.00 ลติร

21/07/2021 00:00:50 21/07/2021 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.23 0.00 ลติร

22/07/2021 00:00:55 22/07/2021 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

23/07/2021 00:00:00 23/07/2021 23:59:06 23 ชั�วโมง 59 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

24/07/2021 00:00:06 24/07/2021 23:59:13 23 ชั�วโมง 59 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/07/2021 00:00:13 25/07/2021 23:59:20 23 ชั�วโมง 59 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

26/07/2021 00:00:20 26/07/2021 17:15:59 17 ชั�วโมง 15 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ฉัตรชยัการชา่ง
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

1 4.49 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 ชั�วโมง 43 นาท ี36 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 2.25 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 7.41 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 1.09 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 80.16 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [10 รถเกลี�ยดนิ] ตค-1707 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

ไมม่ขีอ้มลู

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : --

ความเร็วเฉลี�ย : --

รวมระยะทาง : --

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : --

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : --

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [28 แม็คโคร] ตค-3446 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2021
08:28:40

01/07/2021
23:59:29

15 ชั�วโมง 30 นาท ี49 วนิาที อยูท่ี� บา้นหนองสาน
ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

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

15 9.21 0.02 ลติร

02/07/2021
00:00:29

02/07/2021
15:30:15

15 ชั�วโมง 29 นาท ี46 วนิาที อยูท่ี� บา้นหนองสาน
ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

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

17 9.56 0.01 ลติร

05/07/2021
08:13:03

05/07/2021
23:59:10

15 ชั�วโมง 46 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� บา้นหนองสาน
ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองหนิปนู
ต.หนองหญา้ไซ อ.หนองหญา้ไซ จ.สพุรรณบรุี

10 18.79 0.01 ลติร

06/07/2021
00:00:10

06/07/2021
23:59:08

23 ชั�วโมง 58 นาท ี58 วนิาที อยูท่ี� บา้นหนองหนิปนู
ต.หนองหญา้ไซ อ.หนองหญา้ไซ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองหนิปนู
ต.หนองหญา้ไซ อ.หนองหญา้ไซ จ.สพุรรณบรุี

13 6.39 0.01 ลติร

07/07/2021
00:00:07

07/07/2021
23:59:07

23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� บา้นหนองหนิปนู
ต.หนองหญา้ไซ อ.หนองหญา้ไซ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองหนิปนู
ต.หนองหญา้ไซ อ.หนองหญา้ไซ จ.สพุรรณบรุี

9 5.34 0.01 ลติร

08/07/2021
00:00:07

08/07/2021
23:59:04

23 ชั�วโมง 58 นาท ี57 วนิาที อยูท่ี� บา้นหนองหนิปนู
ต.หนองหญา้ไซ อ.หนองหญา้ไซ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองหนิปนู
ต.หนองหญา้ไซ อ.หนองหญา้ไซ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/07/2021
00:00:04

09/07/2021
12:09:32

12 ชั�วโมง 9 นาท ี28 วนิาที อยูท่ี� บา้นหนองหนิปนู
ต.หนองหญา้ไซ อ.หนองหญา้ไซ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เปาพัฒนา โดยนายลําจวน ออ้มทอง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

8 51.63 0.00 ลติร

11/07/2021
17:29:12

11/07/2021
17:38:18

9 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� เปาพัฒนา โดยนายลําจวน ออ้มทอง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เปาพัฒนา โดยนายลําจวน ออ้มทอง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.46 0.00 ลติร

12/07/2021
10:26:27

12/07/2021
16:30:32

6 ชั�วโมง 4 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� เปาพัฒนา โดยนายลําจวน ออ้มทอง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศริะชลธารคา้วสัดกุอ่สรา้ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

12 5.07 0.05 ลติร

13/07/2021
09:27:08

13/07/2021
16:11:35

6 ชั�วโมง 44 นาท ี27 วนิาที อยูท่ี� ศริะชลธารคา้วสัดกุอ่สรา้ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศริะชลธารคา้วสัดกุอ่สรา้ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

13 5.62 0.01 ลติร

14/07/2021
08:31:59

14/07/2021
23:59:56

15 ชั�วโมง 27 นาท ี57 วนิาที อยูท่ี� ศริะชลธารคา้วสัดกุอ่สรา้ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศริะชลธารคา้วสัดกุอ่สรา้ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

9 6.46 0.03 ลติร

15/07/2021
00:00:55

15/07/2021
23:59:55

23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� ศริะชลธารคา้วสัดกุอ่สรา้ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศริะชลธารคา้วสัดกุอ่สรา้ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

6 0.61 0.00 ลติร

16/07/2021
00:00:55

16/07/2021
23:59:55

23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� ศริะชลธารคา้วสัดกุอ่สรา้ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศริะชลธารคา้วสัดกุอ่สรา้ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

9 6.21 0.00 ลติร

17/07/2021
00:00:55

17/07/2021
23:59:53

23 ชั�วโมง 58 นาท ี58 วนิาที อยูท่ี� ศริะชลธารคา้วสัดกุอ่สรา้ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศริะชลธารคา้วสัดกุอ่สรา้ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/07/2021
00:00:53

18/07/2021
23:59:51

23 ชั�วโมง 58 นาท ี58 วนิาที อยูท่ี� ศริะชลธารคา้วสัดกุอ่สรา้ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศริะชลธารคา้วสัดกุอ่สรา้ง
ต.บางกุง้ 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

19/07/2021
00:00:51

19/07/2021
23:59:51

23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� ศริะชลธารคา้วสัดกุอ่สรา้ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศริะชลธารคา้วสัดกุอ่สรา้ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

11 3.76 0.01 ลติร

20/07/2021
00:00:51

20/07/2021
23:59:51

23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� ศริะชลธารคา้วสัดกุอ่สรา้ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศริะชลธารคา้วสัดกุอ่สรา้ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/07/2021
00:00:50

21/07/2021
23:59:51

23 ชั�วโมง 59 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� ศริะชลธารคา้วสัดกุอ่สรา้ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศริะชลธารคา้วสัดกุอ่สรา้ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

8 5.03 0.01 ลติร

22/07/2021
00:00:51

22/07/2021
23:59:51

23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� ศริะชลธารคา้วสัดกุอ่สรา้ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศริะชลธารคา้วสัดกุอ่สรา้ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

8 5.33 0.04 ลติร

23/07/2021
00:00:51

23/07/2021
23:59:53

23 ชั�วโมง 59 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� ศริะชลธารคา้วสัดกุอ่สรา้ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศริะชลธารคา้วสัดกุอ่สรา้ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

14 4.60 0.00 ลติร

24/07/2021
00:00:53

24/07/2021
23:59:53

23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� ศริะชลธารคา้วสัดกุอ่สรา้ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศริะชลธารคา้วสัดกุอ่สรา้ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/07/2021
00:00:53

25/07/2021
23:59:53

23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� ศริะชลธารคา้วสัดกุอ่สรา้ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศริะชลธารคา้วสัดกุอ่สรา้ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

26/07/2021
00:00:53

26/07/2021
18:44:58

18 ชั�วโมง 44 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ศริะชลธารคา้วสัดกุอ่สรา้ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศริะชลธารคา้วสัดกุอ่สรา้ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 3 วนั 7 ชั�วโมง 10 นาท ี29 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 2.75 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 144.09 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 0.21 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 686.14 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [29 แม็คโคร] ตค-3447 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

02/07/2021
13:46:11

02/07/2021
17:32:22

3 ชั�วโมง 46 นาท ี11 วนิาที อยูท่ี� พาราไดซ์
จ.กรงุเทพมหานคร แขวงบางแคเหนอื เขต

บางแค

อยูท่ี� Genius Tracks System
จ.กรงุเทพมหานคร แขวงหนองคา้งพล ูเขต

หนองแขม

50 7.81 0.19 ลติร

05/07/2021
07:58:02

05/07/2021
23:59:52

16 ชั�วโมง 1 นาท ี50 วนิาที อยูท่ี� บา้นชา่งไมค์
จ.กรงุเทพมหานคร แขวงหนองคา้งพล ูเขต

หนองแขม

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

123 139.47 6.31 ลติร

06/07/2021
00:00:52

06/07/2021
23:59:53

23 ชั�วโมง 59 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� บา้นหนองบวั
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.38 0.00 ลติร

07/07/2021
00:00:53

07/07/2021
23:59:32

23 ชั�วโมง 58 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� บา้นหนองบวั
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.43 0.00 ลติร

08/07/2021
00:00:32

08/07/2021
23:59:51

23 ชั�วโมง 59 นาท ี19 วนิาที อยูท่ี� บา้นหนองบวั
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 1.15 0.00 ลติร

09/07/2021
00:00:51

09/07/2021
23:59:08

23 ชั�วโมง 58 นาท ี17 วนิาที อยูท่ี� บา้นหนองโสน
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.98 0.00 ลติร

10/07/2021
00:00:08

10/07/2021
23:59:09

23 ชั�วโมง 59 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� บา้นหนองโสน
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

11/07/2021
00:00:09

11/07/2021
23:59:11

23 ชั�วโมง 59 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� บา้นหนองโสน
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

12/07/2021
00:00:11

12/07/2021
23:59:36

23 ชั�วโมง 59 นาท ี25 วนิาที อยูท่ี� บา้นหนองโสน
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.86 0.00 ลติร

13/07/2021
00:00:36

13/07/2021
23:59:41

23 ชั�วโมง 59 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� บา้นหนองบวั
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.54 0.00 ลติร

14/07/2021
00:00:41

14/07/2021
23:59:42

23 ชั�วโมง 59 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� บา้นหนองบวั
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.66 0.00 ลติร

15/07/2021
00:00:42

15/07/2021
23:59:36

23 ชั�วโมง 58 นาท ี54 วนิาที อยูท่ี� บา้นหนองบวั
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองนํ�าพกุ
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

47 5.95 0.17 ลติร

16/07/2021
00:00:37

16/07/2021
23:59:45

23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� บา้นหนองนํ�าพกุ
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองนํ�าพกุ
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.24 0.00 ลติร

17/07/2021
00:00:45

17/07/2021
23:59:10

23 ชั�วโมง 58 นาท ี25 วนิาที อยูท่ี� บา้นหนองนํ�าพกุ
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองนํ�าพกุ
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/07/2021
00:00:10

18/07/2021
23:59:09

23 ชั�วโมง 58 นาท ี59 วนิาที อยูท่ี� บา้นหนองนํ�าพกุ
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองนํ�าพกุ
ต.ตลิ�งชนั 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

19/07/2021
00:00:09

19/07/2021
23:59:12

23 ชั�วโมง 59 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� บา้นหนองนํ�าพกุ
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองนํ�าพกุ
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.65 0.00 ลติร

20/07/2021
00:00:13

20/07/2021
23:59:12

23 ชั�วโมง 58 นาท ี59 วนิาที อยูท่ี� บา้นหนองนํ�าพกุ
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองนํ�าพกุ
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

21/07/2021
00:00:12

21/07/2021
23:59:45

23 ชั�วโมง 59 นาท ี33 วนิาที อยูท่ี� บา้นหนองนํ�าพกุ
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.77 0.00 ลติร

22/07/2021
00:00:45

22/07/2021
23:59:50

23 ชั�วโมง 59 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัพอตาแอนดด์ไีซน์
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 7.44 0.00 ลติร

23/07/2021
00:00:50

23/07/2021
23:59:15

23 ชั�วโมง 58 นาท ี25 วนิาที อยูท่ี� บา้นหนองพันกง
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.19 0.00 ลติร

24/07/2021
00:00:15

24/07/2021
23:59:14

23 ชั�วโมง 58 นาท ี59 วนิาที อยูท่ี� บา้นหนองพันกง
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

25/07/2021
00:00:14

25/07/2021
23:59:13

23 ชั�วโมง 58 นาท ี59 วนิาที อยูท่ี� บา้นหนองพันกง
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

26/07/2021
00:01:14

26/07/2021
18:45:40

18 ชั�วโมง 44 นาท ี26 วนิาที อยูท่ี� บา้นหนองพันกง
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 4 วนั 9 ชั�วโมง 17 นาท ี25 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 52.17 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 167.55 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 6.67 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 25.12 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [32 เกลี�ยดนิ] ตค-3692 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

ไมม่ขีอ้มลู

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : --

ความเร็วเฉลี�ย : --

รวมระยะทาง : --

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : --

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : --

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [09 รถเกลี�ยดนิ] ตค-3693 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2021
00:00:20

01/07/2021
23:59:06

23 ชั�วโมง 58 นาท ี46 วนิาที อยูท่ี� สถานบีรกิารนํ�ามนั
ต.หวัเขา อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

8 44.22 0.00 ลติร

02/07/2021
00:00:04

02/07/2021
23:59:52

23 ชั�วโมง 59 นาท ี48 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.58 0.00 ลติร

03/07/2021
00:00:52

03/07/2021
23:59:38

23 ชั�วโมง 58 นาท ี46 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

04/07/2021
00:00:38

04/07/2021
23:59:23

23 ชั�วโมง 58 นาท ี45 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

05/07/2021
00:00:23

05/07/2021
23:59:08

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

06/07/2021
00:00:08

06/07/2021
08:58:33

8 ชั�วโมง 58 นาท ี25 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.19 0.00 ลติร

12/07/2021
08:34:16

12/07/2021
23:59:36

15 ชั�วโมง 25 นาท ี20 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

6 0.50 0.00 ลติร

13/07/2021
00:00:36

13/07/2021
09:08:00

9 ชั�วโมง 7 นาท ี24 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.51 0.00 ลติร

14/07/2021
08:24:33

14/07/2021
23:59:10

15 ชั�วโมง 34 นาท ี37 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

2 2.39 0.00 ลติร

15/07/2021
00:00:10

15/07/2021
08:27:42

8 ชั�วโมง 27 นาท ี32 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.16 0.00 ลติร

16/07/2021
07:41:59

16/07/2021
23:59:47

16 ชั�วโมง 17 นาท ี48 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.44 0.00 ลติร

17/07/2021
00:00:47

17/07/2021
23:59:35

23 ชั�วโมง 58 นาท ี48 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

18/07/2021
00:00:34

18/07/2021
23:59:22

23 ชั�วโมง 58 นาท ี48 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

19/07/2021
00:00:22

19/07/2021
23:59:10

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

6 1.34 0.00 ลติร

20/07/2021
00:00:10

20/07/2021
23:59:59

23 ชั�วโมง 59 นาท ี49 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

21/07/2021
00:00:59

21/07/2021
23:59:47

23 ชั�วโมง 58 นาท ี48 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

22/07/2021
00:00:46

22/07/2021
23:59:34

23 ชั�วโมง 58 นาท ี48 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

23/07/2021
00:00:35

23/07/2021
10:16:47

10 ชั�วโมง 16 นาท ี12 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

3 0.37 0.01 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 ชั�วโมง 6 นาท ี15 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 2.93 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 50.71 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 0.01 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5071.00 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [26 แม็คโคร] ตค-3721 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2021 08:56:39 01/07/2021 21:17:51 12 ชั�วโมง 21 นาท ี12 วนิาที อยูท่ี� รปูปั�นสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ต.อบทม อ.สามโก ้จ.อา่งทอง

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

10 7.28 0.11 ลติร

02/07/2021 08:25:04 02/07/2021 16:24:36 7 ชั�วโมง 59 นาท ี32 วนิาที อยูท่ี� รปูปั�นสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ต.อบทม อ.สามโก ้จ.อา่งทอง

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพ
ตําบลบา้นลาดปลาเคา้ ตําบลวงัยาง

ต.สาวรอ้งไห ้อ.วเิศษชยัชาญ
จ.อา่งทอง

8 7.30 0.09 ลติร

05/07/2021 09:01:11 05/07/2021 11:49:27 2 ชั�วโมง 48 นาท ี16 วนิาที อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพ
ตําบลบา้นลาดปลาเคา้ ตําบลวงัยาง

ต.สาวรอ้งไห ้อ.วเิศษชยัชาญ
จ.อา่งทอง

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพ
ตําบลบา้นลาดปลาเคา้ ตําบลวงัยาง

ต.สาวรอ้งไห ้อ.วเิศษชยัชาญ
จ.อา่งทอง

9 4.11 0.11 ลติร

06/07/2021 08:46:47 06/07/2021 16:37:09 7 ชั�วโมง 50 นาท ี22 วนิาที อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพ
ตําบลบา้นลาดปลาเคา้ ตําบลวงัยาง

ต.สาวรอ้งไห ้อ.วเิศษชยัชาญ
จ.อา่งทอง

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

34 18.93 0.94 ลติร

07/07/2021 08:24:48 07/07/2021 20:44:49 12 ชั�วโมง 20 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� รปูปั�นสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ต.อบทม อ.สามโก ้จ.อา่งทอง

อยูท่ี� ที�พักสายตรวจตําบลศรปีระจันต์
ต.อบทม อ.สามโก ้จ.อา่งทอง

23 9.84 0.19 ลติร

08/07/2021 08:42:02 08/07/2021 20:30:09 11 ชั�วโมง 48 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� ที�พักสายตรวจตําบลศรปีระจันต์
ต.อบทม อ.สามโก ้จ.อา่งทอง

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพ
ตําบลบา้นลาดปลาเคา้ ตําบลวงัยาง

ต.สาวรอ้งไห ้อ.วเิศษชยัชาญ
จ.อา่งทอง

12 7.74 0.08 ลติร

09/07/2021 08:29:08 09/07/2021 20:29:24 12 ชั�วโมง 16 วนิาที อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพ
ตําบลบา้นลาดปลาเคา้ ตําบลวงัยาง

ต.สาวรอ้งไห ้อ.วเิศษชยัชาญ
จ.อา่งทอง

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพ
ตําบลบา้นลาดปลาเคา้ ตําบลวงัยาง

ต.สาวรอ้งไห ้อ.วเิศษชยัชาญ
จ.อา่งทอง

25 8.65 0.17 ลติร

12/07/2021 08:44:58 12/07/2021 20:33:39 11 ชั�วโมง 48 นาท ี41 วนิาที อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพ
ตําบลบา้นลาดปลาเคา้ ตําบลวงัยาง

ต.สาวรอ้งไห ้อ.วเิศษชยัชาญ
จ.อา่งทอง

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพ
ตําบลบา้นลาดปลาเคา้ ตําบลวงัยาง

ต.สาวรอ้งไห ้อ.วเิศษชยัชาญ
จ.อา่งทอง

9 8.01 0.14 ลติร

13/07/2021 08:33:16 13/07/2021 20:32:18 11 ชั�วโมง 59 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพ
ตําบลบา้นลาดปลาเคา้ ตําบลวงัยาง

ต.สาวรอ้งไห ้อ.วเิศษชยัชาญ
จ.อา่งทอง

อยูท่ี� เฮงมุย่ฮวดคา้ไม ้
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต์

จ.สพุรรณบรุี

26 17.43 0.11 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

14/07/2021 08:39:42 14/07/2021 16:26:10 7 ชั�วโมง 46 นาท ี28 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลศรปีระจันต์

ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นตลาดศรปีระจันต์
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต์

จ.สพุรรณบรุี

10 7.77 0.12 ลติร

15/07/2021 08:46:44 15/07/2021 20:29:54 11 ชั�วโมง 43 นาท ี10 วนิาที อยูท่ี� บา้นตลาดศรปีระจันต์
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต์

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นตลาดศรปีระจันต์
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต์

จ.สพุรรณบรุี

11 7.50 0.06 ลติร

16/07/2021 08:45:52 16/07/2021 20:37:01 11 ชั�วโมง 51 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� บา้นตลาดศรปีระจันต์
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต์

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยกํ์าจัดมลูฝอยรวมแบบครบ
วงจรเทศบาลตําบลศรปีระจันต์
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต์

จ.สพุรรณบรุี

8 7.73 0.06 ลติร

19/07/2021 08:49:32 19/07/2021 20:15:42 11 ชั�วโมง 26 นาท ี10 วนิาที อยูท่ี� ศนูยกํ์าจัดมลูฝอยรวมแบบครบ
วงจรเทศบาลตําบลศรปีระจันต์
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต์

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยกํ์าจัดมลูฝอยรวมแบบครบ
วงจรเทศบาลตําบลศรปีระจันต์
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต์

จ.สพุรรณบรุี

14 11.06 0.38 ลติร

21/07/2021 08:28:50 21/07/2021 20:10:46 11 ชั�วโมง 41 นาท ี56 วนิาที อยูท่ี� ศนูยกํ์าจัดมลูฝอยรวมแบบครบ
วงจรเทศบาลตําบลศรปีระจันต์
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต์

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� Khlong Muang
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต์

จ.สพุรรณบรุี

14 10.66 0.27 ลติร

22/07/2021 08:28:51 22/07/2021 15:15:32 6 ชั�วโมง 46 นาท ี41 วนิาที อยูท่ี� Khlong Muang
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต์

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� Khlong Muang
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต์

จ.สพุรรณบรุี

6 7.50 0.12 ลติร

23/07/2021 09:05:04 23/07/2021 20:34:15 11 ชั�วโมง 29 นาท ี11 วนิาที อยูท่ี� Khlong Muang
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต์

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� Khlong Muang
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต์

จ.สพุรรณบรุี

11 7.83 0.08 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 3 วนั 23 ชั�วโมง 27 นาท ี41 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 2.86 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 149.34 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 3.03 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 49.29 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [12 รถเกลี�ยดนิ] อบจ-72 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

ไมม่ขีอ้มลู

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : --

ความเร็วเฉลี�ย : --

รวมระยะทาง : --

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : --

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : --

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



 

 

 

 

 

รายงานการเดินทางและอตัราการส้ินเปลืองน า้มนั 

จ านวน 48 คนั 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [13 โดยสาร] 40-0189 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2021
00:00:43

01/07/2021
23:59:05

23 ชั�วโมง 58 นาท ี22 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

02/07/2021
00:00:05

02/07/2021
23:59:28

23 ชั�วโมง 59 นาท ี23 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

73 40.11 6.45 ลติร

03/07/2021
00:00:28

03/07/2021
23:59:48

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

04/07/2021
00:00:48

04/07/2021
23:59:08

23 ชั�วโมง 58 นาท ี20 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

05/07/2021
00:00:08

05/07/2021
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

84 30.46 5.45 ลติร

06/07/2021
00:00:29

06/07/2021
23:59:52

23 ชั�วโมง 59 นาท ี23 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

07/07/2021
00:00:52

07/07/2021
23:59:18

23 ชั�วโมง 58 นาท ี26 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

74 28.70 4.06 ลติร

08/07/2021
00:00:18

08/07/2021
23:59:43

23 ชั�วโมง 59 นาท ี25 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

88 28.98 3.97 ลติร

09/07/2021
00:00:43

09/07/2021
23:59:08

23 ชั�วโมง 58 นาท ี25 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขต
สพุรรณบรุี

ต.โคกคราม อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

76 13.98 2.35 ลติร

10/07/2021
00:00:08

10/07/2021
23:59:34

23 ชั�วโมง 59 นาท ี26 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

11/07/2021
00:00:34

11/07/2021
23:59:01

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

12/07/2021
00:00:01

12/07/2021
23:59:25

23 ชั�วโมง 59 นาท ี24 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

1 0.05 0.00 ลติร

13/07/2021
00:00:25

13/07/2021
23:59:47

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

14/07/2021
00:00:46

14/07/2021
23:59:10

23 ชั�วโมง 58 นาท ี24 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

15/07/2021
00:00:10

15/07/2021
23:59:37

23 ชั�วโมง 59 นาท ี27 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

96 111.01 18.11 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/07/2021
00:00:37

16/07/2021
23:59:05

23 ชั�วโมง 58 นาท ี28 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

92 111.69 16.03 ลติร

17/07/2021
00:00:05

17/07/2021
23:59:30

23 ชั�วโมง 59 นาท ี25 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

99 104.80 16.68 ลติร

18/07/2021
00:00:30

18/07/2021
23:59:53

23 ชั�วโมง 59 นาท ี23 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

19/07/2021
00:00:53

19/07/2021
23:59:21

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

94 90.62 14.93 ลติร

20/07/2021
00:00:20

20/07/2021
23:59:48

23 ชั�วโมง 59 นาท ี28 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

88 119.79 19.65 ลติร

21/07/2021
00:00:48

21/07/2021
23:59:15

23 ชั�วโมง 58 นาท ี27 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

103 115.40 17.46 ลติร

22/07/2021
00:00:15

22/07/2021
23:59:38

23 ชั�วโมง 59 นาท ี23 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

65 13.79 2.42 ลติร

23/07/2021
00:00:38

23/07/2021
23:59:04

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

61 17.64 2.37 ลติร

24/07/2021
00:00:04

24/07/2021
23:59:29

23 ชั�วโมง 59 นาท ี25 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

25/07/2021
00:00:29

25/07/2021
23:59:55

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

26/07/2021
00:00:55

26/07/2021
18:52:52

18 ชั�วโมง 51 นาท ี57 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 5 วนั 4 ชั�วโมง 53 นาท ี26 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 37.65 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 827.02 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 129.93 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 6.37 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [58 โดยสาร] 40-0190 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2021
00:00:03

01/07/2021
23:59:28

23 ชั�วโมง 59 นาท ี25 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

90 126.66 25.10 ลติร

02/07/2021
00:00:28

02/07/2021
23:59:54

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

79 54.23 10.17 ลติร

03/07/2021
00:00:55

03/07/2021
23:59:17

23 ชั�วโมง 58 นาท ี22 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

04/07/2021
00:00:17

04/07/2021
23:59:39

23 ชั�วโมง 59 นาท ี22 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

05/07/2021
00:00:39

05/07/2021
23:59:04

23 ชั�วโมง 58 นาท ี25 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

70 84.87 16.45 ลติร

06/07/2021
00:00:04

06/07/2021
23:59:30

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

80 113.87 22.35 ลติร

07/07/2021
00:00:30

07/07/2021
23:59:55

23 ชั�วโมง 59 นาท ี25 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

78 63.85 12.63 ลติร

08/07/2021
00:00:56

08/07/2021
23:59:21

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

74 41.87 8.21 ลติร

09/07/2021
00:00:21

09/07/2021
23:59:47

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

84 48.15 9.32 ลติร

10/07/2021
00:00:48

10/07/2021
23:59:13

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

11/07/2021
00:00:13

11/07/2021
23:59:40

23 ชั�วโมง 59 นาท ี27 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

12/07/2021
00:00:41

12/07/2021
23:59:08

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

80 66.69 13.02 ลติร

13/07/2021
00:00:09

13/07/2021
23:59:37

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

94 115.78 22.56 ลติร

14/07/2021
00:00:37

14/07/2021
23:59:05

23 ชั�วโมง 58 นาท ี28 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

76 72.33 14.35 ลติร

15/07/2021
00:00:05

15/07/2021
23:59:34

23 ชั�วโมง 59 นาท ี29 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

91 95.91 18.36 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/07/2021
00:00:35

16/07/2021
23:59:01

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

87 54.94 10.74 ลติร

17/07/2021
00:00:02

17/07/2021
23:59:27

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

18/07/2021
00:00:28

18/07/2021
23:59:53

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 0.01 0.00 ลติร

19/07/2021
00:00:54

19/07/2021
23:59:21

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

93 126.30 24.31 ลติร

20/07/2021
00:00:21

20/07/2021
23:59:49

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

96 89.25 17.40 ลติร

21/07/2021
00:00:49

21/07/2021
23:59:16

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

102 107.93 20.90 ลติร

22/07/2021
00:00:16

22/07/2021
23:59:42

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

6 0.08 0.00 ลติร

23/07/2021
00:00:43

23/07/2021
23:59:09

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

84 19.52 3.82 ลติร

24/07/2021
00:00:10

24/07/2021
23:59:38

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

0 0.01 0.00 ลติร

25/07/2021
00:00:39

25/07/2021
23:59:07

23 ชั�วโมง 58 นาท ี28 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

26/07/2021
00:00:07

26/07/2021
18:53:08

18 ชั�วโมง 53 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 15 ชั�วโมง 12 นาท ี11 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 43.26 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1282.27 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 249.69 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.14 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [59 โดยสาร] 40-0191 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2021
00:00:15

01/07/2021
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

77 59.94 11.32 ลติร

02/07/2021
00:00:50

02/07/2021
23:59:24

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

73 60.58 11.66 ลติร

03/07/2021
00:00:24

03/07/2021
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

0 0.00 0.00 ลติร

04/07/2021
00:00:54

04/07/2021
23:59:21

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

05/07/2021
00:00:22

05/07/2021
23:59:52

23 ชั�วโมง 59 นาท ี30 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

71 56.76 10.95 ลติร

06/07/2021
00:00:52

06/07/2021
23:59:24

23 ชั�วโมง 58 นาท ี32 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

72 109.51 21.32 ลติร

07/07/2021
00:00:25

07/07/2021
23:59:58

23 ชั�วโมง 59 นาท ี33 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

73 56.96 10.92 ลติร

08/07/2021
00:00:59

08/07/2021
23:59:33

23 ชั�วโมง 58 นาท ี34 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

71 56.29 11.00 ลติร

09/07/2021
00:00:33

09/07/2021
23:59:08

23 ชั�วโมง 58 นาท ี35 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

74 74.20 14.23 ลติร

10/07/2021
00:00:08

10/07/2021
23:59:45

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 0.02 0.00 ลติร

11/07/2021
00:00:45

11/07/2021
23:59:23

23 ชั�วโมง 58 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

12/07/2021
00:00:23

12/07/2021
23:59:00

23 ชั�วโมง 58 นาท ี37 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

82 109.28 21.31 ลติร

13/07/2021
00:00:01

13/07/2021
23:59:36

23 ชั�วโมง 59 นาท ี35 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

70 66.08 12.79 ลติร

14/07/2021
00:00:36

14/07/2021
23:59:11

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

82 51.18 10.02 ลติร

15/07/2021
00:00:12

15/07/2021
23:59:50

23 ชั�วโมง 59 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

79 50.98 9.47 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/07/2021
00:00:50

16/07/2021
23:59:27

23 ชั�วโมง 58 นาท ี37 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

75 53.76 10.47 ลติร

17/07/2021
00:00:27

17/07/2021
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

18/07/2021
00:01:00

18/07/2021
23:59:30

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 0.01 0.00 ลติร

19/07/2021
00:00:31

19/07/2021
23:59:05

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

74 53.32 10.05 ลติร

20/07/2021
00:00:06

20/07/2021
23:59:41

23 ชั�วโมง 59 นาท ี35 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

70 21.33 4.25 ลติร

21/07/2021
00:00:42

21/07/2021
23:59:18

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

80 71.79 14.01 ลติร

22/07/2021
00:00:19

22/07/2021
23:59:54

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

84 52.81 9.88 ลติร

23/07/2021
00:00:55

23/07/2021
23:59:32

23 ชั�วโมง 58 นาท ี37 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

69 54.68 10.11 ลติร

24/07/2021
00:00:33

24/07/2021
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

25/07/2021
00:00:10

25/07/2021
23:59:48

23 ชั�วโมง 59 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

26/07/2021
00:00:48

26/07/2021
18:53:43

18 ชั�วโมง 52 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 วนั 7 ชั�วโมง 29 นาท ี34 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 41.08 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1059.46 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 203.76 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.20 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [60 โดยสาร] 40-0196 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2021
00:00:19

01/07/2021
23:59:01

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

71 40.24 7.89 ลติร

02/07/2021
00:00:02

02/07/2021
23:59:41

23 ชั�วโมง 59 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

75 41.61 8.23 ลติร

03/07/2021
00:00:41

03/07/2021
23:59:16

23 ชั�วโมง 58 นาท ี35 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

04/07/2021
00:00:17

04/07/2021
23:59:51

23 ชั�วโมง 59 นาท ี34 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

05/07/2021
00:00:52

05/07/2021
23:59:27

23 ชั�วโมง 58 นาท ี35 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

74 41.40 8.15 ลติร

06/07/2021
00:00:27

06/07/2021
23:59:06

23 ชั�วโมง 58 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

72 41.41 8.20 ลติร

07/07/2021
00:00:05

07/07/2021
23:59:45

23 ชั�วโมง 59 นาท ี40 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

08/07/2021
00:00:45

08/07/2021
23:59:28

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 46.46 9.09 ลติร

09/07/2021
00:00:28

09/07/2021
23:59:11

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

68 44.65 8.90 ลติร

10/07/2021
00:00:11

10/07/2021
23:59:52

23 ชั�วโมง 59 นาท ี41 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

11/07/2021
00:00:52

11/07/2021
23:59:33

23 ชั�วโมง 58 นาท ี41 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

12/07/2021
00:00:33

12/07/2021
23:59:15

23 ชั�วโมง 58 นาท ี42 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

79 44.71 8.63 ลติร

13/07/2021
00:00:15

13/07/2021
23:59:57

23 ชั�วโมง 59 นาท ี42 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

76 44.76 8.86 ลติร

14/07/2021
00:00:57

14/07/2021
23:59:38

23 ชั�วโมง 58 นาท ี41 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

68 11.67 2.31 ลติร

15/07/2021
00:00:38

15/07/2021
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 0.01 0.00 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/07/2021
00:00:22

16/07/2021
23:59:05

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 0.01 0.00 ลติร

17/07/2021
00:00:05

17/07/2021
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

18/07/2021
00:00:46

18/07/2021
23:59:26

23 ชั�วโมง 58 นาท ี40 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

19/07/2021
00:00:26

19/07/2021
23:59:08

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

20/07/2021
00:00:09

20/07/2021
23:59:50

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 0.01 0.00 ลติร

21/07/2021
00:00:51

21/07/2021
23:59:32

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

22/07/2021
00:00:32

22/07/2021
23:59:14

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

23/07/2021
00:00:14

23/07/2021
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 0.02 0.00 ลติร

24/07/2021
00:00:58

24/07/2021
23:59:43

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

25/07/2021
00:00:43

25/07/2021
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

26/07/2021
00:00:28

26/07/2021
18:53:33

18 ชั�วโมง 53 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 10 ชั�วโมง 48 นาท ี46 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 40.55 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 357.01 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 70.26 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.08 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [01 ทวัร]์ 40-0225 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2021 17:54:13 01/07/2021 18:03:55 9 นาท ี42 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.22 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 10 ชั�วโมง 48 นาท ี46 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 40.55 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 0.22 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 70.26 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.08 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [14 โดยสาร] 40-0255 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2021
00:00:04

01/07/2021
23:59:00

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

57 22.11 3.81 ลติร

02/07/2021
00:00:01

02/07/2021
23:59:57

23 ชั�วโมง 59 นาท ี56 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

03/07/2021
00:00:58

03/07/2021
23:59:51

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

04/07/2021
00:00:52

04/07/2021
23:59:44

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

05/07/2021
00:00:45

05/07/2021
23:59:37

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

06/07/2021
00:00:38

06/07/2021
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

66 25.00 4.00 ลติร

07/07/2021
00:00:35

07/07/2021
23:59:31

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

08/07/2021
00:00:32

08/07/2021
23:59:30

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

09/07/2021
00:00:30

09/07/2021
23:59:29

23 ชั�วโมง 58 นาท ี59 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

10/07/2021
00:00:29

10/07/2021
23:59:29

23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

11/07/2021
00:00:30

11/07/2021
23:59:31

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

12/07/2021
00:00:31

12/07/2021
23:59:29

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

13/07/2021
00:00:29

13/07/2021
23:59:25

23 ชั�วโมง 58 นาท ี56 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

14/07/2021
00:00:25

14/07/2021
23:59:23

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

15/07/2021
00:00:23

15/07/2021
23:59:24

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



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/07/2021
00:00:25

16/07/2021
23:59:26

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

17/07/2021
00:00:26

17/07/2021
23:59:24

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

18/07/2021
00:00:25

18/07/2021
23:59:23

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

19/07/2021
00:00:23

19/07/2021
23:59:23

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

20/07/2021
00:00:24

20/07/2021
23:59:23

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

21/07/2021
00:00:23

21/07/2021
23:59:22

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

22/07/2021
00:00:22

22/07/2021
23:59:21

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

23/07/2021
00:00:21

23/07/2021
23:59:22

23 ชั�วโมง 59 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

24/07/2021
00:00:23

24/07/2021
23:59:25

23 ชั�วโมง 59 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

25/07/2021
00:00:26

25/07/2021
23:59:29

23 ชั�วโมง 59 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

26/07/2021
00:00:30

26/07/2021
18:54:44

18 ชั�วโมง 54 นาท ี14 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 ชั�วโมง 37 นาท ี38 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 41.89 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 47.12 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 7.81 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 6.03 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [15 โดยสาร] 40-0256 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2021
00:00:57

01/07/2021
23:59:35

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

89 85.60 15.25 ลติร

02/07/2021
00:00:35

02/07/2021
23:59:14

23 ชั�วโมง 58 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

87 95.06 16.74 ลติร

03/07/2021
00:00:14

03/07/2021
23:59:49

23 ชั�วโมง 59 นาท ี35 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

04/07/2021
00:00:50

04/07/2021
23:59:22

23 ชั�วโมง 58 นาท ี32 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

05/07/2021
00:00:23

05/07/2021
23:59:58

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

94 97.32 16.87 ลติร

06/07/2021
00:00:58

06/07/2021
23:59:36

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

87 93.19 16.48 ลติร

07/07/2021
00:00:35

07/07/2021
23:59:14

23 ชั�วโมง 58 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

87 95.88 16.71 ลติร

08/07/2021
00:00:14

08/07/2021
23:59:54

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

83 122.55 21.53 ลติร

09/07/2021
00:00:55

09/07/2021
23:59:34

23 ชั�วโมง 58 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

86 96.79 17.03 ลติร

10/07/2021
00:00:35

10/07/2021
23:59:14

23 ชั�วโมง 58 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

11/07/2021
00:00:15

11/07/2021
23:59:55

23 ชั�วโมง 59 นาท ี40 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

12/07/2021
00:00:55

12/07/2021
23:59:34

23 ชั�วโมง 58 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

86 94.25 16.27 ลติร

13/07/2021
00:00:35

13/07/2021
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

78 99.54 17.91 ลติร

14/07/2021
00:00:13

14/07/2021
23:59:53

23 ชั�วโมง 59 นาท ี40 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

77 103.82 18.36 ลติร

15/07/2021
00:00:53

15/07/2021
23:59:34

23 ชั�วโมง 58 นาท ี41 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/07/2021
00:00:34

16/07/2021
23:59:14

23 ชั�วโมง 58 นาท ี40 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

17/07/2021
00:00:15

17/07/2021
23:59:53

23 ชั�วโมง 59 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

18/07/2021
00:00:54

18/07/2021
23:59:31

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

19/07/2021
00:00:32

19/07/2021
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

81 99.57 17.88 ลติร

20/07/2021
00:00:12

20/07/2021
23:59:53

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 0.01 0.00 ลติร

21/07/2021
00:00:53

21/07/2021
23:59:34

23 ชั�วโมง 58 นาท ี41 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

82 97.67 17.10 ลติร

22/07/2021
00:00:34

22/07/2021
23:59:15

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

76 98.80 17.22 ลติร

23/07/2021
00:00:15

23/07/2021
23:59:58

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

74 115.08 20.52 ลติร

24/07/2021
00:00:58

24/07/2021
23:59:40

23 ชั�วโมง 58 นาท ี42 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

25/07/2021
00:00:41

25/07/2021
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

26/07/2021
00:00:24

26/07/2021
18:55:02

18 ชั�วโมง 54 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 8 ชั�วโมง 12 นาท ี32 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 51.93 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1395.14 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 245.87 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.67 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [16 โดยสาร] 40-0257 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2021
00:00:53

01/07/2021
23:59:44

23 ชั�วโมง 58 นาท ี51 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.04 0.00 ลติร

02/07/2021
00:00:45

02/07/2021
23:59:37

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

03/07/2021
00:00:37

03/07/2021
23:59:28

23 ชั�วโมง 58 นาท ี51 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

04/07/2021
00:00:29

04/07/2021
23:59:18

23 ชั�วโมง 58 นาท ี49 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

05/07/2021
00:00:18

05/07/2021
23:59:07

23 ชั�วโมง 58 นาท ี49 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

06/07/2021
00:00:07

06/07/2021
23:59:59

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

07/07/2021
00:00:59

07/07/2021
23:59:50

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 0.01 0.00 ลติร

08/07/2021
00:00:50

08/07/2021
23:59:43

23 ชั�วโมง 58 นาท ี53 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

09/07/2021
00:00:44

09/07/2021
23:59:37

23 ชั�วโมง 58 นาท ี53 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

10/07/2021
00:00:37

10/07/2021
23:59:32

23 ชั�วโมง 58 นาท ี55 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

11/07/2021
00:00:32

11/07/2021
23:59:27

23 ชั�วโมง 58 นาท ี55 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

12/07/2021
00:00:27

12/07/2021
23:59:20

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 0.01 0.00 ลติร

13/07/2021
00:00:20

13/07/2021
23:59:12

23 ชั�วโมง 58 นาท ี52 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

14/07/2021
00:00:12

14/07/2021
23:59:05

23 ชั�วโมง 58 นาท ี53 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

15/07/2021
00:00:05

15/07/2021
23:59:00

23 ชั�วโมง 58 นาท ี55 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/07/2021
00:00:01

16/07/2021
23:59:56

23 ชั�วโมง 59 นาท ี55 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

17/07/2021
00:00:57

17/07/2021
23:59:50

23 ชั�วโมง 58 นาท ี53 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

18/07/2021
00:00:50

18/07/2021
23:59:43

23 ชั�วโมง 58 นาท ี53 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

19/07/2021
00:00:44

19/07/2021
23:59:38

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

20/07/2021
00:00:39

20/07/2021
23:59:33

23 ชั�วโมง 58 นาท ี54 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

21/07/2021
00:00:34

21/07/2021
23:59:28

23 ชั�วโมง 58 นาท ี54 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

22/07/2021
00:00:28

22/07/2021
23:59:21

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

23/07/2021
00:00:22

23/07/2021
23:59:17

23 ชั�วโมง 58 นาท ี55 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

24/07/2021
00:00:18

24/07/2021
23:59:15

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

25/07/2021
00:00:15

25/07/2021
23:59:12

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

26/07/2021
00:00:13

26/07/2021
18:55:50

18 ชั�วโมง 55 นาท ี37 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 3 ชั�วโมง 18 นาท ี39 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 51.93 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 0.12 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 245.87 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.67 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [17 โดยสาร] 40-0265 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2021 06:27:22 01/07/2021 23:59:28 17 ชั�วโมง 32 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
เกา่)

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

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

98 190.83 31.30 ลติร

02/07/2021 00:00:28 02/07/2021 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16 วนิาที อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

98 187.36 30.28 ลติร

03/07/2021 00:00:45 03/07/2021 23:32:11 23 ชั�วโมง 31 นาท ี26 วนิาที อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

04/07/2021 00:32:14 04/07/2021 20:47:31 20 ชั�วโมง 15 นาท ี17 วนิาที อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

0 0.05 0.00 ลติร

05/07/2021 06:36:43 05/07/2021 08:40:44 2 ชั�วโมง 4 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

2 0.13 0.00 ลติร

06/07/2021 07:26:15 06/07/2021 23:59:48 16 ชั�วโมง 33 นาท ี33 วนิาที อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

102 169.30 27.58 ลติร

07/07/2021 00:00:49 07/07/2021 13:19:50 13 ชั�วโมง 19 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

5 0.09 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

08/07/2021 07:17:19 08/07/2021 17:44:27 10 ชั�วโมง 27 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
เกา่)

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

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

103 174.30 28.07 ลติร

09/07/2021 06:56:41 09/07/2021 23:09:13 16 ชั�วโมง 12 นาท ี32 วนิาที อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

100 220.27 35.64 ลติร

10/07/2021 00:09:17 10/07/2021 13:36:38 13 ชั�วโมง 27 นาท ี21 วนิาที อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไตส๋พุรรณ จํากดั)
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

71 6.55 0.94 ลติร

11/07/2021 15:37:30 11/07/2021 15:52:49 15 นาท ี19 วนิาที อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอี
ซซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่น
ไตส๋พุรรณ จํากดั)
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

74 6.97 1.16 ลติร

12/07/2021 07:13:11 12/07/2021 23:59:27 16 ชั�วโมง 46 นาท ี16 วนิาที อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

97 175.80 28.44 ลติร

13/07/2021 00:00:28 13/07/2021 17:37:46 17 ชั�วโมง 37 นาท ี18 วนิาที อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

93 179.38 29.18 ลติร

14/07/2021 07:13:02 14/07/2021 23:59:12 16 ชั�วโมง 46 นาท ี10 วนิาที อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

89 187.79 30.82 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

15/07/2021 00:00:13 15/07/2021 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี34 วนิาที อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

1 0.03 0.00 ลติร

16/07/2021 00:00:48 16/07/2021 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี25 วนิาที อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

17/07/2021 00:00:14 17/07/2021 23:59:29 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15 วนิาที อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

18/07/2021 00:00:29 18/07/2021 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54 วนิาที อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

19/07/2021 00:00:24 19/07/2021 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18 วนิาที อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

109 157.30 25.70 ลติร

20/07/2021 00:00:42 20/07/2021 09:48:19 9 ชั�วโมง 47 นาท ี37 วนิาที อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

21/07/2021 07:14:05 21/07/2021 07:20:43 6 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 11 ชั�วโมง 5 นาท ี43 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 55.12 กม./ชม.



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 1656.15 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 269.11 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 6.15 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [18 โดยสาร] 40-0266 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2021 00:00:23 01/07/2021 23:59:34 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

02/07/2021 00:00:34 02/07/2021 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

90 63.12 11.01 ลติร

03/07/2021 00:00:45 03/07/2021 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/07/2021 00:00:54 04/07/2021 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/07/2021 00:00:02 05/07/2021 23:59:11 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

06/07/2021 00:00:11 06/07/2021 23:59:21 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

78 20.12 3.56 ลติร

07/07/2021 00:00:22 07/07/2021 23:59:32 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

08/07/2021 00:00:32 08/07/2021 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

87 59.36 10.09 ลติร

09/07/2021 00:00:42 09/07/2021 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

89 39.23 6.98 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

10/07/2021 00:00:53 10/07/2021 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี11 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

11/07/2021 00:00:05 11/07/2021 23:59:18 23 ชั�วโมง 59 นาท ี13 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

12/07/2021 00:00:18 12/07/2021 23:59:29 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

83 55.39 9.71 ลติร

13/07/2021 00:00:30 13/07/2021 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

14/07/2021 00:00:41 14/07/2021 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

15/07/2021 00:00:53 15/07/2021 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี11 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

77 32.04 5.41 ลติร

16/07/2021 00:00:05 16/07/2021 23:59:16 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

17/07/2021 00:00:17 17/07/2021 23:59:27 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/07/2021 00:00:28 18/07/2021 23:59:38 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

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

19/07/2021 00:00:39 19/07/2021 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

95 110.39 18.81 ลติร

20/07/2021 00:00:50 20/07/2021 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี11 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

93 103.86 18.19 ลติร

21/07/2021 00:00:01 21/07/2021 23:59:12 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

87 103.09 17.86 ลติร

22/07/2021 00:00:13 22/07/2021 23:59:24 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.08 0.00 ลติร

23/07/2021 00:00:24 23/07/2021 23:59:36 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

93 23.92 4.21 ลติร

24/07/2021 00:00:36 24/07/2021 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/07/2021 00:00:49 25/07/2021 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี11 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

26/07/2021 00:00:01 26/07/2021 18:56:39 18 ชั�วโมง 56 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 18 ชั�วโมง 12 นาท ี45 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 48.09 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 610.65 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 105.83 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.77 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [41 เททา้ย] 83-4802 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2021
00:00:36

01/07/2021
23:59:05

23 ชั�วโมง 58 นาท ี29 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

87 79.53 15.51 ลติร

02/07/2021
00:00:05

02/07/2021
23:59:35

23 ชั�วโมง 59 นาท ี30 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

81 83.44 16.41 ลติร

03/07/2021
00:00:36

03/07/2021
23:59:01

23 ชั�วโมง 58 นาท ี25 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

04/07/2021
00:00:02

04/07/2021
23:59:27

23 ชั�วโมง 59 นาท ี25 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

05/07/2021
00:00:27

05/07/2021
23:59:55

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

88 81.12 15.96 ลติร

06/07/2021
00:00:55

06/07/2021
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

82 81.80 16.14 ลติร

07/07/2021
00:00:24

07/07/2021
21:56:32

21 ชั�วโมง 56 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

61 80.59 15.70 ลติร

08/07/2021
07:35:30

08/07/2021
23:59:09

16 ชั�วโมง 23 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

82 79.71 15.79 ลติร

09/07/2021
00:00:10

09/07/2021
23:59:41

23 ชั�วโมง 59 นาท ี31 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

80 78.97 15.64 ลติร

10/07/2021
00:00:41

10/07/2021
23:59:11

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

11/07/2021
00:00:11

11/07/2021
23:59:42

23 ชั�วโมง 59 นาท ี31 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

12/07/2021
00:00:42

12/07/2021
23:59:12

23 ชั�วโมง 58 นาท ี30 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

81 146.46 29.09 ลติร

13/07/2021
00:00:12

13/07/2021
23:59:42

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

89 78.87 15.71 ลติร

14/07/2021
00:00:42

14/07/2021
23:59:13

23 ชั�วโมง 58 นาท ี31 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

77 94.26 18.45 ลติร

15/07/2021
00:00:14

15/07/2021
23:59:47

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

81 102.74 19.94 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/07/2021
00:00:47

16/07/2021
23:59:20

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

74 110.68 20.71 ลติร

17/07/2021
00:00:20

17/07/2021
23:59:50

23 ชั�วโมง 59 นาท ี30 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

18/07/2021
00:00:50

18/07/2021
23:59:18

23 ชั�วโมง 58 นาท ี28 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

19/07/2021
00:00:18

19/07/2021
23:59:48

23 ชั�วโมง 59 นาท ี30 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

20/07/2021
00:00:48

20/07/2021
23:59:18

23 ชั�วโมง 58 นาท ี30 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

21/07/2021
00:00:18

21/07/2021
23:59:50

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

77 92.52 18.42 ลติร

22/07/2021
00:00:50

22/07/2021
23:59:21

23 ชั�วโมง 58 นาท ี31 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

80 92.94 18.54 ลติร

23/07/2021
00:00:21

23/07/2021
23:59:54

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

91 132.43 25.98 ลติร

24/07/2021
00:00:55

24/07/2021
23:59:27

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

25/07/2021
00:00:27

25/07/2021
23:58:59

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

26/07/2021
00:00:00

26/07/2021
18:58:06

18 ชั�วโมง 58 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 19 ชั�วโมง 58 นาท ี11 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 42.89 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1416.08 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 277.99 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.09 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [07 เททา้ย] 83-4803 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

02/07/2021
00:59:26

02/07/2021
23:59:24

22 ชั�วโมง 59 นาท ี58 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

03/07/2021
00:00:24

03/07/2021
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

04/07/2021
00:00:05

04/07/2021
23:59:45

23 ชั�วโมง 59 นาท ี40 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

05/07/2021
00:00:45

05/07/2021
23:59:25

23 ชั�วโมง 58 นาท ี40 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

06/07/2021
00:00:25

06/07/2021
23:59:29

23 ชั�วโมง 59 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

67 30.08 4.82 ลติร

07/07/2021
00:00:29

07/07/2021
23:59:10

23 ชั�วโมง 58 นาท ี41 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

08/07/2021
00:00:10

08/07/2021
23:59:54

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

52 5.08 0.54 ลติร

09/07/2021
00:00:54

09/07/2021
23:59:36

23 ชั�วโมง 58 นาท ี42 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

10/07/2021
00:00:36

10/07/2021
23:59:20

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

11/07/2021
00:00:20

11/07/2021
23:59:04

23 ชั�วโมง 58 นาท ี44 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

12/07/2021
00:00:04

12/07/2021
23:59:50

23 ชั�วโมง 59 นาท ี46 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เปาพัฒนา โดยนายลําจวน ออ้มทอง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

88 87.21 13.76 ลติร

13/07/2021
00:00:50

13/07/2021
23:59:38

23 ชั�วโมง 58 นาท ี48 วนิาที อยูท่ี� เปาพัฒนา โดยนายลําจวน ออ้มทอง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เปาพัฒนา โดยนายลําจวน ออ้มทอง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

88 98.35 15.01 ลติร

14/07/2021
00:00:37

14/07/2021
23:59:28

23 ชั�วโมง 58 นาท ี51 วนิาที อยูท่ี� เปาพัฒนา โดยนายลําจวน ออ้มทอง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เปาพัฒนา โดยนายลําจวน ออ้มทอง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

61 53.11 8.72 ลติร

15/07/2021
00:00:27

15/07/2021
23:59:16

23 ชั�วโมง 58 นาท ี49 วนิาที อยูท่ี� เปาพัฒนา โดยนายลําจวน ออ้มทอง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

97 19.04 2.97 ลติร

16/07/2021
00:00:16

16/07/2021
23:59:07

23 ชั�วโมง 58 นาท ี51 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

83 69.66 10.94 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

17/07/2021
00:00:07

17/07/2021
23:59:51

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

18/07/2021
00:00:51

18/07/2021
23:59:34

23 ชั�วโมง 58 นาท ี43 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

19/07/2021
00:00:34

19/07/2021
23:59:22

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

89 57.25 9.01 ลติร

20/07/2021
00:00:21

20/07/2021
23:59:05

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 0.01 0.00 ลติร

21/07/2021
00:00:05

21/07/2021
23:59:55

23 ชั�วโมง 59 นาท ี50 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

92 69.55 11.10 ลติร

22/07/2021
00:00:55

22/07/2021
23:59:46

23 ชั�วโมง 58 นาท ี51 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

85 158.32 22.42 ลติร

23/07/2021
00:00:45

23/07/2021
23:59:37

23 ชั�วโมง 58 นาท ี52 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

82 57.58 8.26 ลติร

24/07/2021
00:00:37

24/07/2021
23:59:25

23 ชั�วโมง 58 นาท ี48 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

25/07/2021
00:00:25

25/07/2021
23:59:12

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

26/07/2021
00:00:12

26/07/2021
18:58:02

18 ชั�วโมง 57 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 21 ชั�วโมง 49 นาท ี44 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 17.81 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 705.25 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 107.55 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 6.56 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [42 เททา้ย] 83-4804 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2021
00:00:18

01/07/2021
23:59:03

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

76 50.48 5.94 ลติร

02/07/2021
00:00:03

02/07/2021
23:59:47

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

74 125.00 17.05 ลติร

03/07/2021
00:00:47

03/07/2021
23:59:25

23 ชั�วโมง 58 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

04/07/2021
00:00:25

04/07/2021
23:59:03

23 ชั�วโมง 58 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

05/07/2021
00:00:03

05/07/2021
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

79 64.84 8.99 ลติร

06/07/2021
00:00:46

06/07/2021
23:59:33

23 ชั�วโมง 58 นาท ี47 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

77 88.86 12.64 ลติร

07/07/2021
00:00:32

07/07/2021
23:59:19

23 ชั�วโมง 58 นาท ี47 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

76 101.91 13.71 ลติร

08/07/2021
00:00:19

08/07/2021
23:59:05

23 ชั�วโมง 58 นาท ี46 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

76 64.86 8.51 ลติร

09/07/2021
00:00:05

09/07/2021
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

0 0.00 0.00 ลติร

10/07/2021
00:00:50

10/07/2021
23:59:37

23 ชั�วโมง 58 นาท ี47 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

11/07/2021
00:00:37

11/07/2021
23:59:24

23 ชั�วโมง 58 นาท ี47 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

12/07/2021
00:00:24

12/07/2021
23:59:10

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

81 84.43 11.60 ลติร

13/07/2021
00:00:10

13/07/2021
23:59:55

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

84 64.98 8.84 ลติร

14/07/2021
00:00:55

14/07/2021
23:59:42

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

88 80.54 11.37 ลติร

15/07/2021
00:00:41

15/07/2021
23:59:30

23 ชั�วโมง 58 นาท ี49 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

79 110.09 15.91 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/07/2021
00:00:30

16/07/2021
23:59:18

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

83 84.94 12.86 ลติร

17/07/2021
00:00:18

17/07/2021
23:59:02

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

18/07/2021
00:00:02

18/07/2021
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

0 0.00 0.00 ลติร

19/07/2021
00:00:46

19/07/2021
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

86 83.47 12.55 ลติร

20/07/2021
00:00:32

20/07/2021
23:59:19

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

81 12.02 2.04 ลติร

21/07/2021
00:00:18

21/07/2021
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

92 100.12 15.38 ลติร

22/07/2021
00:00:05

22/07/2021
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

0 0.02 0.00 ลติร

23/07/2021
00:00:51

23/07/2021
23:59:41

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

82 83.94 12.07 ลติร

24/07/2021
00:00:41

24/07/2021
23:59:29

23 ชั�วโมง 58 นาท ี48 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

25/07/2021
00:00:29

25/07/2021
23:59:17

23 ชั�วโมง 58 นาท ี48 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

26/07/2021
00:00:17

26/07/2021
18:58:20

18 ชั�วโมง 58 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 10 ชั�วโมง 39 นาท ี40 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 33.23 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1200.53 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 169.46 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 7.08 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [44 เททา้ย] 83-4805 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2021
00:00:11

01/07/2021
23:59:31

23 ชั�วโมง 59 นาท ี20 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

68 53.82 10.20 ลติร

02/07/2021
00:00:31

02/07/2021
23:59:49

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

67 55.12 10.45 ลติร

03/07/2021
00:00:50

03/07/2021
23:59:06

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

04/07/2021
00:00:07

04/07/2021
23:59:23

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

05/07/2021
00:00:24

05/07/2021
23:59:42

23 ชั�วโมง 59 นาท ี18 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

62 34.26 6.39 ลติร

06/07/2021
00:00:42

06/07/2021
23:59:00

23 ชั�วโมง 58 นาท ี18 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

60 37.32 6.96 ลติร

07/07/2021
00:00:00

07/07/2021
23:59:18

23 ชั�วโมง 59 นาท ี18 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

08/07/2021
00:00:19

08/07/2021
23:59:38

23 ชั�วโมง 59 นาท ี19 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

1 0.09 0.00 ลติร

09/07/2021
00:00:38

09/07/2021
23:59:59

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

65 48.89 9.28 ลติร

10/07/2021
00:00:59

10/07/2021
23:59:19

23 ชั�วโมง 58 นาท ี20 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

11/07/2021
00:00:19

11/07/2021
23:59:41

23 ชั�วโมง 59 นาท ี22 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.03 0.00 ลติร

12/07/2021
00:00:41

12/07/2021
23:59:00

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 0.01 0.00 ลติร

13/07/2021
00:00:00

13/07/2021
23:59:20

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

57 30.07 5.77 ลติร

14/07/2021
00:00:20

14/07/2021
23:59:41

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

65 27.27 4.95 ลติร

15/07/2021
00:00:41

15/07/2021
23:59:03

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

66 75.16 14.34 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/07/2021
00:00:04

16/07/2021
23:59:25

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

57 30.82 5.73 ลติร

17/07/2021
00:00:26

17/07/2021
23:59:44

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

18/07/2021
00:00:45

18/07/2021
23:59:03

23 ชั�วโมง 58 นาท ี18 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

19/07/2021
00:00:03

19/07/2021
23:59:25

23 ชั�วโมง 59 นาท ี22 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

63 31.79 6.18 ลติร

20/07/2021
00:00:26

20/07/2021
23:59:46

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

21/07/2021
00:00:46

21/07/2021
23:59:07

23 ชั�วโมง 58 นาท ี21 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

67 73.66 14.28 ลติร

22/07/2021
00:00:08

22/07/2021
23:59:28

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

57 33.06 6.05 ลติร

23/07/2021
00:00:29

23/07/2021
23:59:51

23 ชั�วโมง 59 นาท ี22 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

59 32.62 6.26 ลติร

24/07/2021
00:00:51

24/07/2021
23:59:13

23 ชั�วโมง 58 นาท ี22 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

25/07/2021
00:00:13

25/07/2021
23:59:36

23 ชั�วโมง 59 นาท ี23 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

26/07/2021
00:00:36

26/07/2021
18:59:09

18 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 14 ชั�วโมง 49 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 31.01 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 563.99 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 106.84 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.28 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [05 รถนํ�า] 83-4899 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2021
00:00:29

01/07/2021
23:59:26

23 ชั�วโมง 58 นาท ี57 วนิาที อยูท่ี� บา้นรางกรา่ง
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

73 34.63 8.76 ลติร

02/07/2021
00:00:26

02/07/2021
23:59:24

23 ชั�วโมง 58 นาท ี58 วนิาที อยูท่ี� บา้นรางกรา่ง
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 9
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

58 24.88 7.09 ลติร

03/07/2021
00:00:23

03/07/2021
23:59:19

23 ชั�วโมง 58 นาท ี56 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 9
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 9
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

04/07/2021
00:00:19

04/07/2021
23:59:15

23 ชั�วโมง 58 นาท ี56 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 9
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 9
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/07/2021
00:00:15

05/07/2021
23:59:11

23 ชั�วโมง 58 นาท ี56 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 9
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 9
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

20 14.13 3.74 ลติร

06/07/2021
00:00:11

06/07/2021
23:59:08

23 ชั�วโมง 58 นาท ี57 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 9
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 9
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

30 14.74 3.11 ลติร

07/07/2021
00:00:08

07/07/2021
23:59:05

23 ชั�วโมง 58 นาท ี57 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 9
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 9
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

30 14.48 3.16 ลติร

08/07/2021
00:00:05

08/07/2021
23:59:02

23 ชั�วโมง 58 นาท ี57 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 9
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

40 26.52 6.71 ลติร

09/07/2021
00:00:02

09/07/2021
23:59:59

23 ชั�วโมง 59 นาท ี57 วนิาที อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นรางโพธิ�
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

23 6.59 1.85 ลติร

10/07/2021
00:00:59

10/07/2021
23:59:58

23 ชั�วโมง 58 นาท ี59 วนิาที อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นรางโพธิ�
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

11/07/2021
00:00:58

11/07/2021
23:59:57

23 ชั�วโมง 58 นาท ี59 วนิาที อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นรางโพธิ�
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

12/07/2021
00:00:57

12/07/2021
23:59:55

23 ชั�วโมง 58 นาท ี58 วนิาที อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นรางโพธิ�
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ธรรมสถานบา้นโพธิ�ทอง
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

20 15.30 3.39 ลติร

13/07/2021
00:00:55

13/07/2021
23:59:52

23 ชั�วโมง 58 นาท ี57 วนิาที อยูท่ี� ธรรมสถานบา้นโพธิ�ทอง
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ธรรมสถานบา้นโพธิ�ทอง
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

32 18.47 4.17 ลติร

14/07/2021
00:00:52

14/07/2021
23:59:50

23 ชั�วโมง 58 นาท ี58 วนิาที อยูท่ี� ธรรมสถานบา้นโพธิ�ทอง
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ธรรมสถานบา้นโพธิ�ทอง
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

40 11.03 2.44 ลติร

15/07/2021
00:00:49

15/07/2021
23:59:48

23 ชั�วโมง 58 นาท ี59 วนิาที อยูท่ี� ธรรมสถานบา้นโพธิ�ทอง
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ธรรมสถานบา้นโพธิ�ทอง
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/07/2021
00:00:48

16/07/2021
23:59:45

23 ชั�วโมง 58 นาท ี57 วนิาที อยูท่ี� ธรรมสถานบา้นโพธิ�ทอง
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ธรรมสถานบา้นโพธิ�ทอง
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

17/07/2021
00:00:45

17/07/2021
23:59:42

23 ชั�วโมง 58 นาท ี57 วนิาที อยูท่ี� ธรรมสถานบา้นโพธิ�ทอง
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ธรรมสถานบา้นโพธิ�ทอง
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/07/2021
00:00:42

18/07/2021
23:59:38

23 ชั�วโมง 58 นาท ี56 วนิาที อยูท่ี� ธรรมสถานบา้นโพธิ�ทอง
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ธรรมสถานบา้นโพธิ�ทอง
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

19/07/2021
00:00:38

19/07/2021
23:59:36

23 ชั�วโมง 58 นาท ี58 วนิาที อยูท่ี� ธรรมสถานบา้นโพธิ�ทอง
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

33 4.00 1.00 ลติร

20/07/2021
00:00:35

20/07/2021
23:59:33

23 ชั�วโมง 58 นาท ี58 วนิาที อยูท่ี� โรงเรยีนรัตนไพศาล
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

21/07/2021
00:00:33

21/07/2021
23:59:31

23 ชั�วโมง 58 นาท ี58 วนิาที อยูท่ี� โรงเรยีนรัตนไพศาล
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

31 12.83 2.92 ลติร

22/07/2021
00:00:30

22/07/2021
23:59:27

23 ชั�วโมง 58 นาท ี57 วนิาที อยูท่ี� ประทานศลิป์ประตเูหล็ก
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

69 27.07 7.48 ลติร

23/07/2021
00:00:27

23/07/2021
09:33:51

9 ชั�วโมง 33 นาท ี24 วนิาที อยูท่ี� รา้นอาหารครตูอ้ย
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

5 0.36 0.03 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 16 ชั�วโมง 5 นาท ี36 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 9.23 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 225.04 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 55.85 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 4.03 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [02 รถนํ�า ] 83-4900 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2021
08:04:27

01/07/2021
08:10:00

5 นาท ี33 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.06 0.00 ลติร

02/07/2021
10:18:45

02/07/2021
10:22:51

4 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.06 0.00 ลติร

07/07/2021
07:15:00

07/07/2021
09:26:05

2 ชั�วโมง 11 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

1 0.22 0.00 ลติร

10/07/2021
04:11:58

10/07/2021
04:15:48

3 นาท ี50 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

14/07/2021
06:58:56

14/07/2021
07:02:55

3 นาท ี59 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

15/07/2021
10:25:28

15/07/2021
10:29:05

3 นาท ี37 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.04 0.00 ลติร

16/07/2021
07:34:48

16/07/2021
07:39:33

4 นาท ี45 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.23 0.00 ลติร

19/07/2021
09:39:34

19/07/2021
09:43:39

4 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

22/07/2021
15:57:26

22/07/2021
16:01:26

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

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

0 0.02 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 15 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 1.00 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 0.69 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 55.85 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 4.03 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [03 รถนํ�า] 83-4901 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2021 09:26:46 01/07/2021 16:07:19 6 ชั�วโมง 40 นาท ี33 วนิาที อยูท่ี� สถานบีรกิารนํ�ามนับางจาก
(สหกรณน์คิมดา่นชา้ง จํากดั)
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สถานบีรกิารนํ�ามนับางจาก
(สหกรณน์คิมดา่นชา้ง จํากดั)
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

41 26.05 6.43 ลติร

02/07/2021 09:33:27 02/07/2021 15:49:55 6 ชั�วโมง 16 นาท ี28 วนิาที อยูท่ี� สหกรณน์คิมดา่นชา้ง จํากดั
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สถานบีรกิารนํ�ามนับางจาก
(สหกรณน์คิมดา่นชา้ง จํากดั)
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

37 30.10 8.00 ลติร

06/07/2021 09:08:34 06/07/2021 15:59:26 6 ชั�วโมง 50 นาท ี52 วนิาที อยูท่ี� สถานบีรกิารนํ�ามนับางจาก
(สหกรณน์คิมดา่นชา้ง จํากดั)
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สถานบีรกิารนํ�ามนับางจาก
(สหกรณน์คิมดา่นชา้ง จํากดั)
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

38 37.22 8.69 ลติร

08/07/2021 09:01:59 08/07/2021 15:45:41 6 ชั�วโมง 43 นาท ี42 วนิาที อยูท่ี� สถานบีรกิารนํ�ามนับางจาก
(สหกรณน์คิมดา่นชา้ง จํากดั)
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สถานบีรกิารนํ�ามนับางจาก
(สหกรณน์คิมดา่นชา้ง จํากดั)
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

37 39.29 9.93 ลติร

09/07/2021 09:30:12 09/07/2021 15:05:14 5 ชั�วโมง 35 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� สถานบีรกิารนํ�ามนับางจาก
(สหกรณน์คิมดา่นชา้ง จํากดั)
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัดอนแย ้
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

49 26.89 6.32 ลติร

12/07/2021 08:46:41 12/07/2021 15:56:54 7 ชั�วโมง 10 นาท ี13 วนิาที อยูท่ี� วดัดอนแย ้
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัดอนแย ้
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

0 0.27 0.00 ลติร

13/07/2021 09:02:41 13/07/2021 14:30:29 5 ชั�วโมง 27 นาท ี48 วนิาที อยูท่ี� วดัดอนแย ้
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัดอนแย ้
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

39 21.52 5.15 ลติร

14/07/2021 09:44:26 14/07/2021 14:51:02 5 ชั�วโมง 6 นาท ี36 วนิาที อยูท่ี� วดัดอนแย ้
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตรประจําตําบล

หนองมะคา่โมง
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

36 16.52 3.48 ลติร

17/07/2021 16:42:23 17/07/2021 17:01:08 18 นาท ี45 วนิาที อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตรประจําตําบล

หนองมะคา่โมง
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตรประจําตําบล

หนองมะคา่โมง
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

0 0.06 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

19/07/2021 08:44:04 19/07/2021 16:03:39 7 ชั�วโมง 19 นาท ี35 วนิาที อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตรประจําตําบล

หนองมะคา่โมง
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตรประจําตําบล

หนองมะคา่โมง
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

52 21.49 4.90 ลติร

21/07/2021 08:52:45 21/07/2021 14:57:30 6 ชั�วโมง 4 นาท ี45 วนิาที อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตรประจําตําบล

หนองมะคา่โมง
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตรประจําตําบล

หนองมะคา่โมง
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

35 11.01 2.47 ลติร

22/07/2021 09:39:17 22/07/2021 16:09:35 6 ชั�วโมง 30 นาท ี18 วนิาที อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตรประจําตําบล

หนองมะคา่โมง
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตรประจําตําบล

หนองมะคา่โมง
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

54 54.89 12.48 ลติร

23/07/2021 08:40:19 23/07/2021 15:09:47 6 ชั�วโมง 29 นาท ี28 วนิาที อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตรประจําตําบล

หนองมะคา่โมง
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตรประจําตําบล

หนองมะคา่โมง
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

52 16.61 3.63 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 6 ชั�วโมง 24 นาท ี58 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 13.01 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 301.92 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 71.48 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 4.22 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [38 รถบรรทกุ] 83-5015 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2021
00:00:25

01/07/2021
23:59:10

23 ชั�วโมง 58 นาท ี45 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

78 154.69 29.65 ลติร

02/07/2021
00:00:10

02/07/2021
23:59:57

23 ชั�วโมง 59 นาท ี47 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

77 147.55 28.77 ลติร

03/07/2021
00:00:57

03/07/2021
23:59:36

23 ชั�วโมง 58 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/07/2021
00:00:37

04/07/2021
23:59:14

23 ชั�วโมง 58 นาท ี37 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/07/2021
00:00:15

05/07/2021
23:59:53

23 ชั�วโมง 59 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

06/07/2021
00:00:54

06/07/2021
23:59:35

23 ชั�วโมง 58 นาท ี41 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/07/2021
00:00:36

07/07/2021
23:59:15

23 ชั�วโมง 58 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

08/07/2021
00:00:16

08/07/2021
23:59:59

23 ชั�วโมง 59 นาท ี43 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

09/07/2021
00:01:00

09/07/2021
23:59:43

23 ชั�วโมง 58 นาท ี43 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/07/2021
00:00:43

10/07/2021
23:59:29

23 ชั�วโมง 58 นาท ี46 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.13 0.00 ลติร

11/07/2021
00:00:30

11/07/2021
23:59:17

23 ชั�วโมง 58 นาท ี47 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

12/07/2021
00:00:18

12/07/2021
23:58:59

23 ชั�วโมง 58 นาท ี41 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/07/2021
00:00:00

13/07/2021
23:59:46

23 ชั�วโมง 59 นาท ี46 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

76 147.81 29.06 ลติร

14/07/2021
00:00:46

14/07/2021
23:59:28

23 ชั�วโมง 58 นาท ี42 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

15/07/2021
00:00:29

15/07/2021
23:59:14

23 ชั�วโมง 58 นาท ี45 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน 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

16/07/2021
00:00:14

16/07/2021
23:58:59

23 ชั�วโมง 58 นาท ี45 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

17/07/2021
00:00:00

17/07/2021
23:59:42

23 ชั�วโมง 59 นาท ี42 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/07/2021
00:00:42

18/07/2021
23:59:24

23 ชั�วโมง 58 นาท ี42 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

19/07/2021
00:00:24

19/07/2021
23:59:09

23 ชั�วโมง 58 นาท ี45 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

20/07/2021
00:00:10

20/07/2021
23:59:54

23 ชั�วโมง 59 นาท ี44 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/07/2021
00:00:54

21/07/2021
23:59:39

23 ชั�วโมง 58 นาท ี45 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

73 51.25 10.10 ลติร

22/07/2021
00:00:39

22/07/2021
23:59:23

23 ชั�วโมง 58 นาท ี44 วนิาที อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

76 90.55 17.96 ลติร

23/07/2021
00:00:24

23/07/2021
23:59:10

23 ชั�วโมง 58 นาท ี46 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/07/2021
00:00:11

24/07/2021
23:59:59

23 ชั�วโมง 59 นาท ี48 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/07/2021
00:00:59

25/07/2021
23:59:48

23 ชั�วโมง 58 นาท ี49 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

26/07/2021
00:00:48

26/07/2021
19:00:54

19 ชั�วโมง 6 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 18 ชั�วโมง 17 นาท ี8 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 44.58 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 592.00 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 115.54 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.12 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [06 รถนํ�า] 83-5056 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2021 00:00:36 01/07/2021 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� สถานบีรกิารนํ�ามนั
ต.หวัเขา อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

79 62.85 15.80 ลติร

02/07/2021 00:00:14 02/07/2021 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานเกา่)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

5 0.18 0.01 ลติร

03/07/2021 00:00:53 03/07/2021 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานเกา่)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานเกา่)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/07/2021 00:00:30 04/07/2021 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานเกา่)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานเกา่)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/07/2021 00:00:07 05/07/2021 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี37 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานเกา่)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานเกา่)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

06/07/2021 00:00:44 06/07/2021 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานเกา่)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

1 0.05 0.00 ลติร

07/07/2021 00:00:21 07/07/2021 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี37 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

08/07/2021 00:00:58 08/07/2021 23:59:37 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/07/2021 00:00:37 09/07/2021 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

10/07/2021 00:00:15 10/07/2021 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

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

11/07/2021 00:00:54 11/07/2021 23:59:33 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

12/07/2021 00:00:33 12/07/2021 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/07/2021 00:00:11 13/07/2021 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี37 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

14/07/2021 00:00:48 14/07/2021 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

1 0.05 0.00 ลติร

15/07/2021 00:00:26 15/07/2021 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

16/07/2021 00:00:06 16/07/2021 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

17/07/2021 00:00:45 17/07/2021 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/07/2021 00:00:23 18/07/2021 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

19/07/2021 00:00:01 19/07/2021 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

20/07/2021 00:00:39 20/07/2021 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/07/2021 00:00:18 21/07/2021 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

22/07/2021 00:00:56 22/07/2021 23:59:35 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

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

23/07/2021 00:00:35 23/07/2021 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

1 0.10 0.00 ลติร

24/07/2021 00:00:14 24/07/2021 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี40 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/07/2021 00:00:54 25/07/2021 23:59:34 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

26/07/2021 00:00:34 26/07/2021 18:59:21 18 ชั�วโมง 58 นาท ี47 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 3 ชั�วโมง 54 นาท ี1 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 33.98 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 63.29 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 15.81 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 4.00 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [57 รถสขุา] 83-5520 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

ไมม่ขีอ้มลู

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : --

ความเร็วเฉลี�ย : --

รวมระยะทาง : --

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : --

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : --

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [31 รถนํ�า] 83-5639 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

13/07/2021
09:37:23

13/07/2021
13:18:23

3 ชั�วโมง 41 นาที อยูท่ี� ครัวหาดทรายดา่นชา้ง
ต.ดา่นชา้ง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

53 59.39 16.45 ลติร

14/07/2021
10:35:04

14/07/2021
10:40:21

5 นาท ี17 วนิาที อยูท่ี� วดัสวุรรณนาคี
ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

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

0 0.05 0.00 ลติร

21/07/2021
09:36:05

21/07/2021
15:00:02

5 ชั�วโมง 23 นาท ี57 วนิาที อยูท่ี� วดัสวุรรณนาคี
ต.ไรร่ถ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

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

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

61 27.44 6.71 ลติร

23/07/2021
09:09:32

23/07/2021
16:01:26

6 ชั�วโมง 51 นาท ี54 วนิาที อยูท่ี� คาลเท็กซ ์หจก. เอ็มแอนดเ์อส ออยล์
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

6 0.62 0.02 ลติร

24/07/2021
08:24:02

24/07/2021
15:44:21

7 ชั�วโมง 20 นาท ี19 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

1 2.99 0.00 ลติร

25/07/2021
08:16:19

25/07/2021
08:50:50

34 นาท ี31 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 0.23 0.00 ลติร

26/07/2021
09:36:29

26/07/2021
13:33:08

3 ชั�วโมง 56 นาท ี39 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

10 0.49 0.02 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 12 ชั�วโมง 22 นาท ี28 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 22.25 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 91.22 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 23.20 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.93 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [54 พน่ยาง] 83-5648 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2021
00:00:52

01/07/2021
23:59:12

23 ชั�วโมง 58 นาท ี20 วนิาที อยูท่ี� ครัวหาดทรายดา่นชา้ง
ต.ดา่นชา้ง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ครัวหาดทรายดา่นชา้ง
ต.ดา่นชา้ง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

02/07/2021
00:00:13

02/07/2021
23:59:34

23 ชั�วโมง 59 นาท ี21 วนิาที อยูท่ี� ครัวหาดทรายดา่นชา้ง
ต.ดา่นชา้ง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

79 76.38 14.73 ลติร

03/07/2021
00:00:34

03/07/2021
23:59:49

23 ชั�วโมง 59 นาท ี15 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/07/2021
00:00:50

04/07/2021
23:59:03

23 ชั�วโมง 58 นาท ี13 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/07/2021
00:00:04

05/07/2021
23:59:18

23 ชั�วโมง 59 นาท ี14 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

06/07/2021
00:00:19

06/07/2021
23:59:35

23 ชั�วโมง 59 นาท ี16 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/07/2021
00:00:36

07/07/2021
23:59:52

23 ชั�วโมง 59 นาท ี16 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

08/07/2021
00:00:52

08/07/2021
23:59:09

23 ชั�วโมง 58 นาท ี17 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/07/2021
00:00:10

09/07/2021
23:59:27

23 ชั�วโมง 59 นาท ี17 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/07/2021
00:00:28

10/07/2021
23:59:47

23 ชั�วโมง 59 นาท ี19 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

11/07/2021
00:00:47

11/07/2021
23:59:07

23 ชั�วโมง 58 นาท ี20 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

12/07/2021
00:00:08

12/07/2021
23:59:25

23 ชั�วโมง 59 นาท ี17 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/07/2021
00:00:26

13/07/2021
23:59:42

23 ชั�วโมง 59 นาท ี16 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

14/07/2021
00:00:43

14/07/2021
23:59:01

23 ชั�วโมง 58 นาท ี18 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

15/07/2021
00:00:01

15/07/2021
23:59:21

23 ชั�วโมง 59 นาท ี20 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน 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

16/07/2021
00:00:21

16/07/2021
23:59:40

23 ชั�วโมง 59 นาท ี19 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

17/07/2021
00:00:40

17/07/2021
23:59:59

23 ชั�วโมง 59 นาท ี19 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/07/2021
00:00:59

18/07/2021
23:59:17

23 ชั�วโมง 58 นาท ี18 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

19/07/2021
00:00:17

19/07/2021
23:59:37

23 ชั�วโมง 59 นาท ี20 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

20/07/2021
00:00:37

20/07/2021
23:59:56

23 ชั�วโมง 59 นาท ี19 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/07/2021
00:00:56

21/07/2021
23:59:15

23 ชั�วโมง 58 นาท ี19 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

22/07/2021
00:00:15

22/07/2021
23:59:34

23 ชั�วโมง 59 นาท ี19 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

23/07/2021
00:00:34

23/07/2021
23:59:56

23 ชั�วโมง 59 นาท ี22 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/07/2021
00:00:56

24/07/2021
23:59:19

23 ชั�วโมง 58 นาท ี23 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/07/2021
00:00:19

25/07/2021
23:59:41

23 ชั�วโมง 59 นาท ี22 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

26/07/2021
00:00:42

26/07/2021
19:02:18

19 ชั�วโมง 1 นาท ี36 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 3 ชั�วโมง 47 นาท ี22 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 37.90 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 76.38 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 14.73 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.19 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [43 เททา้ย] 83-5766 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2021
00:00:48

01/07/2021
23:59:04

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

61 134.84 41.42 ลติร

02/07/2021
00:01:03

02/07/2021
23:59:19

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

81 41.01 11.16 ลติร

03/07/2021
00:00:18

03/07/2021
23:59:33

23 ชั�วโมง 59 นาท ี15 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

04/07/2021
00:00:33

04/07/2021
23:59:47

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

05/07/2021
00:00:47

05/07/2021
23:59:01

23 ชั�วโมง 58 นาท ี14 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

57 44.55 12.97 ลติร

06/07/2021
00:00:01

06/07/2021
23:59:16

23 ชั�วโมง 59 นาท ี15 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

56 48.74 15.34 ลติร

07/07/2021
00:00:16

07/07/2021
23:59:31

23 ชั�วโมง 59 นาท ี15 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

60 57.87 17.66 ลติร

08/07/2021
00:00:31

08/07/2021
23:59:47

23 ชั�วโมง 59 นาท ี16 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

52 45.86 14.85 ลติร

09/07/2021
00:00:47

09/07/2021
23:59:03

23 ชั�วโมง 58 นาท ี16 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

56 44.44 14.54 ลติร

10/07/2021
00:00:03

10/07/2021
23:59:20

23 ชั�วโมง 59 นาท ี17 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

11/07/2021
00:00:20

11/07/2021
23:59:38

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

12/07/2021
00:00:38

12/07/2021
23:59:55

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

55 48.25 16.05 ลติร

13/07/2021
00:00:54

13/07/2021
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

62 88.13 28.16 ลติร

14/07/2021
00:00:10

14/07/2021
23:59:27

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

56 48.43 17.04 ลติร

15/07/2021
00:00:27

15/07/2021
23:59:44

23 ชั�วโมง 59 นาท ี17 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

59 88.50 27.49 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/07/2021
00:00:44

16/07/2021
23:59:01

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

55 50.44 15.79 ลติร

17/07/2021
00:00:01

17/07/2021
23:59:17

23 ชั�วโมง 59 นาท ี16 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

18/07/2021
00:00:17

18/07/2021
23:59:33

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

19/07/2021
00:00:33

19/07/2021
23:59:49

23 ชั�วโมง 59 นาท ี16 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

58 57.52 18.66 ลติร

20/07/2021
00:00:49

20/07/2021
23:59:05

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

70 90.27 30.69 ลติร

21/07/2021
00:00:05

21/07/2021
23:59:21

23 ชั�วโมง 59 นาท ี16 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

63 82.23 28.24 ลติร

22/07/2021
00:00:21

22/07/2021
23:59:37

23 ชั�วโมง 59 นาท ี16 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

61 23.33 7.70 ลติร

23/07/2021
00:00:37

23/07/2021
23:59:54

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

59 56.91 19.37 ลติร

24/07/2021
00:00:54

24/07/2021
23:59:12

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

25/07/2021
00:00:11

25/07/2021
23:59:30

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 0.01 0.00 ลติร

26/07/2021
00:00:30

26/07/2021
19:02:58

19 ชั�วโมง 2 นาท ี28 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 23 ชั�วโมง 43 นาท ี14 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 26.75 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1051.34 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 337.13 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.12 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [19 เทรลเลอร]์ 83-7697 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

05/07/2021
07:06:34

05/07/2021
10:07:19

3 ชั�วโมง 45 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.08 0.00 ลติร

06/07/2021
13:42:35

06/07/2021
19:08:25

5 ชั�วโมง 25 นาท ี50 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

07/07/2021
09:25:35

07/07/2021
09:29:18

3 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

11/07/2021
21:25:59

11/07/2021
21:29:33

3 นาท ี34 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.02 0.00 ลติร

12/07/2021
08:30:36

12/07/2021
08:59:24

28 นาท ี48 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 45 นาท ี24 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 26.75 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 0.11 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 337.13 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.12 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [04 รถนํ�า] 83-7815 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

ไมม่ขีอ้มลู

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : --

ความเร็วเฉลี�ย : --

รวมระยะทาง : --

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : --

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : --

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [21 เทรลเลอร]์ 83-8577 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2021
00:00:07

01/07/2021
23:59:22

23 ชั�วโมง 59 นาท ี15 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

69 138.13 33.92 ลติร

02/07/2021
00:00:22

02/07/2021
23:59:32

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

03/07/2021
00:00:32

03/07/2021
23:59:41

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

04/07/2021
00:00:40

04/07/2021
23:59:48

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

05/07/2021
00:00:48

05/07/2021
23:59:00

23 ชั�วโมง 58 นาท ี12 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

69 227.27 56.46 ลติร

06/07/2021
00:00:00

06/07/2021
23:59:13

23 ชั�วโมง 59 นาท ี13 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

71 147.89 35.51 ลติร

07/07/2021
00:00:13

07/07/2021
23:59:24

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 0.04 0.00 ลติร

08/07/2021
00:00:24

08/07/2021
23:59:36

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

09/07/2021
00:00:36

09/07/2021
23:59:50

23 ชั�วโมง 59 นาท ี14 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

69 151.74 42.57 ลติร

10/07/2021
00:00:50

10/07/2021
23:59:04

23 ชั�วโมง 58 นาท ี14 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

11/07/2021
00:00:04

11/07/2021
23:59:19

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 0.02 0.00 ลติร

12/07/2021
00:00:19

12/07/2021
23:59:32

23 ชั�วโมง 59 นาท ี13 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

64 62.65 17.62 ลติร

13/07/2021
00:00:32

13/07/2021
23:59:47

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

72 185.42 49.37 ลติร

14/07/2021
00:00:47

14/07/2021
23:59:00

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

59 12.67 3.58 ลติร

15/07/2021
00:00:00

15/07/2021
23:59:15

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

68 67.94 14.83 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/07/2021
00:00:15

16/07/2021
23:59:29

23 ชั�วโมง 59 นาท ี14 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

17/07/2021
00:00:28

17/07/2021
23:59:40

23 ชั�วโมง 59 นาท ี12 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

18/07/2021
00:00:40

18/07/2021
23:59:51

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

19/07/2021
00:00:51

19/07/2021
23:59:04

23 ชั�วโมง 58 นาท ี13 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

20/07/2021
00:00:04

20/07/2021
23:59:17

23 ชั�วโมง 59 นาท ี13 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

21/07/2021
00:00:17

21/07/2021
23:59:29

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

22/07/2021
00:00:29

22/07/2021
23:59:43

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

74 125.31 32.73 ลติร

23/07/2021
00:00:44

23/07/2021
23:59:00

23 ชั�วโมง 58 นาท ี16 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

75 52.55 13.99 ลติร

24/07/2021
00:00:00

24/07/2021
23:59:15

23 ชั�วโมง 59 นาท ี15 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

25/07/2021
00:00:15

25/07/2021
23:59:31

23 ชั�วโมง 59 นาท ี16 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

26/07/2021
00:00:31

26/07/2021
19:03:43

19 ชั�วโมง 3 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 12 ชั�วโมง 19 นาท ี27 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 34.06 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1171.61 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 300.58 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.90 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [34 รถบรรทกุ] 84-0960 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2021
00:00:37

01/07/2021
23:59:35

23 ชั�วโมง 58 นาท ี58 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

81 133.67 26.29 ลติร

02/07/2021
00:00:36

02/07/2021
23:59:32

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

84 49.19 9.66 ลติร

03/07/2021
00:00:33

03/07/2021
23:59:28

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

04/07/2021
00:00:28

04/07/2021
23:59:22

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

05/07/2021
00:00:23

05/07/2021
23:59:20

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

70 44.10 8.64 ลติร

06/07/2021
00:00:21

06/07/2021
23:59:18

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

65 42.83 8.35 ลติร

07/07/2021
00:00:19

07/07/2021
23:59:18

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

64 47.96 9.08 ลติร

08/07/2021
00:00:18

08/07/2021
23:59:17

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 0.01 0.00 ลติร

09/07/2021
00:00:18

09/07/2021
23:59:16

23 ชั�วโมง 58 นาท ี58 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.03 0.00 ลติร

10/07/2021
00:00:17

10/07/2021
23:59:17

23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

11/07/2021
00:00:18

11/07/2021
23:59:20

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 0.01 0.00 ลติร

12/07/2021
00:00:21

12/07/2021
23:59:21

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

76 45.46 8.86 ลติร

13/07/2021
00:00:22

13/07/2021
23:59:20

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

72 38.11 7.58 ลติร

14/07/2021
00:00:21

14/07/2021
23:59:22

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

85 176.93 34.93 ลติร

15/07/2021
00:00:22

15/07/2021
23:59:24

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

89 169.34 32.99 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/07/2021
00:00:25

16/07/2021
23:59:25

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 0.07 0.00 ลติร

17/07/2021
00:00:25

17/07/2021
23:59:25

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 0.01 0.00 ลติร

18/07/2021
00:00:26

18/07/2021
23:59:26

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

19/07/2021
00:00:26

19/07/2021
23:59:27

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

0 0.03 0.00 ลติร

20/07/2021
00:00:27

20/07/2021
23:59:29

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

95 126.56 24.43 ลติร

21/07/2021
00:00:30

21/07/2021
23:59:31

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

70 95.33 18.71 ลติร

22/07/2021
00:00:31

22/07/2021
23:59:32

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

83 38.56 7.34 ลติร

23/07/2021
00:00:32

23/07/2021
23:59:33

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

3 0.20 0.00 ลติร

24/07/2021
00:00:34

24/07/2021
23:59:36

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

25/07/2021
00:00:37

25/07/2021
23:59:40

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

26/07/2021
00:00:40

26/07/2021
19:04:49

19 ชั�วโมง 4 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 13 ชั�วโมง 47 นาท ี50 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 48.81 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1008.38 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 196.86 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.12 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [35 รถบรรทกุ] 84-0961 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2021
00:00:04

01/07/2021
23:59:36

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

69 16.58 3.23 ลติร

02/07/2021
00:00:37

02/07/2021
23:59:08

23 ชั�วโมง 58 นาท ี31 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

03/07/2021
00:00:08

03/07/2021
23:59:38

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

04/07/2021
00:00:39

04/07/2021
23:59:07

23 ชั�วโมง 58 นาท ี28 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

05/07/2021
00:00:07

05/07/2021
23:59:38

23 ชั�วโมง 59 นาท ี31 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

06/07/2021
00:00:38

06/07/2021
23:59:09

23 ชั�วโมง 58 นาท ี31 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

07/07/2021
00:00:10

07/07/2021
23:59:41

23 ชั�วโมง 59 นาท ี31 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

08/07/2021
00:00:42

08/07/2021
23:59:15

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

80 18.21 3.48 ลติร

09/07/2021
00:00:15

09/07/2021
23:59:48

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

73 19.50 3.60 ลติร

10/07/2021
00:00:49

10/07/2021
23:59:23

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

11/07/2021
00:00:24

11/07/2021
23:59:59

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 0.01 0.00 ลติร

12/07/2021
00:01:00

12/07/2021
23:59:35

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

103 155.63 30.67 ลติร

13/07/2021
00:00:36

13/07/2021
23:59:07

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

55 23.66 4.72 ลติร

14/07/2021
00:00:08

14/07/2021
23:59:43

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

83 57.70 11.18 ลติร

15/07/2021
00:00:43

15/07/2021
23:59:18

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

5 0.05 0.00 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/07/2021
00:00:19

16/07/2021
23:59:57

23 ชั�วโมง 59 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

99 261.35 51.17 ลติร

17/07/2021
00:00:56

17/07/2021
23:59:30

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

18/07/2021
00:00:31

18/07/2021
23:59:04

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

19/07/2021
00:00:04

19/07/2021
23:59:42

23 ชั�วโมง 59 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

96 233.50 45.83 ลติร

20/07/2021
00:00:42

20/07/2021
23:59:18

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

81 88.82 17.41 ลติร

21/07/2021
00:00:19

21/07/2021
23:59:54

23 ชั�วโมง 59 นาท ี35 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

101 121.73 23.97 ลติร

22/07/2021
00:00:55

22/07/2021
23:59:30

23 ชั�วโมง 58 นาท ี35 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

79 61.85 11.72 ลติร

23/07/2021
00:00:30

23/07/2021
23:59:07

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

77 43.56 8.25 ลติร

24/07/2021
00:00:08

24/07/2021
23:59:46

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

80 47.82 9.44 ลติร

25/07/2021
00:00:46

25/07/2021
23:59:24

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 0.01 0.00 ลติร

26/07/2021
00:00:24

26/07/2021
19:05:25

19 ชั�วโมง 5 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 5 ชั�วโมง 51 นาท ี51 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 51.02 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1149.98 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 224.67 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.12 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [49 กูช้พี] 84-5375 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2021
00:00:35

01/07/2021
23:59:30

23 ชั�วโมง 58 นาท ี55 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

87 10.05 1.11 ลติร

02/07/2021
00:00:30

02/07/2021
23:59:26

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

92 59.43 8.09 ลติร

03/07/2021
00:00:26

03/07/2021
23:59:22

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

2 0.75 0.00 ลติร

04/07/2021
00:00:21

04/07/2021
23:59:17

23 ชั�วโมง 58 นาท ี56 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

2 0.08 0.00 ลติร

05/07/2021
00:00:17

05/07/2021
23:59:12

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

82 20.09 3.25 ลติร

06/07/2021
00:00:12

06/07/2021
23:59:07

23 ชั�วโมง 58 นาท ี55 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

81 17.94 3.11 ลติร

07/07/2021
00:00:07

07/07/2021
23:59:03

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

83 18.47 2.39 ลติร

08/07/2021
00:00:02

08/07/2021
23:59:58

23 ชั�วโมง 59 นาท ี56 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

70 18.02 2.66 ลติร

09/07/2021
00:00:58

09/07/2021
23:59:54

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

90 47.88 6.66 ลติร

10/07/2021
00:00:54

10/07/2021
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

73 19.74 3.01 ลติร

11/07/2021
00:00:49

11/07/2021
23:59:46

23 ชั�วโมง 58 นาท ี57 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

1 0.16 0.00 ลติร

12/07/2021
00:00:46

12/07/2021
23:59:42

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

84 19.52 2.49 ลติร

13/07/2021
00:00:42

13/07/2021
23:59:38

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

81 20.25 2.72 ลติร

14/07/2021
00:00:38

14/07/2021
23:59:35

23 ชั�วโมง 58 นาท ี57 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

69 18.15 2.70 ลติร

15/07/2021
00:00:34

15/07/2021
23:59:32

23 ชั�วโมง 58 นาท ี58 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

70 18.79 2.49 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/07/2021
00:00:32

16/07/2021
23:59:29

23 ชั�วโมง 58 นาท ี57 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

84 39.70 8.67 ลติร

17/07/2021
00:00:28

17/07/2021
23:59:26

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

1 0.14 0.00 ลติร

18/07/2021
00:00:25

18/07/2021
23:59:22

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

1 2.01 0.00 ลติร

19/07/2021
00:00:22

19/07/2021
23:59:19

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

1 1.24 0.00 ลติร

20/07/2021
00:00:18

20/07/2021
23:59:15

23 ชั�วโมง 58 นาท ี57 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.30 0.00 ลติร

21/07/2021
00:00:15

21/07/2021
23:59:12

23 ชั�วโมง 58 นาท ี57 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

3 1.13 0.02 ลติร

22/07/2021
00:00:12

22/07/2021
23:59:09

23 ชั�วโมง 58 นาท ี57 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

81 19.67 3.14 ลติร

23/07/2021
00:00:08

23/07/2021
23:59:05

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

1 0.24 0.00 ลติร

24/07/2021
00:00:05

24/07/2021
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

87 32.49 5.07 ลติร

25/07/2021
00:00:01

25/07/2021
23:59:58

23 ชั�วโมง 59 นาท ี57 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

2 0.18 0.00 ลติร

26/07/2021
00:00:58

26/07/2021
19:05:32

19 ชั�วโมง 4 นาท ี34 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

81 43.72 6.68 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 20 ชั�วโมง 15 นาท ี58 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 27.07 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 430.16 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 64.26 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 6.69 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [52 นํ�าดบัเพลงิ] 85-0816 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2021
00:00:52

01/07/2021
23:59:41

23 ชั�วโมง 58 นาท ี49 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

86 37.30 11.62 ลติร

02/07/2021
00:00:42

02/07/2021
23:59:30

23 ชั�วโมง 58 นาท ี48 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.06 0.00 ลติร

03/07/2021
00:00:31

03/07/2021
23:59:19

23 ชั�วโมง 58 นาท ี48 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

2 0.11 0.00 ลติร

04/07/2021
00:00:19

04/07/2021
23:59:07

23 ชั�วโมง 58 นาท ี48 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.05 0.00 ลติร

05/07/2021
00:00:07

05/07/2021
23:59:55

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 0.02 0.00 ลติร

06/07/2021
00:00:56

06/07/2021
23:59:44

23 ชั�วโมง 58 นาท ี48 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.06 0.00 ลติร

07/07/2021
00:00:45

07/07/2021
23:59:33

23 ชั�วโมง 58 นาท ี48 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.06 0.00 ลติร

08/07/2021
00:00:34

08/07/2021
23:59:23

23 ชั�วโมง 58 นาท ี49 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.08 0.00 ลติร

09/07/2021
00:00:24

09/07/2021
23:59:13

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

10/07/2021
00:00:14

10/07/2021
23:59:04

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 0.05 0.00 ลติร

11/07/2021
00:00:05

11/07/2021
23:59:56

23 ชั�วโมง 59 นาท ี51 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

2 0.10 0.00 ลติร

12/07/2021
00:00:57

12/07/2021
23:59:46

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 0.04 0.00 ลติร

13/07/2021
00:00:47

13/07/2021
23:59:36

23 ชั�วโมง 58 นาท ี49 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

1 0.08 0.00 ลติร

14/07/2021
00:00:37

14/07/2021
23:59:27

23 ชั�วโมง 58 นาท ี50 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.05 0.00 ลติร

15/07/2021
00:00:27

15/07/2021
23:59:18

23 ชั�วโมง 58 นาท ี51 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/07/2021
00:00:19

16/07/2021
23:59:09

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

2 0.07 0.00 ลติร

17/07/2021
00:00:10

17/07/2021
23:58:59

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

18/07/2021
00:00:00

18/07/2021
23:59:50

23 ชั�วโมง 59 นาท ี50 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.09 0.00 ลติร

19/07/2021
00:00:51

19/07/2021
23:59:42

23 ชั�วโมง 58 นาท ี51 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

68 68.98 22.50 ลติร

20/07/2021
00:00:42

20/07/2021
23:59:34

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

21/07/2021
00:00:34

21/07/2021
23:59:25

23 ชั�วโมง 58 นาท ี51 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.04 0.00 ลติร

22/07/2021
00:00:25

22/07/2021
23:59:16

23 ชั�วโมง 58 นาท ี51 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

23/07/2021
00:00:16

23/07/2021
23:59:08

23 ชั�วโมง 58 นาท ี52 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

75 64.72 20.77 ลติร

24/07/2021
00:00:09

24/07/2021
23:59:02

23 ชั�วโมง 58 นาท ี53 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

2 0.09 0.00 ลติร

25/07/2021
00:00:03

25/07/2021
23:59:56

23 ชั�วโมง 59 นาท ี53 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

73 70.42 23.17 ลติร

26/07/2021
00:00:57

26/07/2021
19:05:59

19 ชั�วโมง 5 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.04 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 10 ชั�วโมง 27 นาท ี10 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 44.13 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 242.60 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 78.06 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.11 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [55 สิ�งปฏกิลู] 85-0817 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2021 00:00:54 01/07/2021 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี24 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

02/07/2021 00:00:18 02/07/2021 23:59:43 23 ชั�วโมง 59 นาท ี25 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

76 21.40 4.05 ลติร

03/07/2021 00:00:44 03/07/2021 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี22 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/07/2021 00:00:07 04/07/2021 23:59:30 23 ชั�วโมง 59 นาท ี23 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/07/2021 00:00:31 05/07/2021 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี23 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

06/07/2021 00:00:54 06/07/2021 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี24 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/07/2021 00:00:19 07/07/2021 23:59:43 23 ชั�วโมง 59 นาท ี24 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

08/07/2021 00:00:44 08/07/2021 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี26 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/07/2021 00:00:10 09/07/2021 23:59:37 23 ชั�วโมง 59 นาท ี27 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

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

10/07/2021 00:00:37 10/07/2021 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี27 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

11/07/2021 00:00:05 11/07/2021 23:59:33 23 ชั�วโมง 59 นาท ี28 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

12/07/2021 00:00:33 12/07/2021 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี26 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

72 9.91 1.93 ลติร

13/07/2021 00:01:00 13/07/2021 23:59:25 23 ชั�วโมง 58 นาท ี25 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

14/07/2021 00:00:25 14/07/2021 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี26 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

15/07/2021 00:00:52 15/07/2021 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี27 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

16/07/2021 00:00:20 16/07/2021 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี27 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

17/07/2021 00:00:48 17/07/2021 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี26 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/07/2021 00:00:15 18/07/2021 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี26 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

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

19/07/2021 00:00:41 19/07/2021 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี26 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

96 18.18 3.60 ลติร

20/07/2021 00:00:08 20/07/2021 23:59:35 23 ชั�วโมง 59 นาท ี27 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/07/2021 00:00:35 21/07/2021 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี26 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

22/07/2021 00:00:02 22/07/2021 23:59:26 23 ชั�วโมง 59 นาท ี24 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

67 38.36 7.14 ลติร

23/07/2021 00:00:27 23/07/2021 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี27 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/07/2021 00:00:54 24/07/2021 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี27 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/07/2021 00:00:22 25/07/2021 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี29 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.05 0.00 ลติร

26/07/2021 00:00:52 26/07/2021 19:06:34 19 ชั�วโมง 5 นาท ี42 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 5 ชั�วโมง 18 นาท ี15 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 33.73 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 87.93 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 16.72 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.26 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [48 รถนํ�า] 85-1016 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2021
08:14:24

01/07/2021
08:38:45

24 นาท ี21 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.09 0.00 ลติร

06/07/2021
17:37:58

06/07/2021
17:49:48

11 นาท ี50 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

07/07/2021
09:07:04

07/07/2021
09:12:57

5 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

08/07/2021
07:53:40

08/07/2021
08:34:18

40 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

09/07/2021
07:03:26

09/07/2021
07:36:58

33 นาท ี32 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

4 0.03 0.00 ลติร

12/07/2021
07:41:51

12/07/2021
14:13:44

6 ชั�วโมง 31 นาท ี53 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

62 8.81 2.88 ลติร

13/07/2021
10:28:39

13/07/2021
14:57:59

4 ชั�วโมง 29 นาท ี20 วนิาที อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

4 0.60 0.04 ลติร

14/07/2021
10:53:34

14/07/2021
23:59:14

13 ชั�วโมง 5 นาท ี40 วนิาที อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

68 55.20 17.68 ลติร

15/07/2021
00:00:14

15/07/2021
17:01:04

17 ชั�วโมง 50 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

9 0.42 0.00 ลติร

16/07/2021
06:42:34

16/07/2021
11:37:13

4 ชั�วโมง 54 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

7 0.26 0.01 ลติร

19/07/2021
07:00:55

19/07/2021
16:53:16

9 ชั�วโมง 52 นาท ี21 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

81 9.19 2.90 ลติร

20/07/2021
09:03:06

20/07/2021
18:20:40

9 ชั�วโมง 17 นาท ี34 วนิาที อยูท่ี� สถานบีรกิารแกส๊แอลพจีี
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

90 29.72 9.65 ลติร

22/07/2021
14:02:23

22/07/2021
15:49:30

1 ชั�วโมง 47 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

65 9.09 2.75 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

23/07/2021
09:06:36

23/07/2021
18:15:07

9 ชั�วโมง 8 นาท ี31 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

67 46.98 15.31 ลติร

24/07/2021
07:28:38

24/07/2021
18:10:36

10 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

74 46.65 15.31 ลติร

25/07/2021
14:09:38

25/07/2021
16:39:12

2 ชั�วโมง 29 นาท ี34 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

83 19.03 6.28 ลติร

26/07/2021
10:08:34

26/07/2021
18:20:28

8 ชั�วโมง 11 นาท ี54 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

75 45.63 14.81 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 15 ชั�วโมง 33 นาท ี1 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 38.43 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 271.72 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 87.62 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.10 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [36 เททา้ย] 85-1416 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2021
08:30:41

01/07/2021
13:11:18

4 ชั�วโมง 40 นาท ี37 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

77 134.76 26.45 ลติร

02/07/2021
08:37:39

02/07/2021
12:42:12

4 ชั�วโมง 4 นาท ี33 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

65 43.27 8.33 ลติร

04/07/2021
10:29:57

04/07/2021
10:34:17

4 นาท ี20 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

05/07/2021
07:40:34

05/07/2021
14:39:41

6 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

64 49.34 9.30 ลติร

06/07/2021
07:18:29

06/07/2021
15:05:29

7 ชั�วโมง 47 นาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

66 44.97 8.50 ลติร

07/07/2021
07:28:01

07/07/2021
14:25:31

6 ชั�วโมง 57 นาท ี30 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

63 57.50 11.11 ลติร

08/07/2021
07:50:27

08/07/2021
14:17:57

6 ชั�วโมง 27 นาท ี30 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

66 46.73 8.97 ลติร

09/07/2021
08:41:26

09/07/2021
15:14:56

6 ชั�วโมง 33 นาท ี30 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

61 45.38 8.63 ลติร

12/07/2021
09:22:37

12/07/2021
14:41:49

5 ชั�วโมง 19 นาท ี12 วนิาที อยูท่ี� สถานบีรกิารแกส๊แอลพจีี
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

70 54.74 10.05 ลติร

13/07/2021
06:41:23

13/07/2021
15:27:42

8 ชั�วโมง 46 นาท ี19 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

73 84.27 16.48 ลติร

14/07/2021
08:28:45

14/07/2021
14:34:54

6 ชั�วโมง 6 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

79 92.91 18.00 ลติร

15/07/2021
07:33:27

15/07/2021
15:07:32

7 ชั�วโมง 34 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

71 85.55 16.58 ลติร

16/07/2021
08:40:04

16/07/2021
15:20:09

6 ชั�วโมง 40 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

61 57.03 11.26 ลติร

19/07/2021
08:23:47

19/07/2021
13:51:58

5 ชั�วโมง 28 นาท ี11 วนิาที อยูท่ี� สพุรรณผา้เบรคพัฒนา
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

70 51.62 9.72 ลติร

20/07/2021
10:53:58

20/07/2021
17:34:11

6 ชั�วโมง 40 นาท ี13 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

102 97.25 18.72 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

21/07/2021
06:54:17

21/07/2021
14:33:57

7 ชั�วโมง 39 นาท ี40 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

68 87.33 16.83 ลติร

22/07/2021
08:04:24

22/07/2021
14:16:09

6 ชั�วโมง 11 นาท ี45 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

73 37.89 7.12 ลติร

23/07/2021
08:53:47

23/07/2021
12:38:32

3 ชั�วโมง 44 นาท ี45 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

66 60.02 11.64 ลติร

24/07/2021
07:40:06

24/07/2021
07:44:50

4 นาท ี44 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.06 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 20 ชั�วโมง 43 นาท ี13 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 36.00 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1130.64 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 217.69 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.19 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [37 เททา้ย] 85-1432 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2021
00:00:48

01/07/2021
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

65 126.44 24.79 ลติร

02/07/2021
00:00:37

02/07/2021
23:59:24

23 ชั�วโมง 58 นาท ี47 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

72 41.70 8.09 ลติร

03/07/2021
00:00:24

03/07/2021
23:59:07

23 ชั�วโมง 58 นาท ี43 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

04/07/2021
00:00:08

04/07/2021
23:59:50

23 ชั�วโมง 59 นาท ี42 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

05/07/2021
00:00:51

05/07/2021
23:59:37

23 ชั�วโมง 58 นาท ี46 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

67 51.16 9.57 ลติร

06/07/2021
00:00:38

06/07/2021
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

67 45.87 8.88 ลติร

07/07/2021
00:00:26

07/07/2021
23:59:15

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

75 47.41 9.06 ลติร

08/07/2021
00:00:15

08/07/2021
23:59:04

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

77 44.00 8.53 ลติร

09/07/2021
00:00:05

09/07/2021
23:59:54

23 ชั�วโมง 59 นาท ี49 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

76 46.19 8.81 ลติร

10/07/2021
00:00:54

10/07/2021
23:59:44

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

11/07/2021
00:00:44

11/07/2021
23:59:35

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

12/07/2021
00:00:35

12/07/2021
23:59:26

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

86 63.38 11.78 ลติร

13/07/2021
00:00:27

13/07/2021
23:59:17

23 ชั�วโมง 58 นาท ี50 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

74 49.24 9.27 ลติร

14/07/2021
00:00:17

14/07/2021
23:59:09

23 ชั�วโมง 58 นาท ี52 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

89 62.75 12.02 ลติร

15/07/2021
00:00:09

15/07/2021
23:59:01

23 ชั�วโมง 58 นาท ี52 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

67 53.49 10.08 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/07/2021
00:00:02

16/07/2021
23:59:51

23 ชั�วโมง 59 นาท ี49 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

80 35.99 6.80 ลติร

17/07/2021
00:00:52

17/07/2021
23:59:40

23 ชั�วโมง 58 นาท ี48 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.02 0.00 ลติร

18/07/2021
00:00:41

18/07/2021
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

19/07/2021
00:00:30

19/07/2021
23:59:21

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

74 46.06 8.68 ลติร

20/07/2021
00:00:21

20/07/2021
23:59:12

23 ชั�วโมง 58 นาท ี51 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

91 90.36 17.66 ลติร

21/07/2021
00:00:12

21/07/2021
23:59:02

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

78 86.87 16.98 ลติร

22/07/2021
00:00:03

22/07/2021
23:59:52

23 ชั�วโมง 59 นาท ี49 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

70 19.33 3.45 ลติร

23/07/2021
00:00:53

23/07/2021
23:59:45

23 ชั�วโมง 58 นาท ี52 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

73 34.68 6.53 ลติร

24/07/2021
00:00:46

24/07/2021
23:59:38

23 ชั�วโมง 58 นาท ี52 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

25/07/2021
00:00:39

25/07/2021
23:59:31

23 ชั�วโมง 58 นาท ี52 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

26/07/2021
00:00:32

26/07/2021
19:07:22

19 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

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 9 ชั�วโมง 8 นาท ี40 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 37.95 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 944.95 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 180.98 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.22 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [39 เททา้ย] 85-1433 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2021
00:00:51

01/07/2021
23:59:58

23 ชั�วโมง 59 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

83 97.10 18.86 ลติร

02/07/2021
00:00:58

02/07/2021
23:59:03

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 90.62 17.52 ลติร

03/07/2021
00:00:04

03/07/2021
23:59:07

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

04/07/2021
00:00:07

04/07/2021
23:59:10

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

05/07/2021
00:00:11

05/07/2021
23:59:14

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

85 90.65 17.62 ลติร

06/07/2021
00:00:14

06/07/2021
23:59:20

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

82 92.59 18.11 ลติร

07/07/2021
00:00:21

07/07/2021
23:59:27

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

84 93.16 17.71 ลติร

08/07/2021
00:00:29

08/07/2021
23:59:37

23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

83 105.29 20.28 ลติร

09/07/2021
00:00:37

09/07/2021
23:59:44

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

87 104.18 19.88 ลติร

10/07/2021
00:00:44

10/07/2021
23:59:53

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

11/07/2021
00:00:54

11/07/2021
23:59:03

23 ชั�วโมง 58 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

12/07/2021
00:00:04

12/07/2021
23:59:11

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

86 99.39 19.27 ลติร

13/07/2021
00:00:11

13/07/2021
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

80 83.49 16.27 ลติร

14/07/2021
00:00:17

14/07/2021
23:59:24

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

82 107.21 20.11 ลติร

15/07/2021
00:00:24

15/07/2021
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

81 98.97 19.25 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/07/2021
00:00:33

16/07/2021
23:59:40

23 ชั�วโมง 59 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

86 91.21 17.41 ลติร

17/07/2021
00:00:41

17/07/2021
23:59:46

23 ชั�วโมง 59 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

18/07/2021
00:00:47

18/07/2021
23:59:54

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

19/07/2021
00:00:54

19/07/2021
23:59:02

23 ชั�วโมง 58 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

83 91.22 17.72 ลติร

20/07/2021
00:00:03

20/07/2021
23:59:10

23 ชั�วโมง 59 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

6 0.17 0.01 ลติร

21/07/2021
00:00:10

21/07/2021
23:59:18

23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

86 91.17 17.72 ลติร

22/07/2021
00:00:19

22/07/2021
23:59:26

23 ชั�วโมง 59 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

84 72.06 13.57 ลติร

23/07/2021
00:00:26

23/07/2021
23:59:35

23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

83 84.84 16.32 ลติร

24/07/2021
00:00:35

24/07/2021
23:59:45

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

25/07/2021
00:00:45

25/07/2021
23:59:56

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

26/07/2021
00:00:57

26/07/2021
19:07:38

19 ชั�วโมง 6 นาท ี41 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 7 ชั�วโมง 39 นาท ี23 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 55.65 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1493.32 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 287.63 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.19 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [40 เททา้ย] 85-1434 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

ไมม่ขีอ้มลู

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : --

ความเร็วเฉลี�ย : --

รวมระยะทาง : --

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : --

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : --

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [53 ซอ่มถนน] 85-2659 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2021
00:00:17

01/07/2021
23:59:14

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

75 146.20 28.80 ลติร

02/07/2021
00:00:15

02/07/2021
23:59:12

23 ชั�วโมง 58 นาท ี57 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

70 91.36 17.85 ลติร

03/07/2021
00:00:12

03/07/2021
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

0 0.00 0.00 ลติร

04/07/2021
00:00:08

04/07/2021
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 0.00 0.00 ลติร

05/07/2021
00:00:04

05/07/2021
23:59:00

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

77 95.50 18.32 ลติร

06/07/2021
00:00:00

06/07/2021
23:59:59

23 ชั�วโมง 59 นาท ี59 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

77 136.83 26.47 ลติร

07/07/2021
00:00:59

07/07/2021
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

67 69.92 13.48 ลติร

08/07/2021
00:00:57

08/07/2021
23:59:54

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

6 0.44 0.03 ลติร

09/07/2021
00:00:55

09/07/2021
23:59:53

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 0.01 0.00 ลติร

10/07/2021
00:00:53

10/07/2021
23:59:52

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

11/07/2021
00:00:53

11/07/2021
23:59:53

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

12/07/2021
00:00:53

12/07/2021
23:59:52

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

66 87.80 16.58 ลติร

13/07/2021
00:00:53

13/07/2021
23:59:51

23 ชั�วโมง 58 นาท ี58 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

60 61.27 11.82 ลติร

14/07/2021
00:00:51

14/07/2021
23:59:50

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

60 77.76 15.10 ลติร

15/07/2021
00:00:50

15/07/2021
23:59:50

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

67 66.58 12.65 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/07/2021
00:00:51

16/07/2021
23:59:49

23 ชั�วโมง 58 นาท ี58 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

66 64.48 12.07 ลติร

17/07/2021
00:00:50

17/07/2021
23:59:48

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

18/07/2021
00:00:48

18/07/2021
23:59:46

23 ชั�วโมง 58 นาท ี58 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

19/07/2021
00:00:47

19/07/2021
23:59:46

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

71 92.50 17.58 ลติร

20/07/2021
00:00:47

20/07/2021
23:59:46

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

4 0.27 0.01 ลติร

21/07/2021
00:00:46

21/07/2021
23:59:45

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

68 112.23 22.23 ลติร

22/07/2021
00:00:46

22/07/2021
23:59:45

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

69 149.63 29.41 ลติร

23/07/2021
00:00:46

23/07/2021
23:59:47

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

64 108.93 21.19 ลติร

24/07/2021
00:00:47

24/07/2021
23:59:48

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

0 0.00 0.00 ลติร

25/07/2021
00:00:49

25/07/2021
23:59:50

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

0 0.00 0.00 ลติร

26/07/2021
00:00:51

26/07/2021
19:08:12

19 ชั�วโมง 7 นาท ี21 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 3 วนั 6 ชั�วโมง 8 นาท ี22 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 36.10 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1361.69 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 263.59 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.17 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [45 รถนํ�า] 85-3063 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2021
00:00:00

01/07/2021
23:59:09

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

5 0.27 0.00 ลติร

02/07/2021
00:00:09

02/07/2021
23:59:18

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

4 0.16 0.00 ลติร

03/07/2021
00:00:18

03/07/2021
23:59:26

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

96 46.51 9.11 ลติร

04/07/2021
00:00:27

04/07/2021
23:59:34

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

64 47.59 9.41 ลติร

05/07/2021
00:00:35

05/07/2021
23:59:44

23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

76 47.88 9.01 ลติร

06/07/2021
00:00:44

06/07/2021
23:59:56

23 ชั�วโมง 59 นาท ี12 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

100 96.71 18.70 ลติร

07/07/2021
00:00:56

07/07/2021
23:59:07

23 ชั�วโมง 58 นาท ี11 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

77 92.81 17.89 ลติร

08/07/2021
00:00:07

08/07/2021
23:59:18

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

73 45.78 8.41 ลติร

09/07/2021
00:00:19

09/07/2021
23:59:30

23 ชั�วโมง 59 นาท ี11 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

89 55.41 10.95 ลติร

10/07/2021
00:00:31

10/07/2021
23:59:44

23 ชั�วโมง 59 นาท ี13 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

11/07/2021
00:00:44

11/07/2021
23:59:57

23 ชั�วโมง 59 นาท ี13 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

12/07/2021
00:00:58

12/07/2021
23:59:08

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

92 50.64 9.75 ลติร

13/07/2021
00:00:08

13/07/2021
23:59:20

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

82 100.68 18.89 ลติร

14/07/2021
00:00:21

14/07/2021
23:59:32

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

4 0.19 0.01 ลติร

15/07/2021
00:00:32

15/07/2021
23:59:44

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



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/07/2021
00:00:44

16/07/2021
23:59:57

23 ชั�วโมง 59 นาท ี13 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

79 46.38 8.87 ลติร

17/07/2021
00:00:57

17/07/2021
23:59:08

23 ชั�วโมง 58 นาท ี11 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

87 94.48 18.20 ลติร

18/07/2021
00:00:09

18/07/2021
23:59:19

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

19/07/2021
00:00:19

19/07/2021
23:59:32

23 ชั�วโมง 59 นาท ี13 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

70 46.24 8.99 ลติร

20/07/2021
00:00:32

20/07/2021
23:59:46

23 ชั�วโมง 59 นาท ี14 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

82 100.86 19.71 ลติร

21/07/2021
00:00:46

21/07/2021
23:59:58

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

4 0.21 0.00 ลติร

22/07/2021
00:00:58

22/07/2021
23:59:09

23 ชั�วโมง 58 นาท ี11 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

82 19.39 3.83 ลติร

23/07/2021
00:00:10

23/07/2021
23:59:23

23 ชั�วโมง 59 นาท ี13 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

5 0.15 0.00 ลติร

24/07/2021
00:00:24

24/07/2021
23:59:38

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

3 0.10 0.00 ลติร

25/07/2021
00:00:38

25/07/2021
23:59:53

23 ชั�วโมง 59 นาท ี15 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

26/07/2021
00:00:54

26/07/2021
19:08:50

19 ชั�วโมง 7 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 14 ชั�วโมง 23 นาท ี53 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 41.94 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 892.46 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 171.73 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.20 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [46 รถนํ�า] 85-3064 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2021
00:00:39

01/07/2021
23:59:33

23 ชั�วโมง 58 นาท ี54 วนิาที อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

02/07/2021
00:00:34

02/07/2021
23:59:27

23 ชั�วโมง 58 นาท ี53 วนิาที อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

03/07/2021
00:00:27

03/07/2021
23:59:20

23 ชั�วโมง 58 นาท ี53 วนิาที อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/07/2021
00:00:21

04/07/2021
23:59:13

23 ชั�วโมง 58 นาท ี52 วนิาที อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/07/2021
00:00:13

05/07/2021
23:59:06

23 ชั�วโมง 58 นาท ี53 วนิาที อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

06/07/2021
00:00:06

06/07/2021
23:59:00

23 ชั�วโมง 58 นาท ี54 วนิาที อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/07/2021
00:00:00

07/07/2021
23:59:54

23 ชั�วโมง 59 นาท ี54 วนิาที อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

57 8.84 1.58 ลติร

08/07/2021
00:00:54

08/07/2021
23:59:49

23 ชั�วโมง 58 นาท ี55 วนิาที อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/07/2021
00:00:50

09/07/2021
23:59:45

23 ชั�วโมง 58 นาท ี55 วนิาที อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/07/2021
00:00:46

10/07/2021
23:59:42

23 ชั�วโมง 58 นาท ี56 วนิาที อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

11/07/2021
00:00:42

11/07/2021
23:59:39

23 ชั�วโมง 58 นาท ี57 วนิาที อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

12/07/2021
00:00:40

12/07/2021
23:59:35

23 ชั�วโมง 58 นาท ี55 วนิาที อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/07/2021
00:00:35

13/07/2021
23:59:32

23 ชั�วโมง 58 นาท ี57 วนิาที อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

76 45.41 8.16 ลติร

14/07/2021
00:00:32

14/07/2021
23:59:27

23 ชั�วโมง 58 นาท ี55 วนิาที อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

58 14.61 2.04 ลติร

15/07/2021
00:00:28

15/07/2021
23:59:24

23 ชั�วโมง 58 นาท ี56 วนิาที อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง 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

16/07/2021
00:00:24

16/07/2021
23:59:20

23 ชั�วโมง 58 นาท ี56 วนิาที อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

65 8.44 1.65 ลติร

17/07/2021
00:00:21

17/07/2021
23:59:16

23 ชั�วโมง 58 นาท ี55 วนิาที อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/07/2021
00:00:17

18/07/2021
23:59:12

23 ชั�วโมง 58 นาท ี55 วนิาที อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

19/07/2021
00:00:13

19/07/2021
23:59:09

23 ชั�วโมง 58 นาท ี56 วนิาที อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

20/07/2021
00:00:10

20/07/2021
23:59:07

23 ชั�วโมง 58 นาท ี57 วนิาที อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

59 14.51 2.29 ลติร

21/07/2021
00:00:07

21/07/2021
23:59:03

23 ชั�วโมง 58 นาท ี56 วนิาที อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

22/07/2021
00:00:04

22/07/2021
23:59:01

23 ชั�วโมง 58 นาท ี57 วนิาที อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

68 20.42 3.47 ลติร

23/07/2021
00:00:01

23/07/2021
23:59:59

23 ชั�วโมง 59 นาท ี58 วนิาที อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/07/2021
00:00:59

24/07/2021
23:59:57

23 ชั�วโมง 58 นาท ี58 วนิาที อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/07/2021
00:00:57

25/07/2021
23:59:55

23 ชั�วโมง 58 นาท ี58 วนิาที อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

26/07/2021
00:00:56

26/07/2021
19:09:52

19 ชั�วโมง 8 นาท ี56 วนิาที อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

57 8.48 1.62 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 16 ชั�วโมง 50 นาท ี56 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 20.73 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 120.73 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 20.81 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.80 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [47 รถนํ�า] 85-3065 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

ไมม่ขีอ้มลู

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : --

ความเร็วเฉลี�ย : --

รวมระยะทาง : --

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : --

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : --

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [20 เทรลเลอร]์ 85-4994 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2021
09:07:14

01/07/2021
15:49:23

6 ชั�วโมง 42 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

83 222.33 95.16 ลติร

02/07/2021
09:54:04

02/07/2021
14:36:50

4 ชั�วโมง 42 นาท ี46 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.13 0.00 ลติร

05/07/2021
08:44:25

05/07/2021
09:07:37

23 นาท ี12 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.07 0.00 ลติร

07/07/2021
09:22:49

07/07/2021
09:28:57

6 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.07 0.00 ลติร

12/07/2021
08:31:04

12/07/2021
09:00:01

28 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 7 ชั�วโมง 26 นาท ี55 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 41.47 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 222.61 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 95.16 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.34 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [62 รถสขุา] 85-8565 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

06/07/2021
08:24:30

06/07/2021
09:02:10

37 นาท ี40 วนิาที อยูท่ี� เซเวน่อเีลฟเวน่
ต.ทา่พี�เลี�ยง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เซเวน่อเีลฟเวน่
ต.ทา่พี�เลี�ยง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.26 0.01 ลติร

10/07/2021
12:10:35

10/07/2021
12:17:14

6 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� เซเวน่อเีลฟเวน่
ต.ทา่พี�เลี�ยง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เซเวน่อเีลฟเวน่
ต.ทา่พี�เลี�ยง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

8 0.10 0.00 ลติร

14/07/2021
09:14:01

14/07/2021
09:49:34

35 นาท ี33 วนิาที อยูท่ี� โรงพยาบาลเจา้พระยายมราช
ต.ทา่พี�เลี�ยง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เซเวน่อเีลฟเวน่
ต.ทา่พี�เลี�ยง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

2 0.09 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 24 นาท ี37 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 2.13 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 0.45 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 0.01 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 45.00 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [63 รถสขุา] 85-8566 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

09/07/2021 08:52:14 09/07/2021 11:06:32 2 ชั�วโมง 14 นาท ี18 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� LPG สพุรรณบรุ ีเลี�ยงเมอืง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

61 10.53 2.60 ลติร

10/07/2021 10:36:49 10/07/2021 17:43:26 7 ชั�วโมง 6 นาท ี37 วนิาที อยูท่ี� LPG สพุรรณบรุ ีเลี�ยงเมอืง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

53 8.58 2.09 ลติร

11/07/2021 11:29:59 11/07/2021 12:13:54 43 นาท ี55 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

8 0.34 0.02 ลติร

15/07/2021 09:28:13 15/07/2021 09:46:49 18 นาท ี36 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.36 0.00 ลติร

19/07/2021 08:33:58 19/07/2021 09:04:35 30 นาท ี37 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.11 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 ชั�วโมง 33 นาท ี33 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 17.13 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 19.93 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 4.71 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 4.23 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [61 รถกระเชา้] 85-8824 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2021
00:00:20

01/07/2021
23:59:31

23 ชั�วโมง 59 นาท ี11 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.03 0.00 ลติร

02/07/2021
00:00:31

02/07/2021
23:59:42

23 ชั�วโมง 59 นาท ี11 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.06 0.00 ลติร

03/07/2021
00:00:42

03/07/2021
23:59:53

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

04/07/2021
00:00:53

04/07/2021
23:59:03

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 0.01 0.00 ลติร

05/07/2021
00:01:03

05/07/2021
23:59:13

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 0.03 0.00 ลติร

06/07/2021
00:00:13

06/07/2021
23:59:24

23 ชั�วโมง 59 นาท ี11 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

07/07/2021
00:00:24

07/07/2021
23:59:35

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

08/07/2021
00:00:35

08/07/2021
23:59:47

23 ชั�วโมง 59 นาท ี12 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.07 0.00 ลติร

09/07/2021
00:00:47

09/07/2021
23:59:59

23 ชั�วโมง 59 นาท ี12 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

5 0.08 0.00 ลติร

10/07/2021
00:00:59

10/07/2021
23:59:12

23 ชั�วโมง 58 นาท ี13 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

82 26.16 561.00 ลติร

11/07/2021
00:00:12

11/07/2021
23:59:24

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

12/07/2021
00:00:24

12/07/2021
23:59:36

23 ชั�วโมง 59 นาท ี12 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.15 0.00 ลติร

13/07/2021
00:00:36

13/07/2021
23:59:48

23 ชั�วโมง 59 นาท ี12 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

14/07/2021
00:00:48

14/07/2021
23:59:00

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 0.04 0.00 ลติร

15/07/2021
00:00:00

15/07/2021
23:59:13

23 ชั�วโมง 59 นาท ี13 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/07/2021
00:00:13

16/07/2021
23:59:27

23 ชั�วโมง 59 นาท ี14 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

17/07/2021
00:00:26

17/07/2021
23:59:39

23 ชั�วโมง 59 นาท ี13 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.06 0.00 ลติร

18/07/2021
00:00:39

18/07/2021
23:59:52

23 ชั�วโมง 59 นาท ี13 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.02 0.00 ลติร

19/07/2021
00:00:52

19/07/2021
23:59:05

23 ชั�วโมง 58 นาท ี13 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

20/07/2021
00:00:05

20/07/2021
23:59:18

23 ชั�วโมง 59 นาท ี13 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

21/07/2021
00:00:18

21/07/2021
23:59:31

23 ชั�วโมง 59 นาท ี13 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

22/07/2021
00:00:31

22/07/2021
23:59:43

23 ชั�วโมง 59 นาท ี12 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

23/07/2021
00:00:43

23/07/2021
23:59:56

23 ชั�วโมง 59 นาท ี13 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

71 14.53 354.00 ลติร

24/07/2021
00:00:56

24/07/2021
23:59:09

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 0.02 0.00 ลติร

25/07/2021
00:00:09

25/07/2021
23:59:23

23 ชั�วโมง 59 นาท ี14 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

26/07/2021
00:00:23

26/07/2021
19:11:33

19 ชั�วโมง 11 นาท ี10 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.04 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 5 ชั�วโมง 3 นาท ี14 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 24.00 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 41.40 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 915.00 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 0.05 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [08 รถเกลี�ยดนิ] 0ต-2339 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2021
08:25:34

01/07/2021
16:39:49

8 ชั�วโมง 14 นาท ี15 วนิาที อยูท่ี� บา้นรางกรา่ง
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

0 25.48 0.00 ลติร

02/07/2021
08:21:39

02/07/2021
16:44:08

8 ชั�วโมง 22 นาท ี29 วนิาที อยูท่ี� บา้นรางกรา่ง
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 9
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 28.39 0.00 ลติร

05/07/2021
08:56:10

05/07/2021
20:42:32

11 ชั�วโมง 46 นาท ี22 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 9
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 9
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 25.57 0.00 ลติร

06/07/2021
08:31:04

06/07/2021
20:26:31

11 ชั�วโมง 55 นาท ี27 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 9
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 9
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 20.45 0.00 ลติร

07/07/2021
09:06:48

07/07/2021
20:00:50

10 ชั�วโมง 54 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 9
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 9
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 23.47 0.00 ลติร

08/07/2021
08:29:30

08/07/2021
16:59:40

8 ชั�วโมง 30 นาท ี10 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 9
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

0 28.69 0.00 ลติร

09/07/2021
08:27:25

09/07/2021
20:09:07

11 ชั�วโมง 41 นาท ี42 วนิาที อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นรางโพธิ�
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

0 19.85 0.00 ลติร

12/07/2021
08:32:14

12/07/2021
20:18:08

11 ชั�วโมง 45 นาท ี54 วนิาที อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นรางโพธิ�
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ธรรมสถานบา้นโพธิ�ทอง
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 26.90 0.00 ลติร

13/07/2021
08:31:54

13/07/2021
20:46:35

12 ชั�วโมง 14 นาท ี41 วนิาที อยูท่ี� ธรรมสถานบา้นโพธิ�ทอง
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ธรรมสถานบา้นโพธิ�ทอง
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 35.84 0.00 ลติร

14/07/2021
08:49:37

14/07/2021
19:39:36

10 ชั�วโมง 49 นาท ี59 วนิาที อยูท่ี� ธรรมสถานบา้นโพธิ�ทอง
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ธรรมสถานบา้นโพธิ�ทอง
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 25.53 0.00 ลติร

19/07/2021
08:50:35

19/07/2021
18:55:53

10 ชั�วโมง 5 นาท ี18 วนิาที อยูท่ี� ธรรมสถานบา้นโพธิ�ทอง
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

0 16.99 0.00 ลติร

21/07/2021
08:22:42

21/07/2021
20:13:19

11 ชั�วโมง 50 นาท ี37 วนิาที อยูท่ี� โรงเรยีนรัตนไพศาล
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

0 23.08 0.00 ลติร

22/07/2021
08:42:45

22/07/2021
17:53:06

9 ชั�วโมง 10 นาท ี21 วนิาที อยูท่ี� ประทานศลิป์ประตเูหล็ก
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

0 24.58 0.00 ลติร

23/07/2021
08:45:56

23/07/2021
09:07:42

21 นาท ี46 วนิาที อยูท่ี� รา้นอาหารครตูอ้ย
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

0 0.15 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 5 ชั�วโมง 3 นาท ี14 วนิาที



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

ความเร็วเฉลี�ย : 24.00 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 324.97 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 915.00 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 0.05 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [64 แม็คโคร] ตฆ-545 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2021
08:53:17

01/07/2021
20:18:05

11 ชั�วโมง 24 นาท ี48 วนิาที อยูท่ี� หมูบ่า้นดงกระเชา
ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเอ็มเคทกีารโยธา
ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 18.19 0.16 ลติร

02/07/2021
08:41:32

02/07/2021
19:46:24

11 ชั�วโมง 4 นาท ี52 วนิาที อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเอ็มเคทกีารโยธา
ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดั 712 เอ็นจเินยีริ�งแอนด์
เซอรว์สิ

ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 1.05 0.07 ลติร

05/07/2021
08:40:34

05/07/2021
20:53:38

12 ชั�วโมง 13 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดั 712 เอ็นจเินยีริ�งแอนด์
เซอรว์สิ

ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดั 712 เอ็นจเินยีริ�งแอนด์
เซอรว์สิ

ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

15 0.87 0.09 ลติร

06/07/2021
08:52:40

06/07/2021
19:58:32

11 ชั�วโมง 5 นาท ี52 วนิาที อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดั 712 เอ็นจเินยีริ�งแอนด์
เซอรว์สิ

ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดั 712 เอ็นจเินยีริ�งแอนด์
เซอรว์สิ

ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 1.12 0.19 ลติร

09/07/2021
08:15:39

09/07/2021
19:02:16

10 ชั�วโมง 46 นาท ี37 วนิาที อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดั 712 เอ็นจเินยีริ�งแอนด์
เซอรว์สิ

ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดั 712 เอ็นจเินยีริ�งแอนด์
เซอรว์สิ

ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

32 1.65 0.31 ลติร

12/07/2021
09:20:10

12/07/2021
10:21:09

1 ชั�วโมง 59 วนิาที อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดั 712 เอ็นจเินยีริ�งแอนด์
เซอรว์สิ

ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ซอีิ�วกวางดาวทอง สาขา 2
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

9 9.52 0.07 ลติร

13/07/2021
08:28:49

13/07/2021
21:08:21

12 ชั�วโมง 39 นาท ี32 วนิาที อยูท่ี� ซอีิ�วกวางดาวทอง สาขา 2
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ซอีิ�วกวางดาวทอง สาขา 2
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

7 0.84 0.06 ลติร

14/07/2021
08:45:29

14/07/2021
20:47:10

12 ชั�วโมง 1 นาท ี41 วนิาที อยูท่ี� ซอีิ�วกวางดาวทอง สาขา 2
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ซอีิ�วกวางดาวทอง สาขา 2
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

6 1.28 0.13 ลติร

15/07/2021
08:47:58

15/07/2021
21:14:35

12 ชั�วโมง 26 นาท ี37 วนิาที อยูท่ี� ซอีิ�วกวางดาวทอง สาขา 2
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ซอีิ�วกวางดาวทอง สาขา 2
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 1.01 0.08 ลติร

16/07/2021
08:34:41

16/07/2021
21:18:07

12 ชั�วโมง 43 นาท ี26 วนิาที อยูท่ี� ซอีิ�วกวางดาวทอง สาขา 2
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

5 1.45 0.10 ลติร

19/07/2021
08:45:12

19/07/2021
21:04:20

12 ชั�วโมง 19 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ชา้งแกว้
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

3 0.85 0.03 ลติร

21/07/2021
08:43:15

21/07/2021
21:11:41

12 ชั�วโมง 28 นาท ี26 วนิาที อยูท่ี� ชา้งแกว้
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

3 1.12 0.12 ลติร

22/07/2021
08:46:31

22/07/2021
21:09:07

12 ชั�วโมง 22 นาท ี36 วนิาที อยูท่ี� ชา้งแกว้
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โอเค ปิโตรเลยีม
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

5 0.68 0.05 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

23/07/2021
08:42:05

23/07/2021
20:59:43

12 ชั�วโมง 17 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� โอเค ปิโตรเลยีม
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โอเค ปิโตรเลยีม
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

11 0.98 0.05 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 3 วนั 11 ชั�วโมง 49 นาท ี20 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 2.54 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 40.62 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 1.51 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 26.90 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [51 ดบัเพลงิ] 0บร-6196 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2021
00:00:03

01/07/2021
23:59:44

23 ชั�วโมง 59 นาท ี41 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

77 37.63 18.69 ลติร

02/07/2021
00:00:44

02/07/2021
23:59:25

23 ชั�วโมง 58 นาท ี41 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.35 0.00 ลติร

03/07/2021
00:00:26

03/07/2021
23:59:06

23 ชั�วโมง 58 นาท ี40 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.04 0.00 ลติร

04/07/2021
00:00:06

04/07/2021
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 0.14 0.00 ลติร

05/07/2021
00:00:46

05/07/2021
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 0.20 0.00 ลติร

06/07/2021
00:00:26

06/07/2021
23:59:07

23 ชั�วโมง 58 นาท ี41 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.20 0.00 ลติร

07/07/2021
00:00:07

07/07/2021
23:59:49

23 ชั�วโมง 59 นาท ี42 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.17 0.00 ลติร

08/07/2021
00:00:49

08/07/2021
23:59:31

23 ชั�วโมง 58 นาท ี42 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.24 0.00 ลติร

09/07/2021
00:00:32

09/07/2021
23:59:14

23 ชั�วโมง 58 นาท ี42 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.04 0.00 ลติร

10/07/2021
00:00:14

10/07/2021
23:59:57

23 ชั�วโมง 59 นาท ี43 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.12 0.00 ลติร

11/07/2021
00:00:58

11/07/2021
23:59:41

23 ชั�วโมง 58 นาท ี43 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.11 0.00 ลติร

12/07/2021
00:00:42

12/07/2021
23:59:24

23 ชั�วโมง 58 นาท ี42 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.13 0.00 ลติร

13/07/2021
00:00:24

13/07/2021
23:59:06

23 ชั�วโมง 58 นาท ี42 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.14 0.00 ลติร

14/07/2021
00:00:07

14/07/2021
23:59:50

23 ชั�วโมง 59 นาท ี43 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.34 0.00 ลติร

15/07/2021
00:00:50

15/07/2021
23:59:34

23 ชั�วโมง 58 นาท ี44 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.08 0.00 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/07/2021
00:00:35

16/07/2021
23:59:18

23 ชั�วโมง 58 นาท ี43 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.07 0.00 ลติร

17/07/2021
00:00:18

17/07/2021
23:59:01

23 ชั�วโมง 58 นาท ี43 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.10 0.00 ลติร

18/07/2021
00:00:02

18/07/2021
23:59:45

23 ชั�วโมง 59 นาท ี43 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

1 0.20 0.00 ลติร

19/07/2021
00:00:46

19/07/2021
23:59:30

23 ชั�วโมง 58 นาท ี44 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.08 0.00 ลติร

20/07/2021
00:00:30

20/07/2021
23:59:14

23 ชั�วโมง 58 นาท ี44 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.05 0.00 ลติร

21/07/2021
00:00:14

21/07/2021
23:59:58

23 ชั�วโมง 59 นาท ี44 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

67 16.16 7.72 ลติร

22/07/2021
00:00:58

22/07/2021
23:59:41

23 ชั�วโมง 58 นาท ี43 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.17 0.00 ลติร

23/07/2021
00:00:41

23/07/2021
23:59:25

23 ชั�วโมง 58 นาท ี44 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.12 0.00 ลติร

24/07/2021
00:00:25

24/07/2021
23:59:09

23 ชั�วโมง 58 นาท ี44 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.15 0.00 ลติร

25/07/2021
00:00:10

25/07/2021
23:59:55

23 ชั�วโมง 59 นาท ี45 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.08 0.00 ลติร

26/07/2021
00:00:55

26/07/2021
19:13:19

19 ชั�วโมง 12 นาท ี24 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.18 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 5 ชั�วโมง 8 นาท ี23 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 40.74 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 57.31 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 26.41 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.17 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [50 นํ�าดบัเพลงิ] 0บว-4900 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 07/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/07/2021
00:00:53

01/07/2021
23:59:32

23 ชั�วโมง 58 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.18 0.00 ลติร

02/07/2021
00:00:32

02/07/2021
23:59:11

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 0.23 0.00 ลติร

03/07/2021
00:00:12

03/07/2021
23:59:50

23 ชั�วโมง 59 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.35 0.00 ลติร

04/07/2021
00:00:51

04/07/2021
23:59:29

23 ชั�วโมง 58 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.43 0.00 ลติร

05/07/2021
00:00:29

05/07/2021
23:59:07

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 0.36 0.00 ลติร

06/07/2021
00:00:07

06/07/2021
23:59:45

23 ชั�วโมง 59 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.49 0.00 ลติร

07/07/2021
00:00:46

07/07/2021
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 0.33 0.00 ลติร

08/07/2021
00:00:25

08/07/2021
23:59:04

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 0.19 0.00 ลติร

09/07/2021
00:00:05

09/07/2021
23:59:45

23 ชั�วโมง 59 นาท ี40 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.22 0.00 ลติร

10/07/2021
00:00:46

10/07/2021
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 0.10 0.00 ลติร

11/07/2021
00:00:26

11/07/2021
23:59:07

23 ชั�วโมง 58 นาท ี41 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.12 0.00 ลติร

12/07/2021
00:00:07

12/07/2021
23:59:48

23 ชั�วโมง 59 นาท ี41 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.42 0.00 ลติร

13/07/2021
00:00:48

13/07/2021
23:59:28

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 0.92 0.00 ลติร

14/07/2021
00:00:29

14/07/2021
23:59:08

23 ชั�วโมง 58 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.16 0.00 ลติร

15/07/2021
00:00:09

15/07/2021
23:59:50

23 ชั�วโมง 59 นาท ี41 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.11 0.00 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/07/2021
00:00:51

16/07/2021
23:59:32

23 ชั�วโมง 58 นาท ี41 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.15 0.00 ลติร

17/07/2021
00:00:32

17/07/2021
23:59:13

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 0.36 0.00 ลติร

18/07/2021
00:00:13

18/07/2021
23:59:54

23 ชั�วโมง 59 นาท ี41 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.03 0.00 ลติร

19/07/2021
00:00:55

19/07/2021
23:59:35

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 0.38 0.00 ลติร

20/07/2021
00:00:36

20/07/2021
23:59:17

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 0.33 0.00 ลติร

21/07/2021
00:00:17

21/07/2021
23:59:59

23 ชั�วโมง 59 นาท ี42 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.61 0.00 ลติร

22/07/2021
00:01:00

22/07/2021
23:59:40

23 ชั�วโมง 58 นาท ี40 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.11 0.00 ลติร

23/07/2021
00:00:41

23/07/2021
23:59:22

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 0.58 0.00 ลติร

24/07/2021
00:00:22

24/07/2021
23:59:04

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 0.97 0.00 ลติร

25/07/2021
00:00:05

25/07/2021
23:59:47

23 ชั�วโมง 59 นาท ี42 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.85 0.00 ลติร

26/07/2021
00:00:48

26/07/2021
19:13:46

19 ชั�วโมง 12 นาท ี58 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.28 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 52 นาท ี52 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 40.74 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 9.27 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 26.41 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.17 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --


