
 

 

 

 

 

รายงานการท างานยานพาหนะ 63 คัน 

องค์การบริหารส่วนจังหวดัสุพรรณบุรี 
กนัยายน 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/




ต-1227 [23 แม็คโคร] 
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2400ต-2400 [22 แม็คโคร 
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ตค-400 [33 เกลี่ยดิน]  
 
01/09/2021 

 



40ตค-401 [11 รถเกลี่ยดิน]  
 

 
01/09/2021 

   

 



ตค-780 [24 แม็คโคร] 
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ตค-1345 [27 แม็คโคร] 
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13ตค-1346 [30 แม็คโคร] 
 
01/09/2021 
   

     
   

 
  



 
 
02/09/2021 
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09/09/2021 
  

     
    

 
  



 
 
10/09/2021 
  

     
   

 
  



 
 
10/09/2021 
  

     
   

 
  



 
 
14/09/2021 
  

     
   

 
  



 
 
15/09/2021 
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ตค-1507 [25 แม็ครโคร] 
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ตค-1707 [10 รถเกลี่ยดนิ] 
 

01/09/2021 
    

     
   

 
  



 
 
06/09/2021 
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ตค-3446 [28 แม็คโคร] 
 
01/09/2021 
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ตค-3447 [29 แม็คโคร] 
 

01/09/2021 
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17/09/2021 
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ตค-3692 [32 รถเกลี่ยดนิ] 
 

08/09/2021 
  

 
  



 
 
09/09/2021 
  

 



ตค-3693 [09 รถเกลี่ยดนิ] 
 

03/09/2021 
   

     
   

 
  



 
 
06/09/2021 
  

     
   

 
  



 
 
10/09/2021 
  

     
   

 
  



 
 
13/09/2021 
  

     
   

 
  



 
 
17/09/2021 
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ตค-3721 [26 แม็คโคร] 
 

01/09/2021 
  

     
   

 
  



 
 
03/09/2021 
  

     
   

 
  



 
 
06/09/2021 
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09/09/2021 
  

     
   

 
  



 
 
10/09/2021 
  

     
 

 
  



 
 
13/09/2021 
  

     
     

 
  



 
 
14/09/2021 
  

     
    

 
  



 
 
15/09/2021 
   

     
   

 
  



 
 
16/09/2021 
  

     
   

 
  



 
 
17/09/2021 
  

     
    

 
  



 
 
21/09/2021 
  

     
   

 
  



 
 
22/09/2021 
  

     
    

 
  



 
 
23/09/2021 
  

     
   

 
  



 
 
24/09/2021 
  

     
    

 
  



 
 
25/09/2021 
   

     
   

 
  



 
 
26/09/2021 
  

     
  

 
  



 
 
27/09/2021 
  

     
   

 



อบจ-72 [12 รถเกลี่ยดิน] 
 

01/09/2021 
 



 
 
 
 

 
รายงานการท างานเคร่ืองจักรหนัก 

จ านวน 15 คนั 
 

 



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [23 แม็คโคร] 0ต-1227 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/09/2021 วนัสิ�นสดุ: 27/09/2021

ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

23 แม็คโคร 0ต-1227 01/09/2021 อยูท่ี� สามชกุเมทลัชที
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

01/09/2021
08:30:11

01/09/2021
15:42:33

7 ชั�วโมง 12 นาที
22 วนิาที

- 10.35 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 02/09/2021 อยูท่ี� ครัวตน้ตาล
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

02/09/2021
08:22:10

02/09/2021
15:30:37

7 ชั�วโมง 8 นาท ี27
วนิาที

- 10.52 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 03/09/2021 อยูท่ี� ครัวตน้ตาล
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

03/09/2021
08:16:18

03/09/2021
15:31:30

7 ชั�วโมง 15 นาที
12 วนิาที

- 10.37 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 06/09/2021 อยูท่ี� ครัวตน้ตาล
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

06/09/2021
08:16:06

06/09/2021
15:30:45

7 ชั�วโมง 14 นาที
39 วนิาที

- 7.88 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 07/09/2021 อยูท่ี� ครัวตน้ตาล
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

07/09/2021
08:16:29

07/09/2021
15:39:59

7 ชั�วโมง 23 นาที
30 วนิาที

- 8.15 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 08/09/2021 อยูท่ี� ครัวตน้ตาล
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

08/09/2021
08:20:29

08/09/2021
15:00:12

6 ชั�วโมง 39 นาที
43 วนิาที

- 8.89 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 09/09/2021 อยูท่ี� ครัวตน้ตาล
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 5
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

09/09/2021
08:17:55

09/09/2021
15:33:06

7 ชั�วโมง 15 นาที
11 วนิาที

- 9.70 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 13/09/2021 อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 5
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

13/09/2021
08:25:41

13/09/2021
15:33:06

7 ชั�วโมง 7 นาท ี25
วนิาที

- 7.75 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 14/09/2021 อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 5
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

14/09/2021
08:21:33

14/09/2021
15:16:56

6 ชั�วโมง 55 นาที
23 วนิาที

- 7.22 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 15/09/2021 อยูท่ี� ครัวตน้ตาล
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

15/09/2021
08:24:49

15/09/2021
15:41:31

7 ชั�วโมง 16 นาที
42 วนิาที

- 9.55 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 16/09/2021 อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 5
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 5
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

16/09/2021
08:43:16

16/09/2021
15:25:01

6 ชั�วโมง 41 นาที
45 วนิาที

- 9.13 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 17/09/2021 อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 5
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 5
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

17/09/2021
08:31:57

17/09/2021
15:30:58

6 ชั�วโมง 59 นาท ี1
วนิาที

- 8.77 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 20/09/2021 อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 5
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

20/09/2021
08:46:10

20/09/2021
15:34:43

6 ชั�วโมง 48 นาที
33 วนิาที

- 8.77 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 21/09/2021 อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 5
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

21/09/2021
08:39:10

21/09/2021
15:44:58

7 ชั�วโมง 5 นาท ี48
วนิาที

- 9.94 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 22/09/2021 อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 5
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

22/09/2021
08:24:41

22/09/2021
15:12:07

6 ชั�วโมง 47 นาที
26 วนิาที

- 7.83 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

23 แม็คโคร 0ต-1227 27/09/2021 อยูท่ี� วดับา้นทงึ
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

27/09/2021
09:06:10

27/09/2021
10:35:37

1 ชั�วโมง 29 นาที
27 วนิาที

- 0.29 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [22 แม็คโคร] 0ต-2400 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/09/2021 วนัสิ�นสดุ: 28/09/2021

ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

22 แม็คโคร 0ต-2400 01/09/2021 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

01/09/2021
07:40:50

01/09/2021
08:45:23

1 ชั�วโมง 4 นาท ี33
วนิาที

- 1.05 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 02/09/2021 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

02/09/2021
07:59:14

02/09/2021
08:27:33

28 นาท ี19 วนิาที - 0.64 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 03/09/2021 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

03/09/2021
07:29:47

03/09/2021
08:52:53

1 ชั�วโมง 23 นาท ี6
วนิาที

- 1.51 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 06/09/2021 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

06/09/2021
07:37:39

06/09/2021
09:07:05

1 ชั�วโมง 29 นาที
26 วนิาที

- 1.80 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 07/09/2021 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

07/09/2021
07:33:35

07/09/2021
13:50:07

6 ชั�วโมง 16 นาที
32 วนิาที

- 2.53 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 08/09/2021 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

08/09/2021
07:45:22

08/09/2021
09:02:38

1 ชั�วโมง 17 นาที
16 วนิาที

- 1.83 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 09/09/2021 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

09/09/2021
07:44:31

09/09/2021
08:59:39

1 ชั�วโมง 15 นาท ี8
วนิาที

- 1.60 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 10/09/2021 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

10/09/2021
07:42:52

10/09/2021
08:57:20

1 ชั�วโมง 14 นาที
28 วนิาที

- 1.83 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 11/09/2021 - - - - - - -

22 แม็คโคร 0ต-2400 12/09/2021 - - - - - - -

22 แม็คโคร 0ต-2400 13/09/2021 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

13/09/2021
07:17:29

13/09/2021
08:26:32

1 ชั�วโมง 9 นาท ี3
วนิาที

- 1.31 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 14/09/2021 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

14/09/2021
07:25:28

14/09/2021
09:06:11

1 ชั�วโมง 40 นาที
43 วนิาที

- 1.82 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 15/09/2021 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

15/09/2021
07:29:36

15/09/2021
08:30:48

1 ชั�วโมง 1 นาท ี12
วนิาที

- 1.19 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 16/09/2021 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

16/09/2021
07:28:38

16/09/2021
10:41:26

3 ชั�วโมง 12 นาที
48 วนิาที

- 3.48 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 17/09/2021 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

17/09/2021
07:53:19

17/09/2021
08:58:44

1 ชั�วโมง 5 นาท ี25
วนิาที

- 1.79 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 18/09/2021 - - - - - - -

22 แม็คโคร 0ต-2400 19/09/2021 - - - - - - -



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

22 แม็คโคร 0ต-2400 20/09/2021 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

20/09/2021
07:29:30

20/09/2021
09:11:09

1 ชั�วโมง 41 นาที
39 วนิาที

- 2.18 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 21/09/2021 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

21/09/2021
08:21:44

21/09/2021
09:37:46

1 ชั�วโมง 16 นาท ี2
วนิาที

- 1.14 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 22/09/2021 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

22/09/2021
07:25:04

22/09/2021
07:42:06

17 นาท ี2 วนิาที - 0.43 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 23/09/2021 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

23/09/2021
07:29:47

23/09/2021
07:57:49

28 นาท ี2 วนิาที - 0.97 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 24/09/2021 - - - - - - -

22 แม็คโคร 0ต-2400 25/09/2021 - - - - - - -

22 แม็คโคร 0ต-2400 26/09/2021 - - - - - - -

22 แม็คโคร 0ต-2400 27/09/2021 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

27/09/2021
07:34:11

27/09/2021
14:26:28

6 ชั�วโมง 52 นาที
17 วนิาที

- 2.55 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 28/09/2021 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

28/09/2021
07:25:23

28/09/2021
08:10:50

45 นาท ี27 วนิาที - 1.55 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [33 เกลี�ยดนิ] ตค-400 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/09/2021 วนัสิ�นสดุ: 28/09/2021

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

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

ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

ไมม่ขีอ้มลู



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [11 รถเกลี�ยดนิ] ตค-401 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/09/2021 วนัสิ�นสดุ: 28/09/2021

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

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

ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

ไมม่ขีอ้มลู



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [24 แม็คโคร] ตค-780 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/09/2021 วนัสิ�นสดุ: 28/09/2021

ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

24 แม็คโคร ตค-780 01/09/2021 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 02/09/2021 อยูท่ี� บา้นพนมทวน
ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี

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

02/09/2021
09:39:35

02/09/2021
16:12:42

6 ชั�วโมง 33 นาท ี7
วนิาที

- 14.39 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 03/09/2021 อยูท่ี� บา้นพนมทวน
ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี

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

03/09/2021
08:59:51

03/09/2021
16:13:52

7 ชั�วโมง 14 นาท ี1
วนิาที

- 16.10 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 04/09/2021 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 05/09/2021 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 06/09/2021 อยูท่ี� บา้นพนมทวน
ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี

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

06/09/2021
09:39:58

06/09/2021
16:15:29

6 ชั�วโมง 35 นาที
31 วนิาที

- 14.78 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 07/09/2021 อยูท่ี� วดัพรสวรรค์
ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี

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

07/09/2021
09:09:52

07/09/2021
16:08:03

6 ชั�วโมง 58 นาที
11 วนิาที

- 11.14 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 08/09/2021 อยูท่ี� วดัพรสวรรค์
ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี

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

08/09/2021
09:39:01

08/09/2021
12:04:39

2 ชั�วโมง 25 นาที
38 วนิาที

- 5.31 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 09/09/2021 อยูท่ี� วดัพรสวรรค์
ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี

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

09/09/2021
09:06:28

09/09/2021
16:07:32

7 ชั�วโมง 1 นาท ี4
วนิาที

- 17.44 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 10/09/2021 อยูท่ี� Khao Son Mo
ต.บอ่สพุรรณ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

10/09/2021
09:23:58

10/09/2021
16:17:05

6 ชั�วโมง 53 นาท ี7
วนิาที

- 12.99 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 11/09/2021 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 12/09/2021 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 13/09/2021 อยูท่ี� Khao Son Mo
ต.บอ่สพุรรณ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

13/09/2021
09:10:12

13/09/2021
16:13:50

7 ชั�วโมง 3 นาท ี38
วนิาที

- 9.28 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 14/09/2021 อยูท่ี� Khao Son Mo
ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี

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

14/09/2021
09:39:06

14/09/2021
16:16:27

6 ชั�วโมง 37 นาที
21 วนิาที

- 9.85 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 15/09/2021 อยูท่ี� Khao Son Mo
ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี

อยูท่ี� ศนูยส์งเคราะหร์าษฎรประจําหมูบ่า้น
หมูท่ี� 9 บา้นรางยาว

ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี

15/09/2021
09:14:50

15/09/2021
12:27:38

3 ชั�วโมง 12 นาที
48 วนิาที

- 5.29 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 16/09/2021 อยูท่ี� ศนูยส์งเคราะหร์าษฎรประจําหมูบ่า้น
หมูท่ี� 9 บา้นรางยาว

ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 9 บา้นราง
ยาว

ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี

16/09/2021
09:32:52

16/09/2021
16:24:53

6 ชั�วโมง 52 นาท ี1
วนิาที

- 8.48 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

24 แม็คโคร ตค-780 17/09/2021 อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 9 บา้นราง
ยาว

ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 9 บา้นราง
ยาว

ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

17/09/2021
09:10:22

17/09/2021
16:29:23

7 ชั�วโมง 19 นาท ี1
วนิาที

- 9.40 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 20/09/2021 อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 9 บา้นราง
ยาว

ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สถานวีทิยชุมุชนคนหนองบอ่
105.75 เมกะเฮริตซ์

ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

20/09/2021
09:42:21

20/09/2021
16:13:06

6 ชั�วโมง 30 นาที
45 วนิาที

- 10.56 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 21/09/2021 อยูท่ี� สถานวีทิยชุมุชนคนหนองบอ่
105.75 เมกะเฮริตซ์

ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สถานวีทิยชุมุชนคนหนองบอ่
105.75 เมกะเฮริตซ์

ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

21/09/2021
09:11:49

21/09/2021
15:57:06

6 ชั�วโมง 45 นาที
17 วนิาที

- 11.17 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 22/09/2021 อยูท่ี� สถานวีทิยชุมุชนคนหนองบอ่
105.75 เมกะเฮริตซ์

ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัคนหนองบอ่เรดโิอ
ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

22/09/2021
09:30:42

22/09/2021
16:14:15

6 ชั�วโมง 43 นาที
33 วนิาที

- 8.73 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 23/09/2021 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัคนหนองบอ่เรดโิอ
ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัคนหนองบอ่เรดโิอ
ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

23/09/2021
09:03:02

23/09/2021
16:59:48

7 ชั�วโมง 56 นาที
46 วนิาที

- 7.10 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 24/09/2021 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 25/09/2021 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 26/09/2021 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 27/09/2021 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัคนหนองบอ่เรดโิอ
ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัสมัฤทธิ�สขุวาส
ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

27/09/2021
09:39:44

27/09/2021
16:33:50

6 ชั�วโมง 54 นาท ี6
วนิาที

- 10.03 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 28/09/2021 อยูท่ี� วดัสมัฤทธิ�สขุวาส
ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัสมัฤทธิ�สขุวาส
ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

28/09/2021
09:08:52

28/09/2021
09:09:15

23 วนิาที - 0.14 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [27 แม็คโคร] ตค-1345 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/09/2021 วนัสิ�นสดุ: 28/09/2021

ชื�อสนิทรพัย์ ป้ายทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน เวลาทาํงานเกนิ 14 ช.ม.
ระยะทางรวม

(กม.)

27 แม็คโคร ตค-1345 01/09/2021 อยูท่ี� ส. วจิติรศลิป์
ต.มดแดง

อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ส. วจิติรศลิป์
ต.มดแดง

อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

01/09/2021 08:05:50 01/09/2021 16:21:38 8 ชั�วโมง 15 นาท ี48 วนิาที - 6.91 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 02/09/2021 อยูท่ี� ส. วจิติรศลิป์
ต.มดแดง

อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บรษัิท อุน่ใจ
คอนสตรัคชั�น จํากดั

ต.วงัยาง
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

02/09/2021 08:09:15 02/09/2021 15:29:56 7 ชั�วโมง 20 นาท ี41 วนิาที - 5.16 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 03/09/2021 อยูท่ี� บรษัิท อุน่ใจ
คอนสตรัคชั�น จํากดั

ต.วงัยาง
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นดอนกลาง
ต.วงัยาง

อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

03/09/2021 08:02:46 03/09/2021 15:51:09 7 ชั�วโมง 48 นาท ี23 วนิาที - 5.89 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 04/09/2021 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 05/09/2021 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 06/09/2021 อยูท่ี� บา้นดอนกลาง
ต.วงัยาง

อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัเทพสธุาวาส
ต.วงัยาง

อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

06/09/2021 08:26:35 06/09/2021 15:46:33 7 ชั�วโมง 19 นาท ี58 วนิาที - 5.08 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 07/09/2021 อยูท่ี� วดัเทพสธุาวาส
ต.วงัยาง

อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดั
เทพสธุาวาส
ต.วงัยาง

อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

07/09/2021 08:14:42 07/09/2021 15:39:43 7 ชั�วโมง 25 นาท ี1 วนิาที - 5.10 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 08/09/2021 อยูท่ี� โรงเรยีนวดั
เทพสธุาวาส
ต.วงัยาง

อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เถา้แกน่อ้ย
กาแฟโบราณ
ต.โพธิ�พระยา

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

08/09/2021 08:32:12 08/09/2021 15:32:53 7 ชั�วโมง 41 วนิาที - 5.99 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 09/09/2021 อยูท่ี� เถา้แกน่อ้ย
กาแฟโบราณ
ต.โพธิ�พระยา

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เถา้แกน่อ้ย
กาแฟโบราณ
ต.โพธิ�พระยา

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

09/09/2021 08:22:49 09/09/2021 15:41:46 7 ชั�วโมง 18 นาท ี57 วนิาที - 4.94 กม.



ชื�อสนิทรพัย์ ป้ายทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน เวลาทาํงานเกนิ 14 ช.ม.
ระยะทางรวม

(กม.)

27 แม็คโคร ตค-1345 10/09/2021 อยูท่ี� เถา้แกน่อ้ย
กาแฟโบราณ
ต.โพธิ�พระยา

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เถา้แกน่อ้ย
กาแฟโบราณ
ต.โพธิ�พระยา

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

10/09/2021 08:24:59 10/09/2021 15:45:01 7 ชั�วโมง 20 นาท ี2 วนิาที - 5.04 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 11/09/2021 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 12/09/2021 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 13/09/2021 อยูท่ี� เถา้แกน่อ้ย
กาแฟโบราณ
ต.โพธิ�พระยา

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ส. วจิติรศลิป์
ต.มดแดง

อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

13/09/2021 08:34:53 13/09/2021 16:14:34 7 ชั�วโมง 39 นาท ี41 วนิาที - 7.04 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 14/09/2021 อยูท่ี� ส. วจิติรศลิป์
ต.มดแดง

อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ส. วจิติรศลิป์
ต.มดแดง

อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

14/09/2021 08:20:08 14/09/2021 15:40:47 7 ชั�วโมง 20 นาท ี39 วนิาที - 3.81 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 15/09/2021 อยูท่ี� ส. วจิติรศลิป์
ต.มดแดง

อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ส. วจิติรศลิป์
ต.มดแดง

อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

15/09/2021 08:15:55 15/09/2021 15:50:22 7 ชั�วโมง 34 นาท ี27 วนิาที - 5.07 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 16/09/2021 อยูท่ี� ส. วจิติรศลิป์
ต.มดแดง

อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ส. วจิติรศลิป์
ต.มดแดง

อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

16/09/2021 08:08:07 16/09/2021 15:22:12 7 ชั�วโมง 14 นาท ี5 วนิาที - 1.88 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 17/09/2021 อยูท่ี� ส. วจิติรศลิป์
ต.มดแดง

อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

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

17/09/2021 08:18:40 17/09/2021 15:58:21 7 ชั�วโมง 39 นาท ี41 วนิาที - 3.58 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 18/09/2021 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 19/09/2021 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 20/09/2021 อยูท่ี� วดัศรจัีนต์
ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงสมีณี
สมบรูณ์

ต.บา้นกรา่ง
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

20/09/2021 08:24:44 20/09/2021 16:11:42 7 ชั�วโมง 46 นาท ี58 วนิาที - 6.64 กม.



ชื�อสนิทรพัย์ ป้ายทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน เวลาทาํงานเกนิ 14 ช.ม.
ระยะทางรวม

(กม.)

27 แม็คโคร ตค-1345 21/09/2021 อยูท่ี� โรงสมีณี
สมบรูณ์

ต.บา้นกรา่ง
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กลุม่ออมทรัพย์
เพื�อการผลติหมูท่ี� 6

บา้นนํ�าซบั
สํานักงานกองทนุ
หมูบ่า้นหมูท่ี� 6 บา้น

วงันํ�าซบั
ต.วงันํ�าซบั
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

21/09/2021 09:10:25 21/09/2021 15:35:44 6 ชั�วโมง 25 นาท ี19 วนิาที - 5.76 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 22/09/2021 อยูท่ี� กลุม่ออมทรัพย์
เพื�อการผลติหมูท่ี� 6

บา้นนํ�าซบั
สํานักงานกองทนุ
หมูบ่า้นหมูท่ี� 6 บา้น

วงันํ�าซบั
ต.วงันํ�าซบั
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กลุม่ออมทรัพย์
เพื�อการผลติหมูท่ี� 6

บา้นนํ�าซบั
สํานักงานกองทนุ
หมูบ่า้นหมูท่ี� 6 บา้น

วงันํ�าซบั
ต.วงันํ�าซบั
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

22/09/2021 08:47:43 22/09/2021 09:20:00 32 นาท ี17 วนิาที - 0.26 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 23/09/2021 อยูท่ี� กลุม่ออมทรัพย์
เพื�อการผลติหมูท่ี� 6

บา้นนํ�าซบั
สํานักงานกองทนุ
หมูบ่า้นหมูท่ี� 6 บา้น

วงันํ�าซบั
ต.วงันํ�าซบั
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงาน
กองทนุหมูบ่า้นหมูท่ี�

6 บา้นวงันํ�าซบั
ต.วงันํ�าซบั
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

23/09/2021 08:50:44 23/09/2021 09:20:00 29 นาท ี16 วนิาที - 0.78 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 24/09/2021 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 25/09/2021 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 26/09/2021 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 27/09/2021 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 28/09/2021 - - - - - - -



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [30 แม็คโคร] ตค-1346 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/09/2021 วนัสิ�นสดุ: 28/09/2021

ชื�อสนิทรพัย์ ป้ายทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน เวลาทาํงานเกนิ 14 ช.ม.
ระยะทางรวม

(กม.)

30 แม็คโคร ตค-1346 01/09/2021 อยูท่ี� ส. วจิติรศลิป์
ต.มดแดง

อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ส. วจิติรศลิป์
ต.มดแดง

อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

01/09/2021 08:12:03 01/09/2021 15:35:35 7 ชั�วโมง 23 นาท ี32 วนิาที - 11.25 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 02/09/2021 อยูท่ี� ส. วจิติรศลิป์
ต.มดแดง

อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บรษัิท อุน่ใจ
คอนสตรัคชั�น จํากดั

ต.วงัยาง
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

02/09/2021 08:06:12 02/09/2021 15:28:42 7 ชั�วโมง 22 นาท ี30 วนิาที - 8.32 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 03/09/2021 อยูท่ี� บรษัิท อุน่ใจ
คอนสตรัคชั�น จํากดั

ต.วงัยาง
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นดอนกลาง
ต.วงัยาง

อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

03/09/2021 08:01:18 03/09/2021 15:51:24 7 ชั�วโมง 50 นาท ี6 วนิาที - 9.69 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 04/09/2021 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 05/09/2021 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 06/09/2021 อยูท่ี� บา้นดอนกลาง
ต.วงัยาง

อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัเทพสธุาวาส
ต.วงัยาง

อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

06/09/2021 08:23:46 06/09/2021 15:45:53 7 ชั�วโมง 22 นาท ี7 วนิาที - 8.22 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 07/09/2021 อยูท่ี� โรงเรยีนวดั
เทพสธุาวาส
ต.วงัยาง

อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดั
เทพสธุาวาส
ต.วงัยาง

อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

07/09/2021 08:14:08 07/09/2021 15:35:43 7 ชั�วโมง 21 นาท ี35 วนิาที - 8.77 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 08/09/2021 อยูท่ี� โรงเรยีนวดั
เทพสธุาวาส
ต.วงัยาง

อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เถา้แกน่อ้ย
กาแฟโบราณ
ต.โพธิ�พระยา

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

08/09/2021 08:27:12 08/09/2021 15:37:57 7 ชั�วโมง 10 นาท ี45 วนิาที - 7.98 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 09/09/2021 อยูท่ี� เถา้แกน่อ้ย
กาแฟโบราณ
ต.โพธิ�พระยา

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เถา้แกน่อ้ย
กาแฟโบราณ
ต.โพธิ�พระยา

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

09/09/2021 08:22:43 09/09/2021 15:36:31 7 ชั�วโมง 13 นาท ี48 วนิาที - 8.01 กม.



ชื�อสนิทรพัย์ ป้ายทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน เวลาทาํงานเกนิ 14 ช.ม.
ระยะทางรวม

(กม.)

30 แม็คโคร ตค-1346 10/09/2021 อยูท่ี� เถา้แกน่อ้ย
กาแฟโบราณ
ต.โพธิ�พระยา

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เถา้แกน่อ้ย
กาแฟโบราณ
ต.โพธิ�พระยา

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

10/09/2021 08:28:06 10/09/2021 15:44:53 7 ชั�วโมง 16 นาท ี47 วนิาที - 9.07 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 11/09/2021 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 12/09/2021 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 13/09/2021 อยูท่ี� เถา้แกน่อ้ย
กาแฟโบราณ
ต.โพธิ�พระยา

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ส. วจิติรศลิป์
ต.มดแดง

อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

13/09/2021 08:32:39 13/09/2021 16:13:55 7 ชั�วโมง 41 นาท ี16 วนิาที - 10.62 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 14/09/2021 อยูท่ี� ส. วจิติรศลิป์
ต.มดแดง

อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ส. วจิติรศลิป์
ต.มดแดง

อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

14/09/2021 08:31:24 14/09/2021 15:42:33 7 ชั�วโมง 11 นาท ี9 วนิาที - 4.03 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 15/09/2021 อยูท่ี� ส. วจิติรศลิป์
ต.มดแดง

อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ส. วจิติรศลิป์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

15/09/2021 08:34:06 15/09/2021 15:56:07 7 ชั�วโมง 22 นาท ี1 วนิาที - 7.30 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 16/09/2021 อยูท่ี� ส. วจิติรศลิป์
ต.มดแดง

อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ส. วจิติรศลิป์
ต.มดแดง

อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

16/09/2021 09:51:04 16/09/2021 15:14:47 5 ชั�วโมง 23 นาท ี43 วนิาที - 2.92 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 17/09/2021 อยูท่ี� ส. วจิติรศลิป์
ต.มดแดง

อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

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

17/09/2021 08:49:32 17/09/2021 16:00:09 7 ชั�วโมง 10 นาท ี37 วนิาที - 7.75 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 18/09/2021 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 19/09/2021 - - - - - - 0.28 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 20/09/2021 อยูท่ี� วดัศรจัีนต์
ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศริพิานชิ
ต.บา้นกรา่ง
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

20/09/2021 08:23:44 20/09/2021 16:10:14 7 ชั�วโมง 46 นาท ี30 วนิาที - 15.97 กม.



ชื�อสนิทรพัย์ ป้ายทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน เวลาทาํงานเกนิ 14 ช.ม.
ระยะทางรวม

(กม.)

30 แม็คโคร ตค-1346 21/09/2021 อยูท่ี� ศริพิานชิ
ต.บา้นกรา่ง
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กลุม่ออมทรัพย์
เพื�อการผลติหมูท่ี� 6

บา้นนํ�าซบั
สํานักงานกองทนุ
หมูบ่า้นหมูท่ี� 6 บา้น

วงันํ�าซบั
ต.วงันํ�าซบั
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

21/09/2021 09:09:46 21/09/2021 15:35:09 6 ชั�วโมง 25 นาท ี23 วนิาที - 7.38 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 22/09/2021 อยูท่ี� กลุม่ออมทรัพย์
เพื�อการผลติหมูท่ี� 6

บา้นนํ�าซบั
สํานักงานกองทนุ
หมูบ่า้นหมูท่ี� 6 บา้น

วงันํ�าซบั
ต.วงันํ�าซบั
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงาน
กองทนุหมูบ่า้นหมูท่ี�

6 บา้นวงันํ�าซบั
ต.วงันํ�าซบั
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

22/09/2021 08:46:05 22/09/2021 15:19:14 6 ชั�วโมง 33 นาท ี9 วนิาที - 6.22 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 23/09/2021 - - - - - - 0.52 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [25 แม็คโคร] ตค-1507 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/09/2021 วนัสิ�นสดุ: 28/09/2021

ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

25 แม็คโคร ตค-1507 01/09/2021 อยูท่ี� วดัทา่ทอง
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

01/09/2021
09:20:03

01/09/2021
15:35:56

6 ชั�วโมง 15 นาที
53 วนิาที

- 4.81 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 02/09/2021 อยูท่ี� วดัทา่ทอง
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

02/09/2021
08:44:40

02/09/2021
15:21:53

6 ชั�วโมง 37 นาที
13 วนิาที

- 4.92 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 03/09/2021 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 04/09/2021 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 05/09/2021 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 06/09/2021 อยูท่ี� วดัทา่ทอง
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

06/09/2021
08:42:33

06/09/2021
15:24:16

6 ชั�วโมง 41 นาที
43 วนิาที

- 5.46 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 07/09/2021 อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นทา่ทอง
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

07/09/2021
08:43:05

07/09/2021
15:23:02

6 ชั�วโมง 39 นาที
57 วนิาที

- 4.23 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 08/09/2021 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 09/09/2021 อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นทา่ทอง
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

09/09/2021
08:40:28

09/09/2021
15:15:38

6 ชั�วโมง 35 นาที
10 วนิาที

- 6.16 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 10/09/2021 อยูท่ี� วดัปากนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

10/09/2021
08:35:34

10/09/2021
15:18:27

6 ชั�วโมง 42 นาที
53 วนิาที

- 6.48 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 11/09/2021 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 12/09/2021 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 13/09/2021 อยูท่ี� วดัปากนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

13/09/2021
08:46:36

13/09/2021
15:37:21

6 ชั�วโมง 50 นาที
45 วนิาที

- 6.38 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 14/09/2021 อยูท่ี� วดัปากนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 2
ต.เดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

14/09/2021
08:44:55

14/09/2021
15:22:35

6 ชั�วโมง 37 นาที
40 วนิาที

- 5.65 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 15/09/2021 อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 2
ต.เดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 2
ต.เดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

15/09/2021
08:42:21

15/09/2021
15:13:26

6 ชั�วโมง 31 นาที
5 วนิาที

- 5.81 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 16/09/2021 อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 2
ต.เดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 2
ต.เดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

16/09/2021
09:07:15

16/09/2021
15:02:06

5 ชั�วโมง 54 นาที
51 วนิาที

- 5.85 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 17/09/2021 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 18/09/2021 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 19/09/2021 - - - - - - -



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

25 แม็คโคร ตค-1507 20/09/2021 อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 2
ต.เดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

20/09/2021
09:02:00

20/09/2021
15:17:25

6 ชั�วโมง 15 นาที
25 วนิาที

- 3.85 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 21/09/2021 อยูท่ี� วดัประชมุสงฆ์
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

21/09/2021
09:05:46

21/09/2021
15:09:47

6 ชั�วโมง 4 นาท ี1
วนิาที

- 3.47 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 22/09/2021 อยูท่ี� วดัประชมุสงฆ์
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

22/09/2021
08:47:20

22/09/2021
15:46:57

6 ชั�วโมง 59 นาที
37 วนิาที

- 4.30 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 23/09/2021 อยูท่ี� ครัวดาแนน
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

23/09/2021
08:40:06

23/09/2021
12:37:32

3 ชั�วโมง 57 นาที
26 วนิาที

- 4.14 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 24/09/2021 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 25/09/2021 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 26/09/2021 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 27/09/2021 อยูท่ี� วดัทา่เตยีน
ต.เดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

27/09/2021
09:24:07

27/09/2021
10:51:49

1 ชั�วโมง 27 นาที
42 วนิาที

- 0.49 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 28/09/2021 - - - - - - -



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [10 รถเกลี�ยดนิ] ตค-1707 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/09/2021 วนัสิ�นสดุ: 28/09/2021

ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

10 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-1707 01/09/2021 อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

01/09/2021
11:27:43

01/09/2021
12:23:30

55 นาท ี47 วนิาที - 0.00 กม.

10 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-1707 06/09/2021 อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

06/09/2021
08:35:11

06/09/2021
08:55:03

19 นาท ี52 วนิาที - 0.04 กม.

10 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-1707 10/09/2021 อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

10/09/2021
08:50:58

10/09/2021
10:19:05

1 ชั�วโมง 28 นาท ี7
วนิาที

- 0.08 กม.

10 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-1707 27/09/2021 อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัสระประทมุ (หนองบวั)
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

27/09/2021
09:00:11

27/09/2021
10:34:09

1 ชั�วโมง 33 นาที
58 วนิาที

- 27.15 กม.

10 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-1707 28/09/2021 อยูท่ี� วดัสระประทมุ (หนองบวั)
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัสระประทมุ (หนองบวั)
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

28/09/2021
08:53:50

28/09/2021
08:54:51

1 นาท ี1 วนิาที - 1.97 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [28 แม็คโคร] ตค-3446 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/09/2021 วนัสิ�นสดุ: 28/09/2021

ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

28 แม็คโคร ตค-3446 01/09/2021 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัทวลีาภเจรญิ
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

01/09/2021
09:39:14

01/09/2021
14:46:15

5 ชั�วโมง 7 นาท ี1
วนิาที

- 39.92 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 02/09/2021 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัทวลีาภเจรญิ
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

02/09/2021
09:04:12

02/09/2021
12:46:38

3 ชั�วโมง 42 นาที
26 วนิาที

- 5.33 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 03/09/2021 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัทวลีาภเจรญิ
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

03/09/2021
09:57:43

03/09/2021
10:47:54

50 นาท ี11 วนิาที - 7.42 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 06/09/2021 อยูท่ี� วดัสระประทมุ
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

06/09/2021
09:21:32

06/09/2021
16:00:11

6 ชั�วโมง 38 นาที
39 วนิาที

- 8.48 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 07/09/2021 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัสระประทมุ
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

07/09/2021
09:08:29

07/09/2021
15:29:58

6 ชั�วโมง 21 นาที
29 วนิาที

- 8.48 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 08/09/2021 อยูท่ี� ลยุทุง่นา
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

08/09/2021
10:28:28

08/09/2021
15:24:07

4 ชั�วโมง 55 นาที
39 วนิาที

- 7.71 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 09/09/2021 - - - - - - 1.96 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 10/09/2021 อยูท่ี� สํานักสงฆส์วนธรรมจักร
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

10/09/2021
08:15:01

10/09/2021
15:24:27

7 ชั�วโมง 9 นาท ี26
วนิาที

- 9.28 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 13/09/2021 อยูท่ี� สํานักสงฆส์วนธรรมจักร
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

13/09/2021
09:07:38

13/09/2021
15:49:06

6 ชั�วโมง 41 นาที
28 วนิาที

- 9.09 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 14/09/2021 อยูท่ี� กาแฟสดออรดา
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

14/09/2021
08:58:14

14/09/2021
15:41:22

6 ชั�วโมง 43 นาท ี8
วนิาที

- 10.01 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 15/09/2021 อยูท่ี� กาแฟสดออรดา
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� 353 ตอ่ 3 ตลิ�งชนั
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

15/09/2021
08:27:56

15/09/2021
16:19:22

7 ชั�วโมง 51 นาที
26 วนิาที

- 17.15 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 16/09/2021 อยูท่ี� 353 ตอ่ 3 ตลิ�งชนั
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกลุม่บรหิารนํ�าคลอง 18
ซา้ย

ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

16/09/2021
08:55:43

16/09/2021
14:59:33

6 ชั�วโมง 3 นาท ี50
วนิาที

- 14.04 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 17/09/2021 อยูท่ี� ที�ทําการกลุม่บรหิารนํ�าคลอง 18
ซา้ย

ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

17/09/2021
08:18:38

17/09/2021
10:45:36

2 ชั�วโมง 26 นาที
58 วนิาที

- 27.49 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 18/09/2021 - - - - - - -

28 แม็คโคร ตค-3446 19/09/2021 - - - - - - -

28 แม็คโคร ตค-3446 20/09/2021 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

20/09/2021
08:25:24

20/09/2021
08:35:51

10 นาท ี27 วนิาที - 0.91 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

28 แม็คโคร ตค-3446 21/09/2021 - - - - - - -

28 แม็คโคร ตค-3446 22/09/2021 - - - - - - -

28 แม็คโคร ตค-3446 23/09/2021 - - - - - - -

28 แม็คโคร ตค-3446 24/09/2021 - - - - - - -

28 แม็คโคร ตค-3446 25/09/2021 - - - - - - -

28 แม็คโคร ตค-3446 26/09/2021 - - - - - - 0.17 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 27/09/2021 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เถา้แกน่อ้ยกาแฟโบราณ
ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

27/09/2021
11:31:52

27/09/2021
12:05:17

33 นาท ี25 วนิาที - 13.92 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 28/09/2021 อยูท่ี� เถา้แกน่อ้ยกาแฟโบราณ
ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เถา้แกน่อ้ยกาแฟโบราณ
ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

28/09/2021
06:25:45

28/09/2021
07:44:07

1 ชั�วโมง 18 นาที
22 วนิาที

- 2.83 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [29 แม็คโคร] ตค-3447 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/09/2021 วนัสิ�นสดุ: 28/09/2021

ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

29 แม็คโคร ตค-3447 01/09/2021 อยูท่ี� หา้งสรรพสนิคา้โรบนิสนั สพุรรณบรุี
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

01/09/2021
08:45:45

01/09/2021
15:19:08

6 ชั�วโมง 33 นาที
23 วนิาที

- 0.37 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 02/09/2021 อยูท่ี� วดัทา่โขลง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

02/09/2021
08:37:23

02/09/2021
15:57:40

7 ชั�วโมง 20 นาที
17 วนิาที

- 0.61 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 03/09/2021 อยูท่ี� วดัทา่โขลง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัโพธิ�นางเทรา
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

03/09/2021
08:46:20

03/09/2021
14:50:58

6 ชั�วโมง 4 นาท ี38
วนิาที

- 0.88 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 04/09/2021 - - - - - - 0.01 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 05/09/2021 - - - - - - 0.00 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 06/09/2021 อยูท่ี� วดัโพธิ�นางเทรา
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โอเครสีอรท์
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

06/09/2021
09:00:23

06/09/2021
15:53:16

6 ชั�วโมง 52 นาที
53 วนิาที

- 5.26 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 07/09/2021 อยูท่ี� โอเครสีอรท์
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โอเครสีอรท์
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

07/09/2021
08:49:46

07/09/2021
16:07:06

7 ชั�วโมง 17 นาที
20 วนิาที

- 0.27 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 08/09/2021 อยูท่ี� โอเครสีอรท์
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สงัขเ์จรญิชยั
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

08/09/2021
08:50:53

08/09/2021
16:05:50

7 ชั�วโมง 14 นาที
57 วนิาที

- 0.47 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 09/09/2021 - - - - - - 0.00 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 10/09/2021 อยูท่ี� สงัขเ์จรญิชยั
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� งานไฟฟ้าแขวงการทางสพุรรณบรุทีี�
1

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

10/09/2021
09:01:47

10/09/2021
14:02:07

5 ชั�วโมง 20 วนิาที - 6.11 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 11/09/2021 - - - - - - 0.01 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 12/09/2021 - - - - - - 0.00 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 13/09/2021 อยูท่ี� งานไฟฟ้าแขวงการทางสพุรรณบรุทีี�
1

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สงัขเ์จรญิชยั
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

13/09/2021
08:29:45

13/09/2021
16:05:30

7 ชั�วโมง 35 นาที
45 วนิาที

- 7.22 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 14/09/2021 อยูท่ี� สงัขเ์จรญิชยั
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเอส.ย.ูเอ็น.
คอรป์อเรชั�น

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

14/09/2021
08:56:16

14/09/2021
16:00:43

7 ชั�วโมง 4 นาท ี27
วนิาที

- 0.68 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

29 แม็คโคร ตค-3447 15/09/2021 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเอส.ย.ูเอ็น.
คอรป์อเรชั�น

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นเจนลดา
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

15/09/2021
08:49:32

15/09/2021
16:11:31

7 ชั�วโมง 21 นาที
59 วนิาที

- 0.44 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 16/09/2021 อยูท่ี� บา้นเจนลดา
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัคนัทด
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

16/09/2021
08:57:17

16/09/2021
16:08:23

7 ชั�วโมง 11 นาท ี6
วนิาที

- 0.82 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 17/09/2021 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัคนัทด
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัคนัทด
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

17/09/2021
08:43:03

17/09/2021
13:51:08

5 ชั�วโมง 8 นาท ี5
วนิาที

- 0.26 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 18/09/2021 - - - - - - 0.00 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 19/09/2021 - - - - - - 0.00 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 20/09/2021 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัคนัทด
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัคนัทด
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

20/09/2021
08:49:57

20/09/2021
14:06:35

5 ชั�วโมง 16 นาที
38 วนิาที

- 0.67 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 21/09/2021 - - - - - - 0.00 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 22/09/2021 - - - - - - 0.00 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 23/09/2021 อยูท่ี� วดัคนัทด
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

23/09/2021
08:41:08

23/09/2021
09:09:25

28 นาท ี17 วนิาที - 8.02 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 24/09/2021 - - - - - - 0.00 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 25/09/2021 - - - - - - 0.00 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 26/09/2021 - - - - - - 0.01 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 27/09/2021 - - - - - - 0.00 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 28/09/2021 - - - - - - 0.00 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [32 เกลี�ยดนิ] ตค-3692 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/09/2021 วนัสิ�นสดุ: 28/09/2021

ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

32 เกลี�ยดนิ ตค-3692 08/09/2021 อยูท่ี� ปั� มเชลล ์สระแกว้ บรกิาร
ต.สระแกว้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ปั� มเชลล ์สระแกว้ บรกิาร
ต.สระแกว้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

08/09/2021
09:02:57

08/09/2021
09:03:57

1 นาที - -

32 เกลี�ยดนิ ตค-3692 09/09/2021 อยูท่ี� ปั� มเชลล ์สระแกว้ บรกิาร
ต.สระแกว้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ปั� มเชลล ์สระแกว้ บรกิาร
ต.สระแกว้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

09/09/2021
08:43:58

09/09/2021
08:44:58

1 นาที - -

32 เกลี�ยดนิ ตค-3692 28/09/2021 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

28/09/2021
08:42:14

28/09/2021
08:43:14

1 นาที - -



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [09 รถเกลี�ยดนิ] ตค-3693 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/09/2021 วนัสิ�นสดุ: 28/09/2021

ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 01/09/2021 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 02/09/2021 - - - - - - 0.56 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 03/09/2021 อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

03/09/2021
08:26:15

03/09/2021
08:58:22

32 นาท ี7 วนิาที - 0.92 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 04/09/2021 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 05/09/2021 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 06/09/2021 อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

06/09/2021
08:38:49

06/09/2021
08:59:37

20 นาท ี48 วนิาที - 0.50 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 07/09/2021 - - - - - - 0.74 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 08/09/2021 - - - - - - 0.45 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 09/09/2021 - - - - - - 0.31 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 10/09/2021 อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

10/09/2021
09:19:58

10/09/2021
09:26:46

6 นาท ี48 วนิาที - 0.61 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 11/09/2021 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 12/09/2021 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 13/09/2021 อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

13/09/2021
08:25:34

13/09/2021
08:40:58

15 นาท ี24 วนิาที - 0.50 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 14/09/2021 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 15/09/2021 - - - - - - -



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 16/09/2021 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 17/09/2021 อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

17/09/2021
07:53:13

17/09/2021
08:30:19

37 นาท ี6 วนิาที - 0.78 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 20/09/2021 อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

20/09/2021
09:08:42

20/09/2021
09:18:29

9 นาท ี47 วนิาที - 0.63 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 21/09/2021 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 22/09/2021 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 23/09/2021 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 24/09/2021 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 25/09/2021 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 26/09/2021 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 27/09/2021 อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

27/09/2021
08:12:18

27/09/2021
11:22:59

3 ชั�วโมง 10 นาที
41 วนิาที

- 0.40 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [26 แม็คโคร] ตค-3721 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/09/2021 วนัสิ�นสดุ: 28/09/2021

ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

26 แม็คโคร ตค-3721 01/09/2021 อยูท่ี� วดัจําปี
ต.สระแกว้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัจําปี
ต.สระแกว้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

01/09/2021
08:44:39

01/09/2021
16:45:43

8 ชั�วโมง 1 นาท ี4
วนิาที

- 8.10 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 03/09/2021 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัจําปี
ต.สระแกว้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัศรษีะเกษ
ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

03/09/2021
08:44:41

03/09/2021
16:18:00

7 ชั�วโมง 33 นาที
19 วนิาที

- 15.76 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 06/09/2021 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัศรษีะเกษ
ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัศรษีะเกษ
ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

06/09/2021
09:03:41

06/09/2021
16:18:41

7 ชั�วโมง 15 นาที - 8.42 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 07/09/2021 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัศรษีะเกษ
ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นไผล่อ้ม
ต.สนามคล ีอ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

07/09/2021
08:45:25

07/09/2021
16:01:57

7 ชั�วโมง 16 นาที
32 วนิาที

- 22.27 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 08/09/2021 อยูท่ี� บา้นไผล่อ้ม
ต.สนามคล ีอ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัดอนกระรอก
ต.สนามคล ีอ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

08/09/2021
08:57:47

08/09/2021
16:37:05

7 ชั�วโมง 39 นาที
18 วนิาที

- 16.95 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 09/09/2021 อยูท่ี� วดัดอนกระรอก
ต.สนามคล ีอ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัดอนกระรอก
ต.สนามคล ีอ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

09/09/2021
08:49:09

09/09/2021
16:09:37

7 ชั�วโมง 20 นาที
28 วนิาที

- 9.00 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 10/09/2021 อยูท่ี� วดัดอนกระรอก
ต.สนามคล ีอ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โครงการศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอ
เพยีงชมุชน

ต.สนามคล ีอ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

10/09/2021
08:49:25

10/09/2021
16:22:18

7 ชั�วโมง 32 นาที
53 วนิาที

- 8.62 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 13/09/2021 อยูท่ี� โครงการศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอ
เพยีงชมุชน

ต.สนามคล ีอ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ชาญชยัไมส้วย
ต.สระแกว้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

13/09/2021
08:47:26

13/09/2021
15:56:57

7 ชั�วโมง 9 นาที
31 วนิาที

- 8.57 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 14/09/2021 อยูท่ี� ชาญชยัไมส้วย
ต.สระแกว้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ชาญชยัไมส้วย
ต.สระแกว้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

14/09/2021
08:53:29

14/09/2021
14:53:10

5 ชั�วโมง 59 นาที
41 วนิาที

- 7.64 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 15/09/2021 อยูท่ี� ชาญชยัไมส้วย
ต.สระแกว้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ส. วจิติรศลิป์
ต.มดแดง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

15/09/2021
09:42:28

15/09/2021
16:03:05

6 ชั�วโมง 20 นาที
37 วนิาที

- 29.20 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 16/09/2021 อยูท่ี� บรษัิท เดดอากอน จํากดั
ต.วงัยาง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ส. วจิติรศลิป์
ต.มดแดง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

16/09/2021
08:48:07

16/09/2021
15:09:48

6 ชั�วโมง 21 นาที
41 วนิาที

- 8.30 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 17/09/2021 อยูท่ี� ส. วจิติรศลิป์
ต.มดแดง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ส. วจิติรศลิป์
อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

17/09/2021
08:35:19

17/09/2021
16:02:24

7 ชั�วโมง 27 นาที
5 วนิาที

- 9.84 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

เวลาทาํงานเกนิ
14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

26 แม็คโคร ตค-3721 21/09/2021 อยูท่ี� ส. วจิติรศลิป์
อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ส. วจิติรศลิป์
ต.มดแดง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

21/09/2021
09:27:34

21/09/2021
10:29:42

1 ชั�วโมง 2 นาท ี8
วนิาที

- 2.02 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 22/09/2021 อยูท่ี� ส. วจิติรศลิป์
ต.มดแดง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

22/09/2021
08:08:11

22/09/2021
16:12:09

8 ชั�วโมง 3 นาที
58 วนิาที

- 48.19 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 23/09/2021 อยูท่ี� วดัอมัพวนั
ต.สองพี�นอ้ง อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

23/09/2021
09:28:20

23/09/2021
16:03:37

6 ชั�วโมง 35 นาที
17 วนิาที

- 6.41 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 24/09/2021 อยูท่ี� วดัอมัพวนั
ต.สองพี�นอ้ง อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

24/09/2021
08:34:33

24/09/2021
16:05:02

7 ชั�วโมง 30 นาที
29 วนิาที

- 10.21 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 25/09/2021 อยูท่ี� วงษ์พาณชิย์
ต.สองพี�นอ้ง อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

25/09/2021
08:58:00

25/09/2021
16:00:05

7 ชั�วโมง 2 นาท ี5
วนิาที

- 9.20 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 26/09/2021 อยูท่ี� คลองมะดนั
ต.สองพี�นอ้ง อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

26/09/2021
09:02:57

26/09/2021
15:55:27

6 ชั�วโมง 52 นาที
30 วนิาที

- 6.82 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 27/09/2021 อยูท่ี� คลองมะดนั
ต.สองพี�นอ้ง อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

27/09/2021
09:13:22

27/09/2021
15:59:16

6 ชั�วโมง 45 นาที
54 วนิาที

- 7.04 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 28/09/2021 อยูท่ี� ศนูยป์ฏบิตัธิรรมพระมงคลเทพมนุี
ต.สองพี�นอ้ง อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

28/09/2021
09:03:16

28/09/2021
09:04:16

1 นาที - 0.61 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [12 รถเกลี�ยดนิ] อบจ-72 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/09/2021 วนัสิ�นสดุ: 28/09/2021

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

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

ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

ไมม่ขีอ้มลู



 

 

 

 

 

รายงานการเดินทางและอตัราการส้ินเปลืองน า้มนั 

จ านวน 48 คนั 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [13 โดยสาร] 40-0189 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 09/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/09/2021
00:00:29

01/09/2021 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

74 18.93 3.10 ลติร

02/09/2021
00:00:54

02/09/2021 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี26 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

91 39.20 6.55 ลติร

03/09/2021
00:00:20

03/09/2021 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี24 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

04/09/2021
00:00:44

04/09/2021 23:59:08 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

05/09/2021
00:00:07

05/09/2021 23:59:33 23 ชั�วโมง 59 นาท ี26 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

06/09/2021
00:00:33

06/09/2021 23:59:59 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

90 36.20 6.20 ลติร

07/09/2021
00:00:59

07/09/2021 23:59:27 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

64 15.38 2.59 ลติร

08/09/2021
00:00:27

08/09/2021 23:59:53 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

09/09/2021
00:00:54

09/09/2021 18:40:54 18 ชั�วโมง 40 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

11/09/2021
18:34:48

11/09/2021 23:59:14 5 ชั�วโมง 24 นาท ี26 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

12/09/2021
00:00:14

12/09/2021 23:59:38 23 ชั�วโมง 59 นาท ี24 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

13/09/2021
00:00:38

13/09/2021 23:59:00 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 0.01 0.00 ลติร

14/09/2021
00:00:00

14/09/2021 23:59:24 23 ชั�วโมง 59 นาท ี24 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

15/09/2021
00:00:24

15/09/2021 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี27 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

16/09/2021
00:00:50

16/09/2021 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



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/09/2021
00:00:18

17/09/2021 23:59:41 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

18/09/2021
00:00:41

18/09/2021 12:17:22 12 ชั�วโมง 16 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

20/09/2021
10:09:48

20/09/2021 23:59:52 13 ชั�วโมง 50 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� สํานักสงฆป์ฏบิตัธิรรมหนองทอง
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

56 8.43 1.22 ลติร

21/09/2021
00:00:52

21/09/2021 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี29 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

81 40.41 5.63 ลติร

22/09/2021
00:00:21

22/09/2021 23:59:49 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

56 14.42 2.01 ลติร

23/09/2021
00:00:49

23/09/2021 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี26 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

89 50.56 7.70 ลติร

24/09/2021
00:00:15

24/09/2021 23:59:39 23 ชั�วโมง 59 นาท ี24 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

25/09/2021
00:00:39

25/09/2021 23:59:09 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

26/09/2021
00:00:09

26/09/2021 23:59:37 23 ชั�วโมง 59 นาท ี28 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

27/09/2021
00:00:37

27/09/2021 23:59:04 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

86 40.15 6.62 ลติร

28/09/2021
00:00:04

28/09/2021 12:14:45 12 ชั�วโมง 14 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 16 ชั�วโมง 17 นาท ี6 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 22.00 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 263.71 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 41.62 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 6.34 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [58 โดยสาร] 40-0190 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 09/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/09/2021
00:00:18

01/09/2021 23:59:48 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

96 154.71 29.38 ลติร

02/09/2021
00:00:48

02/09/2021 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี29 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

101 155.29 29.77 ลติร

03/09/2021
00:00:17

03/09/2021 23:59:44 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

3 0.08 0.00 ลติร

04/09/2021
00:00:44

04/09/2021 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี26 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

05/09/2021
00:00:11

05/09/2021 23:59:37 23 ชั�วโมง 59 นาท ี26 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

06/09/2021
00:00:38

06/09/2021 23:59:05 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

93 123.89 24.30 ลติร

07/09/2021
00:00:05

07/09/2021 23:59:35 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

81 127.70 24.49 ลติร

08/09/2021
00:00:35

08/09/2021 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี29 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

77 89.86 17.51 ลติร

09/09/2021
00:00:05

09/09/2021 23:59:33 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

86 66.08 12.50 ลติร

10/09/2021
00:00:34

10/09/2021 23:59:01 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

72 35.02 6.68 ลติร

11/09/2021
00:00:01

11/09/2021 23:59:29 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 0.00 0.00 ลติร

12/09/2021
00:00:29

12/09/2021 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี26 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

13/09/2021
00:00:56

13/09/2021 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี24 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

2 0.09 0.00 ลติร

14/09/2021
00:00:21

14/09/2021 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

95 145.27 27.89 ลติร

15/09/2021
00:00:48

15/09/2021 23:59:14 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

4 0.14 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

16/09/2021
00:00:14

16/09/2021 23:59:42 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

110 151.96 28.72 ลติร

17/09/2021
00:00:43

17/09/2021 23:59:08 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

7 0.18 0.00 ลติร

18/09/2021
00:00:09

18/09/2021 23:59:33 23 ชั�วโมง 59 นาท ี24 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

19/09/2021
00:00:34

19/09/2021 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี26 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

20/09/2021
00:00:00

20/09/2021 23:59:29 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

94 142.29 27.34 ลติร

21/09/2021
00:00:30

21/09/2021 23:58:59 23 ชั�วโมง 58 นาท ี29 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

89 146.39 27.03 ลติร

22/09/2021
00:00:00

22/09/2021 23:59:30 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

95 179.21 33.80 ลติร

23/09/2021
00:00:31

23/09/2021 23:59:02 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

113 368.46 69.00 ลติร

24/09/2021
00:00:02

24/09/2021 23:59:32 23 ชั�วโมง 59 นาท ี30 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

25/09/2021
00:00:32

25/09/2021 23:59:03 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

26/09/2021
00:00:03

26/09/2021 23:59:34 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

27/09/2021
00:00:35

27/09/2021 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี29 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

81 88.68 16.77 ลติร

28/09/2021
00:00:04

28/09/2021 12:15:57 12 ชั�วโมง 15 นาท ี53 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

4 0.10 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 6 ชั�วโมง 8 นาท ี1 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 49.07 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1975.40 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 375.18 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.27 กม./ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [59 โดยสาร] 40-0191 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 09/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/09/2021
00:00:46

01/09/2021 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

84 48.99 8.93 ลติร

02/09/2021
00:00:22

02/09/2021 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี36 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

59 4.55 0.68 ลติร

03/09/2021
00:00:59

03/09/2021 23:59:36 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

68 51.43 9.51 ลติร

04/09/2021
00:00:37

04/09/2021 23:59:13 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

05/09/2021
00:00:14

05/09/2021 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี37 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

06/09/2021
00:00:52

06/09/2021 23:59:29 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 76.35 14.68 ลติร

07/09/2021
00:00:30

07/09/2021 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

76 66.39 12.80 ลติร

08/09/2021
00:00:08

08/09/2021 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี40 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

74 71.73 13.08 ลติร

09/09/2021
00:00:48

09/09/2021 23:59:27 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 59.65 10.95 ลติร

10/09/2021
00:00:27

10/09/2021 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

68 61.35 11.57 ลติร

11/09/2021
00:00:06

11/09/2021 23:59:43 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

74 13.21 2.43 ลติร

12/09/2021
00:00:44

12/09/2021 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี35 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

13/09/2021
00:00:19

13/09/2021 23:59:56 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

80 99.07 18.79 ลติร

14/09/2021
00:00:56

14/09/2021 23:59:30 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 47.42 9.04 ลติร

15/09/2021
00:00:31

15/09/2021 23:59:07 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 0.06 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

16/09/2021
00:00:08

16/09/2021 23:59:46 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

73 33.19 6.26 ลติร

17/09/2021
00:00:47

17/09/2021 23:59:22 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 0.04 0.00 ลติร

18/09/2021
00:00:23

18/09/2021 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

0 0.00 0.00 ลติร

19/09/2021
00:00:59

19/09/2021 23:59:35 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

20/09/2021
00:00:36

20/09/2021 23:59:14 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 0.03 0.00 ลติร

21/09/2021
00:00:15

21/09/2021 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 0.06 0.00 ลติร

22/09/2021
00:00:56

22/09/2021 23:59:35 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 0.05 0.00 ลติร

23/09/2021
00:00:36

23/09/2021 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

74 84.29 16.21 ลติร

24/09/2021
00:00:12

24/09/2021 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

80 81.60 16.04 ลติร

25/09/2021
00:00:51

25/09/2021 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

80 77.54 15.13 ลติร

26/09/2021
00:00:32

26/09/2021 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

82 101.43 19.78 ลติร

27/09/2021
00:00:13

27/09/2021 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

78 84.94 16.31 ลติร

28/09/2021
00:00:51

28/09/2021 12:16:18 12 ชั�วโมง 15 นาท ี27 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

77 45.48 8.89 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 10 ชั�วโมง 2 นาท ี14 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 39.12 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1108.85 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 211.08 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.25 กม./ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [60 โดยสาร] 40-0196 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 09/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/09/2021
00:00:01

01/09/2021 23:59:47 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

73 23.60 4.61 ลติร

02/09/2021
00:00:47

02/09/2021 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

72 22.07 4.34 ลติร

03/09/2021
00:00:32

03/09/2021 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.04 0.00 ลติร

04/09/2021
00:00:16

04/09/2021 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี43 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

05/09/2021
00:00:59

05/09/2021 23:59:42 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

06/09/2021
00:00:42

06/09/2021 23:59:24 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

3 0.18 0.00 ลติร

07/09/2021
00:00:25

07/09/2021 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.02 0.00 ลติร

08/09/2021
00:00:08

08/09/2021 23:59:52 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 0.04 0.00 ลติร

09/09/2021
00:00:53

09/09/2021 23:59:37 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 0.03 0.00 ลติร

10/09/2021
00:00:37

10/09/2021 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

11/09/2021
00:00:21

11/09/2021 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

12/09/2021
00:00:05

12/09/2021 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี42 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

13/09/2021
00:00:47

13/09/2021 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 0.03 0.00 ลติร

14/09/2021
00:00:26

14/09/2021 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

73 24.14 4.67 ลติร

15/09/2021
00:00:08

15/09/2021 23:59:52 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 22.13 4.37 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/09/2021
00:00:52

16/09/2021 23:59:36 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

70 22.24 4.18 ลติร

17/09/2021
00:00:37

17/09/2021 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.06 0.00 ลติร

18/09/2021
00:00:19

18/09/2021 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

19/09/2021
00:00:59

19/09/2021 23:59:39 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

20/09/2021
00:00:40

20/09/2021 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.04 0.00 ลติร

21/09/2021
00:00:22

21/09/2021 23:59:07 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 0.04 0.00 ลติร

22/09/2021
00:00:07

22/09/2021 23:59:53 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

23/09/2021
00:00:53

23/09/2021 23:59:36 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 0.07 0.00 ลติร

24/09/2021
00:00:37

24/09/2021 23:59:20 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

25/09/2021
00:00:20

25/09/2021 23:59:07 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

26/09/2021
00:00:07

26/09/2021 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี47 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

27/09/2021
00:00:54

27/09/2021 23:59:39 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

28/09/2021
00:00:39

28/09/2021 12:16:36 12 ชั�วโมง 15 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 : 5 ชั�วโมง 53 นาท ี53 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 37.05 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 114.81 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 22.17 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.18 กม./ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [01 ทวัร]์ 40-0225 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 09/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

08/09/2021
10:57:02

08/09/2021 23:59:07 13 ชั�วโมง 2 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 1.43 0.00 ลติร

09/09/2021
00:00:07

09/09/2021 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 1.39 0.00 ลติร

10/09/2021
00:00:46

10/09/2021 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 1.24 0.00 ลติร

11/09/2021
00:00:24

11/09/2021 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37 วนิาที อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

12/09/2021
00:00:01

12/09/2021 23:59:37 23 ชั�วโมง 59 นาท ี36 วนิาที อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

13/09/2021
00:00:37

13/09/2021 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี35 วนิาที อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

14/09/2021
00:00:12

14/09/2021 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี35 วนิาที อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.26 0.00 ลติร

15/09/2021
00:00:47

15/09/2021 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36 วนิาที อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

16/09/2021
00:00:23

16/09/2021 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี36 วนิาที อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

17/09/2021
00:00:59

17/09/2021 23:59:34 23 ชั�วโมง 58 นาท ี35 วนิาที อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

18/09/2021
00:00:34

18/09/2021 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี35 วนิาที อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

19/09/2021
00:00:09

19/09/2021 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี35 วนิาที อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

20/09/2021
00:00:44

20/09/2021 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36 วนิาที อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.42 0.00 ลติร

21/09/2021
00:00:20

21/09/2021 09:31:52 9 ชั�วโมง 31 นาท ี32 วนิาที อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.25 0.00 ลติร

22/09/2021
14:59:59

22/09/2021 23:59:50 8 ชั�วโมง 59 นาท ี51 วนิาที อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.13 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

23/09/2021
00:00:50

23/09/2021 14:28:43 14 ชั�วโมง 27 นาท ี53 วนิาที อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.11 0.00 ลติร

24/09/2021
14:25:03

24/09/2021 15:05:33 40 นาท ี30 วนิาที อยูท่ี� Fuso kijsetthi
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.26 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 5 ชั�วโมง 53 นาท ี53 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 37.05 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 5.49 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 22.17 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.18 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [14 โดยสาร] 40-0255 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 09/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/09/2021
00:00:18

01/09/2021 23:59:19 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

02/09/2021
00:00:20

02/09/2021 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

03/09/2021
00:01:19

03/09/2021 23:59:11 23 ชั�วโมง 57 นาท ี52 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

04/09/2021
00:01:32

04/09/2021 23:59:13 23 ชั�วโมง 57 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

05/09/2021
00:00:14

05/09/2021 23:59:15 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

06/09/2021
00:00:16

06/09/2021 23:59:16 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

07/09/2021
00:00:16

07/09/2021 23:59:18 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 0.01 0.00 ลติร

08/09/2021
00:00:19

08/09/2021 23:59:42 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 0.04 0.00 ลติร

09/09/2021
00:00:43

09/09/2021 23:59:44 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

108 28.15 4.46 ลติร

10/09/2021
00:00:44

10/09/2021 23:59:46 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

11/09/2021
00:00:46

11/09/2021 23:59:47 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

12/09/2021
00:00:48

12/09/2021 23:59:46 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

13/09/2021
00:00:46

13/09/2021 23:59:43 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

14/09/2021
00:00:43

14/09/2021 23:59:40 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.02 0.00 ลติร

15/09/2021
00:00:41

15/09/2021 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

82 9.80 1.43 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/09/2021
00:00:41

16/09/2021 23:59:42 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 0.01 0.00 ลติร

17/09/2021
00:00:43

17/09/2021 23:59:43 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

18/09/2021
00:00:44

18/09/2021 23:59:43 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

19/09/2021
00:00:44

19/09/2021 23:59:43 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

2 0.01 0.00 ลติร

20/09/2021
00:00:43

20/09/2021 23:59:43 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

21/09/2021
00:00:44

21/09/2021 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

82 13.79 2.35 ลติร

22/09/2021
00:00:48

22/09/2021 23:59:51 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

23/09/2021
00:00:51

23/09/2021 23:59:53 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

24/09/2021
00:00:53

24/09/2021 23:59:55 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

25/09/2021
00:00:56

25/09/2021 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

26/09/2021
00:00:02

26/09/2021 23:59:08 23 ชั�วโมง 59 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

27/09/2021
00:00:08

27/09/2021 23:59:10 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 0.02 0.00 ลติร

28/09/2021
00:00:10

28/09/2021 12:16:51 12 ชั�วโมง 16 นาท ี41 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัสระประทมุ (หนองบวั)
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

84 54.42 9.03 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 5 วนั 14 ชั�วโมง 59 นาท ี25 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 50.32 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 106.26 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 17.27 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 6.15 กม./ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [15 โดยสาร] 40-0256 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 09/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/09/2021
00:00:21

01/09/2021 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

02/09/2021
00:00:02

02/09/2021 23:59:42 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

03/09/2021
00:00:43

03/09/2021 23:59:24 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

04/09/2021
00:00:24

04/09/2021 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

05/09/2021
00:00:05

05/09/2021 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

06/09/2021
00:00:46

06/09/2021 23:59:25 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

07/09/2021
00:00:26

07/09/2021 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

1 0.05 0.00 ลติร

08/09/2021
00:00:07

08/09/2021 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี43 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

09/09/2021
00:00:50

09/09/2021 23:59:32 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

10/09/2021
00:00:32

10/09/2021 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 0.00 0.00 ลติร

11/09/2021
00:00:14

11/09/2021 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี41 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

12/09/2021
00:00:56

12/09/2021 23:59:34 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

13/09/2021
00:00:34

13/09/2021 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

14/09/2021
00:00:11

14/09/2021 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

15/09/2021
00:00:49

15/09/2021 23:59:28 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

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

16/09/2021
00:00:29

16/09/2021 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

17/09/2021
00:00:08

17/09/2021 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

18/09/2021
00:00:47

18/09/2021 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

19/09/2021
00:00:24

19/09/2021 23:59:32 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

20/09/2021
00:00:32

20/09/2021 23:59:17 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

65 19.66 3.42 ลติร

21/09/2021
00:00:18

21/09/2021 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

22/09/2021
00:00:00

22/09/2021 23:59:42 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

3 0.07 0.00 ลติร

23/09/2021
00:00:42

23/09/2021 23:59:23 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

24/09/2021
00:00:23

24/09/2021 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

25/09/2021
00:00:04

25/09/2021 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี45 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

26/09/2021
00:00:50

26/09/2021 23:59:34 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

27/09/2021
00:00:34

27/09/2021 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

28/09/2021
00:00:16

28/09/2021 12:17:15 12 ชั�วโมง 16 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 ชั�วโมง 38 นาท ี39 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 24.02 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 19.79 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 3.42 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.79 กม./ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [16 โดยสาร] 40-0257 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 09/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/09/2021
00:00:35

01/09/2021 23:59:30 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 0.02 0.00 ลติร

02/09/2021
00:00:31

02/09/2021 23:59:26 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

03/09/2021
00:00:26

03/09/2021 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

04/09/2021
00:00:22

04/09/2021 23:59:16 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

05/09/2021
00:00:16

05/09/2021 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

06/09/2021
00:00:10

06/09/2021 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

07/09/2021
00:00:05

07/09/2021 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

1 0.03 0.00 ลติร

08/09/2021
00:00:00

08/09/2021 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี57 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

5 0.09 0.00 ลติร

09/09/2021
00:00:58

09/09/2021 23:59:54 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

10/09/2021
00:00:54

10/09/2021 23:59:50 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

11/09/2021
00:00:50

11/09/2021 23:59:46 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

12/09/2021
00:00:46

12/09/2021 23:59:39 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

13/09/2021
00:00:39

13/09/2021 23:59:31 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 0.01 0.00 ลติร

14/09/2021
00:00:31

14/09/2021 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

15/09/2021
00:00:24

15/09/2021 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/09/2021
00:00:18

16/09/2021 23:59:13 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

17/09/2021
00:00:13

17/09/2021 23:59:06 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

18/09/2021
00:00:07

18/09/2021 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

19/09/2021
00:00:59

19/09/2021 23:59:53 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

20/09/2021
00:00:53

20/09/2021 23:59:47 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

21/09/2021
00:00:48

21/09/2021 23:59:44 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 15.05 2.62 ลติร

22/09/2021
00:00:45

22/09/2021 23:59:40 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

23/09/2021
00:00:40

23/09/2021 23:59:35 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

24/09/2021
00:00:36

24/09/2021 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

25/09/2021
00:00:31

25/09/2021 23:59:30 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 0.02 0.00 ลติร

26/09/2021
00:00:30

26/09/2021 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 0.01 0.00 ลติร

27/09/2021
00:00:29

27/09/2021 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 0.01 0.00 ลติร

28/09/2021
00:00:25

28/09/2021 12:21:03 12 ชั�วโมง 20 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 : 2 ชั�วโมง 40 นาท ี35 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 24.84 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 15.26 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 2.62 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.82 กม./ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [17 โดยสาร] 40-0265 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 09/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/09/2021
06:42:00

01/09/2021 17:19:13 10 ชั�วโมง 37 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

02/09/2021
06:50:19

02/09/2021 17:42:48 10 ชั�วโมง 52 นาท ี29 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

03/09/2021
06:36:43

03/09/2021 06:58:09 21 นาท ี26 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

06/09/2021
06:35:19

06/09/2021 17:18:33 10 ชั�วโมง 43 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

07/09/2021
06:49:17

07/09/2021 18:05:25 11 ชั�วโมง 16 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

08/09/2021
07:00:29

08/09/2021 16:44:44 9 ชั�วโมง 44 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 15 ชั�วโมง 36 นาท ี28 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 24.84 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 15.26 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 2.62 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.82 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [18 โดยสาร] 40-0266 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 09/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

28/09/2021
00:00:05

28/09/2021
12:21:23

12 ชั�วโมง 21 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

82 9.67 1.74 ลติร

01/09/2021
00:00:24

01/09/2021
23:59:37

23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

86 64.77 10.97 ลติร

02/09/2021
00:00:37

02/09/2021
23:59:48

23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

87 12.87 2.27 ลติร

03/09/2021
00:00:48

03/09/2021
23:58:59

23 ชั�วโมง 58 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/09/2021
00:00:00

04/09/2021
23:59:12

23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/09/2021
00:00:12

05/09/2021
23:59:24

23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

06/09/2021
00:00:25

06/09/2021
23:59:35

23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

61 9.67 1.59 ลติร

07/09/2021
00:00:36

07/09/2021
23:59:47

23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

08/09/2021
00:00:48

08/09/2021
23:59:00

23 ชั�วโมง 58 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

91 107.13 19.17 ลติร

09/09/2021
00:00:01

09/09/2021
23:59:14

23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/09/2021
00:00:14

10/09/2021
23:59:27

23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.02 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

11/09/2021
00:00:28

11/09/2021
23:59:40

23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

12/09/2021
00:00:41

12/09/2021
23:59:52

23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/09/2021
00:00:52

13/09/2021
23:59:02

23 ชั�วโมง 58 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

14/09/2021
00:00:03

14/09/2021
23:59:13

23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

99 109.86 18.96 ลติร

15/09/2021
00:00:14

15/09/2021
23:59:25

23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

16/09/2021
00:00:26

16/09/2021
23:59:38

23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

17/09/2021
00:00:39

17/09/2021
23:59:50

23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

86 30.19 5.10 ลติร

18/09/2021
00:00:51

18/09/2021
23:59:01

23 ชั�วโมง 58 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

19/09/2021
00:00:01

19/09/2021
23:59:13

23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

20/09/2021
00:00:13

20/09/2021
23:59:25

23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/09/2021
00:00:26

21/09/2021
23:59:40

23 ชั�วโมง 59 นาท ี14
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

22/09/2021
00:00:40

22/09/2021
23:59:54

23 ชั�วโมง 59 นาท ี14
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 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

23/09/2021
00:00:55

23/09/2021
23:59:07

23 ชั�วโมง 58 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

24/09/2021
00:00:08

24/09/2021
23:59:21

23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/09/2021
00:00:20

25/09/2021
23:59:35

23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

26/09/2021
00:00:36

26/09/2021
23:59:51

23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

27/09/2021
00:00:51

27/09/2021
23:59:04

23 ชั�วโมง 58 นาท ี13
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 9 ชั�วโมง 24 นาท ี32 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 49.40 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 344.21 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 59.80 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.76 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [41 เททา้ย] 83-4802 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 09/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/09/2021
00:00:43

01/09/2021 23:59:16 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

71 27.78 5.12 ลติร

02/09/2021
00:00:17

02/09/2021 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี32 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

92 129.69 25.10 ลติร

03/09/2021
00:00:49

03/09/2021 23:59:22 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

94 84.05 16.15 ลติร

04/09/2021
00:00:23

04/09/2021 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี31 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

05/09/2021
00:00:54

05/09/2021 23:59:25 23 ชั�วโมง 58 นาท ี31 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

06/09/2021
00:00:26

06/09/2021 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี30 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

91 129.86 25.40 ลติร

07/09/2021
00:00:56

07/09/2021 23:59:27 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

88 128.96 25.27 ลติร

08/09/2021
00:00:28

08/09/2021 23:59:00 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

93 77.58 15.23 ลติร

09/09/2021
00:00:00

09/09/2021 23:59:33 23 ชั�วโมง 59 นาท ี33 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

93 139.09 26.84 ลติร

10/09/2021
00:00:34

10/09/2021 23:59:06 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

88 125.79 24.61 ลติร

11/09/2021
00:00:06

11/09/2021 23:59:38 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

12/09/2021
00:00:38

12/09/2021 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี29 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

13/09/2021
00:00:08

13/09/2021 23:59:35 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

100 127.47 24.67 ลติร

14/09/2021
00:00:36

14/09/2021 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี28 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

92 132.76 25.66 ลติร

15/09/2021
00:00:05

15/09/2021 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

84 129.04 24.80 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/09/2021
00:00:35

16/09/2021 23:59:06 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

86 118.49 22.93 ลติร

17/09/2021
00:00:07

17/09/2021 23:59:38 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

91 81.38 15.35 ลติร

18/09/2021
00:00:38

18/09/2021 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี28 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

19/09/2021
00:00:06

19/09/2021 23:59:36 23 ชั�วโมง 59 นาท ี30 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

20/09/2021
00:00:37

20/09/2021 23:59:07 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

102 129.11 24.89 ลติร

21/09/2021
00:00:08

21/09/2021 23:59:41 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

81 129.09 24.92 ลติร

22/09/2021
00:00:41

22/09/2021 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

87 126.84 24.59 ลติร

23/09/2021
00:00:16

23/09/2021 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี33 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

91 123.06 24.30 ลติร

24/09/2021
00:00:50

24/09/2021 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

25/09/2021
00:00:22

25/09/2021 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี36 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

26/09/2021
00:00:58

26/09/2021 23:59:33 23 ชั�วโมง 58 นาท ี35 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

27/09/2021
00:00:34

27/09/2021 23:59:06 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

100 25.70 4.58 ลติร

28/09/2021
00:00:06

28/09/2021 12:22:04 12 ชั�วโมง 21 นาท ี58 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เถา้แกน่อ้ยกาแฟโบราณ
ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

83 15.09 1.90 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 2 ชั�วโมง 33 นาท ี48 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 49.48 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1980.83 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 382.31 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.18 กม./ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [07 เททา้ย] 83-4803 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 09/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/09/2021
00:00:14

01/09/2021 23:59:02 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

72 53.23 9.03 ลติร

02/09/2021
00:01:02

02/09/2021 23:59:47 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

03/09/2021
00:00:47

03/09/2021 23:59:32 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

04/09/2021
00:00:32

04/09/2021 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

05/09/2021
00:00:16

05/09/2021 23:59:00 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

06/09/2021
00:00:00

06/09/2021 23:59:43 23 ชั�วโมง 59 นาท ี43 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

07/09/2021
00:00:43

07/09/2021 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

08/09/2021
00:00:28

08/09/2021 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

58 39.28 6.41 ลติร

09/09/2021
00:00:16

09/09/2021 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

10/09/2021
00:00:02

10/09/2021 23:59:48 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

11/09/2021
00:00:47

11/09/2021 23:59:33 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

12/09/2021
00:00:33

12/09/2021 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

0 0.00 0.00 ลติร

13/09/2021
00:00:15

13/09/2021 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

14/09/2021
00:00:55

14/09/2021 23:59:39 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

15/09/2021
00:00:38

15/09/2021 23:59:24 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



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/09/2021
00:00:24

16/09/2021 23:59:09 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

17/09/2021
00:00:09

17/09/2021 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี43 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

18/09/2021
00:00:52

18/09/2021 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

19/09/2021
00:00:33

19/09/2021 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

20/09/2021
00:00:15

20/09/2021 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

21/09/2021
00:00:00

21/09/2021 23:59:48 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

87 41.11 6.44 ลติร

22/09/2021
00:00:47

22/09/2021 23:59:34 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

89 40.45 6.61 ลติร

23/09/2021
00:00:34

23/09/2021 23:59:19 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 0.01 0.00 ลติร

24/09/2021
00:00:18

24/09/2021 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

0 0.00 0.00 ลติร

25/09/2021
00:00:03

25/09/2021 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี49 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

26/09/2021
00:00:52

26/09/2021 23:59:40 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

27/09/2021
00:00:39

27/09/2021 23:59:27 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

97 40.21 6.22 ลติร

28/09/2021
00:00:26

28/09/2021 12:21:45 12 ชั�วโมง 21 นาท ี19 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 11 ชั�วโมง 15 นาท ี37 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 22.85 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 214.33 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 34.71 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 6.17 กม./ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [42 เททา้ย] 83-4804 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 09/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/09/2021
00:00:20

01/09/2021 23:59:09 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

99 139.28 20.70 ลติร

02/09/2021
00:00:09

02/09/2021 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี47 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

69 40.27 5.25 ลติร

03/09/2021
00:00:56

03/09/2021 23:59:45 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

67 28.77 4.29 ลติร

04/09/2021
00:00:44

04/09/2021 23:59:32 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

05/09/2021
00:00:31

05/09/2021 23:59:18 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

06/09/2021
00:00:18

06/09/2021 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

75 137.60 18.69 ลติร

07/09/2021
00:00:06

07/09/2021 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี48 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

67 27.06 3.79 ลติร

08/09/2021
00:00:54

08/09/2021 23:59:43 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

69 19.56 3.10 ลติร

09/09/2021
00:00:43

09/09/2021 23:59:32 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

78 136.31 18.35 ลติร

10/09/2021
00:00:32

10/09/2021 23:59:21 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

59 18.88 3.02 ลติร

11/09/2021
00:00:21

11/09/2021 23:59:09 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

12/09/2021
00:00:09

12/09/2021 23:59:53 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

13/09/2021
00:00:53

13/09/2021 23:59:40 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

66 30.37 4.65 ลติร

14/09/2021
00:00:40

14/09/2021 23:59:28 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

87 125.09 17.78 ลติร

15/09/2021
00:00:28

15/09/2021 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

63 29.86 4.67 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/09/2021
00:00:17

16/09/2021 23:59:06 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

78 30.09 4.64 ลติร

17/09/2021
00:00:05

17/09/2021 23:59:54 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

74 93.37 12.96 ลติร

18/09/2021
00:00:53

18/09/2021 23:59:39 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

19/09/2021
00:00:38

19/09/2021 23:59:25 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

20/09/2021
00:00:25

20/09/2021 23:59:15 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

77 142.14 19.95 ลติร

21/09/2021
00:00:14

21/09/2021 23:59:03 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

78 57.89 8.36 ลติร

22/09/2021
00:00:03

22/09/2021 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี50 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

87 125.59 16.09 ลติร

23/09/2021
00:00:53

23/09/2021 23:59:41 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

68 60.90 6.50 ลติร

24/09/2021
00:00:41

24/09/2021 23:59:27 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

25/09/2021
00:00:27

25/09/2021 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

26/09/2021
00:00:17

26/09/2021 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

27/09/2021
00:00:07

27/09/2021 23:59:55 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

73 32.86 5.19 ลติร

28/09/2021
00:00:55

28/09/2021 12:22:44 12 ชั�วโมง 21 นาท ี49 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ส. วจิติรศลิป์
ต.มดแดง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

75 50.94 6.69 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 19 ชั�วโมง 30 นาท ี20 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 30.48 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1326.83 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 184.67 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 7.18 กม./ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [44 เททา้ย] 83-4805 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 09/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/09/2021
00:00:17

01/09/2021 23:59:38 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

5 0.07 0.00 ลติร

02/09/2021
00:00:38

02/09/2021 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

03/09/2021
00:00:58

03/09/2021 23:59:18 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

04/09/2021
00:00:18

04/09/2021 23:59:39 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

0 0.00 0.00 ลติร

05/09/2021
00:00:39

05/09/2021 23:59:59 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 0.05 0.00 ลติร

06/09/2021
00:01:00

06/09/2021 23:59:18 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

62 20.72 3.96 ลติร

07/09/2021
00:00:19

07/09/2021 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

61 86.29 16.29 ลติร

08/09/2021
00:00:42

08/09/2021 23:59:04 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

60 74.04 14.17 ลติร

09/09/2021
00:00:04

09/09/2021 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

67 45.04 8.57 ลติร

10/09/2021
00:00:26

10/09/2021 23:59:47 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

70 48.48 9.11 ลติร

11/09/2021
00:00:47

11/09/2021 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี21 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

12/09/2021
00:00:08

12/09/2021 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

0 0.00 0.00 ลติร

13/09/2021
00:00:28

13/09/2021 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

72 60.01 11.44 ลติร

14/09/2021
00:00:48

14/09/2021 23:59:07 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

66 43.42 8.47 ลติร

15/09/2021
00:00:07

15/09/2021 23:59:28 23 ชั�วโมง 59 นาท ี21 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

66 79.48 15.35 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/09/2021
00:00:29

16/09/2021 23:59:50 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 42.77 8.31 ลติร

17/09/2021
00:00:50

17/09/2021 23:59:10 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

65 49.13 9.34 ลติร

18/09/2021
00:00:10

18/09/2021 23:59:27 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

19/09/2021
00:00:28

19/09/2021 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

20/09/2021
00:00:47

20/09/2021 23:59:09 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

68 72.37 13.85 ลติร

21/09/2021
00:00:09

21/09/2021 23:59:33 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

68 86.96 16.87 ลติร

22/09/2021
00:00:34

22/09/2021 23:59:56 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

55 10.65 2.01 ลติร

23/09/2021
00:00:57

23/09/2021 23:59:18 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

66 17.19 3.24 ลติร

24/09/2021
00:00:19

24/09/2021 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 0.00 0.00 ลติร

25/09/2021
00:00:41

25/09/2021 23:59:06 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

26/09/2021
00:00:07

26/09/2021 23:59:31 23 ชั�วโมง 59 นาท ี24 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

27/09/2021
00:00:32

27/09/2021 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี23 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.07 0.00 ลติร

28/09/2021
00:00:55

28/09/2021 12:22:50 12 ชั�วโมง 21 นาท ี55 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ส. วจิติรศลิป์
ต.มดแดง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

63 20.52 3.81 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 14 ชั�วโมง 22 นาท ี23 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 33.83 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 757.27 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 144.79 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.23 กม./ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [05 รถนํ�า] 83-4899 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 09/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/09/2021
00:00:07

01/09/2021 23:59:05 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

02/09/2021
00:00:05

02/09/2021 23:59:02 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

03/09/2021
00:00:02

03/09/2021 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี57 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

04/09/2021
00:00:59

04/09/2021 23:59:55 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

05/09/2021
00:00:55

05/09/2021 23:59:52 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

06/09/2021
00:00:52

06/09/2021 23:59:47 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

07/09/2021
00:00:47

07/09/2021 23:59:44 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 0.07 0.00 ลติร

08/09/2021
00:00:44

08/09/2021 23:59:42 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

2 0.08 0.02 ลติร

09/09/2021
00:00:42

09/09/2021 23:59:40 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

10/09/2021
00:00:40

10/09/2021 23:59:38 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

11/09/2021
00:00:37

11/09/2021 23:59:35 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

12/09/2021
00:00:35

12/09/2021 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

13/09/2021
00:00:31

13/09/2021 23:59:26 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

14/09/2021
00:00:25

14/09/2021 23:59:21 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

15/09/2021
00:00:20

15/09/2021 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/09/2021
00:00:17

16/09/2021 23:59:13 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

65 25.06 7.48 ลติร

17/09/2021
00:00:13

17/09/2021 23:59:09 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

18/09/2021
00:00:09

18/09/2021 23:59:04 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

19/09/2021
00:00:03

19/09/2021 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี56 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

20/09/2021
00:00:58

20/09/2021 23:59:55 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

21/09/2021
00:00:55

21/09/2021 23:59:53 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

22/09/2021
00:00:53

22/09/2021 23:59:51 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

23/09/2021
00:00:51

23/09/2021 23:59:48 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

24/09/2021
00:00:48

24/09/2021 23:59:45 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

25/09/2021
00:00:45

25/09/2021 23:59:44 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

26/09/2021
00:00:44

26/09/2021 23:59:43 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

27/09/2021
00:00:43

27/09/2021 23:59:40 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

6 0.08 0.01 ลติร

28/09/2021
00:00:40

28/09/2021 12:23:35 12 ชั�วโมง 22 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 ชั�วโมง 20 นาท ี40 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 17.41 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 25.33 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 7.51 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.37 กม./ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [02 รถนํ�า ] 83-4900 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 09/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

28/09/2021
07:23:02

28/09/2021 12:20:18 4 ชั�วโมง 57 นาท ี16 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บรษัิท เดชาธรคอนสตรัคชั�น จํากดั
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

90 29.85 6.54 ลติร

01/09/2021
10:38:34

01/09/2021 12:28:08 1 ชั�วโมง 49 นาท ี34 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.25 0.00 ลติร

02/09/2021
12:53:47

02/09/2021 19:49:13 6 ชั�วโมง 55 นาท ี26 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

03/09/2021
09:08:07

03/09/2021 09:12:18 4 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

06/09/2021
08:40:08

06/09/2021 08:45:13 5 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.10 0.00 ลติร

07/09/2021
08:23:15

07/09/2021 14:36:44 6 ชั�วโมง 13 นาท ี29 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

1 0.31 0.00 ลติร

08/09/2021
05:21:49

08/09/2021 16:36:37 11 ชั�วโมง 14 นาท ี48 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

1 0.78 0.00 ลติร

11/09/2021
17:47:59

11/09/2021 17:52:10 4 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

15/09/2021
08:41:34

15/09/2021 11:24:11 2 ชั�วโมง 42 นาท ี37 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.21 0.00 ลติร

20/09/2021
23:05:01

20/09/2021 23:30:44 25 นาท ี43 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.24 0.00 ลติร

22/09/2021
18:56:34

22/09/2021 19:00:14 3 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

27/09/2021
07:46:34

27/09/2021 09:31:01 1 ชั�วโมง 44 นาท ี27 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

29 1.02 0.06 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 15 ชั�วโมง 41 นาท ี51 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 29.95 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 32.92 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 6.60 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 4.99 กม./ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [03 รถนํ�า] 83-4901 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 09/2021

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั เวลา PTO เปิด

13/09/2021 08:27:28 13/09/2021 15:56:54 7 ชั�วโมง 29 นาท ี26 วนิาที อยูท่ี� โรงเรยีน
นคิมสรา้งตนเองหนองกระ

เสยีว
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� Khao Hup Ta-on
ต.นคิมกระเสยีว อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

39 39.55 7.19 ลติร

28/09/2021 09:11:47 28/09/2021 12:16:50 3 ชั�วโมง 5 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก
บา้นกกซางองคก์ารบรหิาร

สว่นตําบลวงัคนั
ต.วงัคนั อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ถํ�าเวฬวุนั
ต.วงัคนั อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

46 4.08 0.64 ลติร

14/09/2021 08:56:49 14/09/2021 15:00:35 6 ชั�วโมง 3 นาท ี46 วนิาที อยูท่ี� Khao Hup Ta-on
ต.นคิมกระเสยีว อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมู่
ที� 6

ต.นคิมกระเสยีว อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

64 55.73 13.84 ลติร

15/09/2021 09:34:45 15/09/2021 11:07:24 1 ชั�วโมง 32 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมู่
ที� 6

ต.นคิมกระเสยีว อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมู่
ที� 6

ต.นคิมกระเสยีว อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

0 0.05 0.00 ลติร

16/09/2021 08:59:53 16/09/2021 09:04:09 4 นาท ี16 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมู่
ที� 6

ต.นคิมกระเสยีว อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมู่
ที� 6

ต.นคิมกระเสยีว อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

0 0.05 0.00 ลติร

20/09/2021 09:41:03 20/09/2021 23:13:25 13 ชั�วโมง 32 นาท ี22 วนิาที อยูท่ี� โรงเรยีน
นคิมสรา้งตนเองหนองกระ

เสยีว
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก
บา้นกกซางองคก์ารบรหิาร

สว่นตําบลวงัคนั
ต.วงัคนั อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

57 34.69 7.53 ลติร

27/09/2021 09:04:57 27/09/2021 15:47:50 6 ชั�วโมง 42 นาท ี53 วนิาที อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก
บา้นกกซางองคก์ารบรหิาร

สว่นตําบลวงัคนั
ต.วงัคนั อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก
บา้นกกซางองคก์ารบรหิาร

สว่นตําบลวงัคนั
ต.วงัคนั อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

34 16.42 3.53 ลติร

01/09/2021 09:25:37 01/09/2021 13:46:30 4 ชั�วโมง 20 นาท ี53 วนิาที อยูท่ี� โรงเรยีน
นคิมสรา้งตนเองหนองกระ

เสยีว
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีน
นคิมสรา้งตนเองหนองกระ

เสยีว
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

65 21.20 5.28 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั เวลา PTO เปิด

02/09/2021 08:30:00 02/09/2021 16:10:50 7 ชั�วโมง 40 นาท ี50 วนิาที อยูท่ี� โรงเรยีน
นคิมสรา้งตนเองหนองกระ

เสยีว
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีน
นคิมสรา้งตนเองหนองกระ

เสยีว
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

43 16.44 3.84 ลติร

06/09/2021 08:35:04 06/09/2021 15:48:15 7 ชั�วโมง 13 นาท ี11 วนิาที อยูท่ี� โรงเรยีน
นคิมสรา้งตนเองหนองกระ

เสยีว
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีน
นคิมสรา้งตนเองหนองกระ

เสยีว
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

44 28.25 6.65 ลติร

07/09/2021 08:40:22 07/09/2021 16:15:09 7 ชั�วโมง 34 นาท ี47 วนิาที อยูท่ี� โรงเรยีน
นคิมสรา้งตนเองหนองกระ

เสยีว
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีน
นคิมสรา้งตนเองหนองกระ

เสยีว
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

42 20.82 5.27 ลติร

08/09/2021 09:09:15 08/09/2021 16:08:12 6 ชั�วโมง 58 นาท ี57 วนิาที อยูท่ี� โรงเรยีน
นคิมสรา้งตนเองหนองกระ

เสยีว
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีน
นคิมสรา้งตนเองหนองกระ

เสยีว
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

39 19.55 5.27 ลติร

09/09/2021 09:28:39 09/09/2021 13:50:59 4 ชั�วโมง 22 นาท ี20 วนิาที อยูท่ี� โรงเรยีน
นคิมสรา้งตนเองหนองกระ

เสยีว
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีน
นคิมสรา้งตนเองหนองกระ

เสยีว
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

45 19.17 4.50 ลติร

17/09/2021 13:49:34 17/09/2021 14:25:35 36 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมู่
ที� 6

ต.นคิมกระเสยีว อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีน
นคิมสรา้งตนเองหนองกระ

เสยีว
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

49 12.41 3.38 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 9 ชั�วโมง 9 นาท ี6
วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 15.80 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 288.41 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 66.92 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 4.31 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั เวลา PTO เปิด

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [38 รถบรรทกุ] 83-5015 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 09/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

27/09/2021
00:00:55

27/09/2021 23:59:43 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

64 59.40 11.18 ลติร

28/09/2021
00:00:44

28/09/2021 12:24:22 12 ชั�วโมง 23 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

64 18.10 3.55 ลติร

01/09/2021
00:00:35

01/09/2021 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 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

02/09/2021
00:00:19

02/09/2021 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

72 31.86 6.22 ลติร

03/09/2021
00:00:05

03/09/2021 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 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

04/09/2021
00:00:51

04/09/2021 23:59:35 23 ชั�วโมง 58 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

05/09/2021
00:00:36

05/09/2021 23:59:22 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

06/09/2021
00:00:22

06/09/2021 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

97 68.73 13.00 ลติร

07/09/2021
00:00:13

07/09/2021 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

70 30.83 5.57 ลติร

08/09/2021
00:00:02

08/09/2021 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี50 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

75 42.79 7.91 ลติร

09/09/2021
00:00:54

09/09/2021 23:59:41 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

65 23.26 4.44 ลติร

10/09/2021
00:00:42

10/09/2021 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

63 45.64 8.65 ลติร

11/09/2021
00:00:31

11/09/2021 23:59:17 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

12/09/2021
00:00:18

12/09/2021 23:59:00 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

13/09/2021
00:00:01

13/09/2021 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี45 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

63 37.27 6.69 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

14/09/2021
00:00:46

14/09/2021 23:59:31 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

15/09/2021
00:00:32

15/09/2021 23:59:17 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

16/09/2021
00:00:18

16/09/2021 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

61 47.54 8.84 ลติร

17/09/2021
00:00:07

17/09/2021 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 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

18/09/2021
00:00:52

18/09/2021 23:59:33 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

19/09/2021
00:00:33

19/09/2021 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.05 0.00 ลติร

20/09/2021
00:00:17

20/09/2021 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 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

21/09/2021
00:00:02

21/09/2021 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 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

22/09/2021
00:00:52

22/09/2021 23:59:40 23 ชั�วโมง 58 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

23/09/2021
00:00:40

23/09/2021 23:59:26 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

24/09/2021
00:00:26

24/09/2021 23:59:12 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

25/09/2021
00:00:11

25/09/2021 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

26/09/2021
00:00:04

26/09/2021 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี51 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 : 22 ชั�วโมง 25 นาท ี10 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 27.54 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 405.47 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 76.05 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.33 กม./ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [06 รถนํ�า] 83-5056 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 09/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/09/2021
00:00:18

01/09/2021 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

02/09/2021
00:00:57

02/09/2021 23:59:37 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

03/09/2021
00:00:37

03/09/2021 23:59:17 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

04/09/2021
00:00:16

04/09/2021 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.03 0.00 ลติร

05/09/2021
00:00:55

05/09/2021 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

0 0.00 0.00 ลติร

06/09/2021
00:00:34

06/09/2021 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.06 0.00 ลติร

07/09/2021
00:00:12

07/09/2021 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

4 0.19 0.00 ลติร

08/09/2021
00:00:51

08/09/2021 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 0.00 0.00 ลติร

09/09/2021
00:00:31

09/09/2021 23:59:13 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

10/09/2021
00:00:12

10/09/2021 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 0.00 0.00 ลติร

11/09/2021
00:00:53

11/09/2021 23:59:33 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

12/09/2021
00:00:33

12/09/2021 23:59:12 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

13/09/2021
00:00:12

13/09/2021 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

0 0.05 0.00 ลติร

14/09/2021
00:00:50

14/09/2021 23:59:28 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

15/09/2021
00:00:28

15/09/2021 23:59:07 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 0.01 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

16/09/2021
00:00:07

16/09/2021 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

17/09/2021
00:00:46

17/09/2021 23:59:25 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

18/09/2021
00:00:25

18/09/2021 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

1 0.14 0.01 ลติร

19/09/2021
00:00:02

19/09/2021 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

0 0.02 0.00 ลติร

20/09/2021
00:00:40

20/09/2021 23:59:20 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

5 0.11 0.00 ลติร

21/09/2021
00:00:20

21/09/2021 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

22/09/2021
00:00:00

22/09/2021 23:59:40 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

3 0.07 0.00 ลติร

23/09/2021
00:00:39

23/09/2021 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

24/09/2021
00:00:19

24/09/2021 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี40 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

1 0.06 0.00 ลติร

25/09/2021
00:00:59

25/09/2021 23:59:40 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.02 0.00 ลติร

26/09/2021
00:00:40

26/09/2021 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

27/09/2021
00:00:21

27/09/2021 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

5 0.08 0.01 ลติร

28/09/2021
00:00:01

28/09/2021 12:25:15 12 ชั�วโมง 25 นาท ี14 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

2 0.13 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 3 ชั�วโมง 32 นาท ี13 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 1.94 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 0.96 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 0.02 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 48.00 กม./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

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [57 รถสขุา] 83-5520 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 09/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(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:์ [31 รถนํ�า] 83-5639 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 09/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

02/09/2021
09:13:57

02/09/2021 11:45:56 2 ชั�วโมง 31 นาท ี59 วนิาที อยูท่ี� บา้นทา่เสด็จ
ต.สระแกว้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ปั�มเอสโซ ่หจก. นวิสพุรรณปิโตรเลยีม
เซอรว์สิ

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

70 13.39 3.09 ลติร

06/09/2021
08:24:03

06/09/2021 15:51:56 7 ชั�วโมง 27 นาท ี53 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ปั� มเชลล ์สระแกว้ บรกิาร
ต.สระแกว้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

53 16.76 3.48 ลติร

07/09/2021
09:12:55

07/09/2021 12:13:31 3 ชั�วโมง 36 วนิาที อยูท่ี� ปั� มเชลล ์สระแกว้ บรกิาร
ต.สระแกว้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ปั� มเชลล ์สระแกว้ บรกิาร
ต.สระแกว้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

15 1.87 0.24 ลติร

08/09/2021
08:59:46

08/09/2021 15:16:18 6 ชั�วโมง 16 นาท ี32 วนิาที อยูท่ี� ปั� มเชลล ์สระแกว้ บรกิาร
ต.สระแกว้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ปั� มเชลล ์สระแกว้ บรกิาร
ต.สระแกว้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

14 3.76 0.87 ลติร

09/09/2021
09:45:08

09/09/2021 12:14:06 2 ชั�วโมง 28 นาท ี58 วนิาที อยูท่ี� ปั� มเชลล ์สระแกว้ บรกิาร
ต.สระแกว้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ปั� มเชลล ์สระแกว้ บรกิาร
ต.สระแกว้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

12 2.02 0.53 ลติร

13/09/2021
09:03:21

13/09/2021 10:43:24 1 ชั�วโมง 40 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� ปั� มเชลล ์สระแกว้ บรกิาร
ต.สระแกว้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ปั� มเชลล ์สระแกว้ บรกิาร
ต.สระแกว้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

16 2.02 0.32 ลติร

03/09/2021
09:14:34

03/09/2021 11:31:41 2 ชั�วโมง 17 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� ปั�มเอสโซ ่หจก. นวิสพุรรณปิโตรเลยีม
เซอรว์สิ

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

57 9.29 2.41 ลติร

16/09/2021
09:33:39

16/09/2021 10:57:15 1 ชั�วโมง 23 นาท ี36 วนิาที อยูท่ี� ปั� มเชลล ์สระแกว้ บรกิาร
ต.สระแกว้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

67 18.11 5.41 ลติร

20/09/2021
17:48:04

20/09/2021 18:13:10 25 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

2 0.20 0.00 ลติร

21/09/2021
05:04:34

21/09/2021 05:08:33 3 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 21 ชั�วโมง 17 นาท ี36 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 14.80 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 67.43 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 16.35 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 4.12 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --





รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [54 พน่ยาง] 83-5648 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 09/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/09/2021
00:00:12

01/09/2021 23:59:33 23 ชั�วโมง 59 นาท ี21 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

02/09/2021
00:00:33

02/09/2021 23:59:53 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

03/09/2021
00:00:53

03/09/2021 23:59:13 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

04/09/2021
00:00:14

04/09/2021 23:59:34 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

05/09/2021
00:00:35

05/09/2021 23:59:55 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

06/09/2021
00:00:55

06/09/2021 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี21 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/09/2021
00:00:16

07/09/2021 23:59:38 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

08/09/2021
00:00:38

08/09/2021 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี24 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/09/2021
00:00:02

09/09/2021 23:59:24 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

10/09/2021
00:00:24

10/09/2021 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

77 31.47 5.92 ลติร

11/09/2021
00:00:21

11/09/2021 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี21 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

12/09/2021
00:00:42

12/09/2021 23:59:01 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

13/09/2021
00:00:01

13/09/2021 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

81 23.34 4.30 ลติร

14/09/2021
00:00:21

14/09/2021 23:59:41 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

15/09/2021
00:00:41

15/09/2021 23:59:01 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



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/09/2021
00:00:02

16/09/2021 23:59:25 23 ชั�วโมง 59 นาท ี23 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

83 29.20 5.60 ลติร

17/09/2021
00:00:25

17/09/2021 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

18/09/2021
00:00:45

18/09/2021 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี19 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

19/09/2021
00:00:05

19/09/2021 23:59:26 23 ชั�วโมง 59 นาท ี21 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

20/09/2021
00:00:26

20/09/2021 23:59:48 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

21/09/2021
00:00:49

21/09/2021 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี24 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

22/09/2021
00:00:14

22/09/2021 23:59:37 23 ชั�วโมง 59 นาท ี23 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

23/09/2021
00:00:37

23/09/2021 23:59:59 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

24/09/2021
00:00:59

24/09/2021 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี23 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

25/09/2021
00:00:22

25/09/2021 23:59:49 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

26/09/2021
00:00:50

26/09/2021 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี25 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

27/09/2021
00:00:16

27/09/2021 23:59:39 23 ชั�วโมง 59 นาท ี23 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

28/09/2021
00:00:39

28/09/2021 12:26:01 12 ชั�วโมง 25 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 7 ชั�วโมง 57 นาท ี17 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 27.25 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 84.02 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 15.82 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.31 กม./ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [43 เททา้ย] 83-5766 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 09/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

28/09/2021
00:00:55

28/09/2021
12:25:58

12 ชั�วโมง 25 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

61 65.03 19.45 ลติร

01/09/2021
00:00:16

01/09/2021
23:59:34

23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

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

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

0 0.02 0.00 ลติร

02/09/2021
00:00:33

02/09/2021
23:59:51

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 0.01 0.00 ลติร

03/09/2021
00:00:51

03/09/2021
23:59:08

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

65 89.42 26.75 ลติร

04/09/2021
00:00:08

04/09/2021
23:59:24

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

05/09/2021
00:00:24

05/09/2021
23:59:41

23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

06/09/2021
00:00:41

06/09/2021
23:59:58

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

64 87.81 33.23 ลติร

07/09/2021
00:00:58

07/09/2021
23:59:15

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 92.07 26.55 ลติร

08/09/2021
00:00:15

08/09/2021
23:59:33

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

64 84.72 27.49 ลติร

09/09/2021
00:00:33

09/09/2021
23:59:50

23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

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

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

70 106.97 31.52 ลติร

10/09/2021
00:00:50

10/09/2021
23:59:07

23 ชั�วโมง 58 นาท ี17
วนิาที

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

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

57 29.84 9.87 ลติร

11/09/2021
00:00:07

11/09/2021
23:59:25

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

12/09/2021
00:00:24

12/09/2021
23:59:41

23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

13/09/2021
00:00:41

13/09/2021
23:59:57

23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

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

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

65 137.28 41.40 ลติร

14/09/2021
00:00:57

14/09/2021
23:59:13

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

63 130.36 38.73 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

15/09/2021
00:00:13

15/09/2021
23:59:29

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

66 129.69 40.76 ลติร

16/09/2021
00:00:29

16/09/2021
23:59:45

23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

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

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

84 122.36 36.73 ลติร

17/09/2021
00:00:45

17/09/2021
23:59:01

23 ชั�วโมง 58 นาท ี16
วนิาที

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

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

63 128.42 37.88 ลติร

18/09/2021
00:00:01

18/09/2021
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

0 0.00 0.00 ลติร

19/09/2021
00:00:16

19/09/2021
23:59:32

23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

20/09/2021
00:00:32

20/09/2021
23:59:48

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

77 128.81 37.46 ลติร

21/09/2021
00:00:48

21/09/2021
23:59:06

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

22/09/2021
00:00:06

22/09/2021
23:59:24

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

23/09/2021
00:00:24

23/09/2021
23:59:42

23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

24/09/2021
00:00:41

24/09/2021
23:59:59

23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

25/09/2021
00:00:59

25/09/2021
23:59:18

23 ชั�วโมง 58 นาท ี19
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

26/09/2021
00:00:18

26/09/2021
23:59:38

23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

27/09/2021
00:00:37

27/09/2021
23:59:55

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

5 0.14 0.01 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 14 ชั�วโมง 29 นาท ี48 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 34.99 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1332.99 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 407.83 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.27 กม./ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [19 เทรลเลอร]์ 83-7697 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 09/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

02/09/2021
15:49:05

02/09/2021
15:53:13

4 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

03/09/2021
10:58:30

03/09/2021
11:11:32

13 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.05 0.00 ลติร

06/09/2021
08:42:14

06/09/2021
08:47:48

5 นาท ี34 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.12 0.00 ลติร

07/09/2021
09:23:54

07/09/2021
09:27:53

3 นาท ี59 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานเกา่)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.29 0.00 ลติร

08/09/2021
09:15:18

08/09/2021
09:42:03

26 นาท ี45 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานเกา่)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.14 0.00 ลติร

13/09/2021
08:24:47

13/09/2021
08:41:59

17 นาท ี12 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานเกา่)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.06 0.00 ลติร

18/09/2021
12:20:04

18/09/2021
18:00:07

5 ชั�วโมง 40 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

20/09/2021
23:20:05

20/09/2021
23:30:07

10 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.09 0.00 ลติร

27/09/2021
08:12:05

27/09/2021
09:07:13

55 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

05/09/2021
09:11:28

05/09/2021
18:06:45

8 ชั�วโมง 55 นาท ี17 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานเกา่)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 1.09 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 ชั�วโมง 20 นาท ี56 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 34.99 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1.84 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 407.83 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.27 กม./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

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [04 รถนํ�า] 83-7815 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 09/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/09/2021
11:53:56

01/09/2021 13:59:13 2 ชั�วโมง 5 นาท ี17 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

5 0.58 0.01 ลติร

06/09/2021
08:47:31

06/09/2021 08:52:58 5 นาท ี27 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

1 0.03 0.00 ลติร

13/09/2021
08:24:44

13/09/2021 08:40:42 15 นาท ี58 วนิาที อยูท่ี� คุม้ขนุแผน
ต.พหิารแดง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

6 0.52 0.00 ลติร

27/09/2021
08:26:02

27/09/2021 09:06:50 40 นาท ี48 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

7 0.18 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 ชั�วโมง 23 นาท ี55 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 3.70 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1.31 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 0.01 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 131.00 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [21 เทรลเลอร]์ 83-8577 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 09/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/09/2021
00:00:15

01/09/2021 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

66 94.55 25.11 ลติร

02/09/2021
00:00:31

02/09/2021 23:59:46 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

65 88.28 20.34 ลติร

03/09/2021
00:00:46

03/09/2021 23:59:02 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

64 108.20 25.27 ลติร

04/09/2021
00:00:02

04/09/2021 23:59:15 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 0.03 0.00 ลติร

05/09/2021
00:00:15

05/09/2021 23:59:28 23 ชั�วโมง 59 นาท ี13 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

06/09/2021
00:00:28

06/09/2021 23:59:42 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

60 28.70 7.96 ลติร

07/09/2021
00:00:42

07/09/2021 23:59:57 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

64 52.22 12.67 ลติร

08/09/2021
00:00:57

08/09/2021 23:59:15 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

71 109.93 26.60 ลติร

09/09/2021
00:00:15

09/09/2021 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

70 109.48 29.58 ลติร

10/09/2021
00:00:31

10/09/2021 23:59:47 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

67 19.74 5.09 ลติร

11/09/2021
00:00:46

11/09/2021 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี15 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

12/09/2021
00:00:01

12/09/2021 23:59:12 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

13/09/2021
00:00:12

13/09/2021 23:59:23 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

58 29.47 6.65 ลติร

14/09/2021
00:00:23

14/09/2021 23:59:35 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

15/09/2021
00:00:34

15/09/2021 23:59:50 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

82 195.45 49.97 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/09/2021
00:00:49

16/09/2021 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี15 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

17/09/2021
00:00:04

17/09/2021 23:59:18 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

70 99.58 25.68 ลติร

18/09/2021
00:00:18

18/09/2021 23:59:28 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

19/09/2021
00:00:28

19/09/2021 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

20/09/2021
00:00:40

20/09/2021 23:59:55 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

70 118.92 32.25 ลติร

21/09/2021
00:00:55

21/09/2021 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี16 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

22/09/2021
00:00:11

22/09/2021 23:59:29 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

68 120.74 33.14 ลติร

23/09/2021
00:00:29

23/09/2021 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

70 26.13 7.17 ลติร

24/09/2021
00:00:43

24/09/2021 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

25/09/2021
00:00:57

25/09/2021 23:59:15 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 0.01 0.00 ลติร

26/09/2021
00:00:15

26/09/2021 23:59:32 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

27/09/2021
00:00:32

27/09/2021 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

72 81.74 21.56 ลติร

28/09/2021
00:00:49

28/09/2021 12:27:23 12 ชั�วโมง 26 นาท ี34 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ไมโครลสิซิ�ง
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

68 116.73 31.72 ลติร

สรปุ

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

ความเร็วเฉลี�ย : 31.06 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1399.92 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 360.76 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 : 3.88 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [34 รถบรรทกุ] 84-0960 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 09/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

28/09/2021
00:00:51

28/09/2021 12:27:09 12 ชั�วโมง 26 นาท ี18 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

86 53.41 9.00 ลติร

01/09/2021
00:00:08

01/09/2021 23:59:10 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

84 143.97 25.03 ลติร

02/09/2021
00:00:10

02/09/2021 23:59:11 23 ชั�วโมง 59 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

80 143.62 27.07 ลติร

03/09/2021
00:00:11

03/09/2021 23:59:12 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

87 130.54 24.40 ลติร

04/09/2021
00:00:13

04/09/2021 23:59:13 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 0.02 0.00 ลติร

05/09/2021
00:00:13

05/09/2021 23:59:13 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 0.05 0.00 ลติร

06/09/2021
00:00:14

06/09/2021 23:59:13 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

6 0.18 0.00 ลติร

07/09/2021
00:00:14

07/09/2021 23:59:16 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

79 90.07 17.59 ลติร

08/09/2021
00:00:16

08/09/2021 23:59:20 23 ชั�วโมง 59 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

88 82.48 16.09 ลติร

09/09/2021
00:00:20

09/09/2021 23:59:22 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

72 30.90 5.95 ลติร

10/09/2021
00:00:22

10/09/2021 23:59:23 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 34.49 6.51 ลติร

11/09/2021
00:00:24

11/09/2021 23:59:24 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

12/09/2021
00:00:25

12/09/2021 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

13/09/2021
00:00:23

13/09/2021 23:59:22 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

97 202.75 35.85 ลติร

14/09/2021
00:00:23

14/09/2021 23:59:23 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

96 274.74 49.09 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

15/09/2021
00:00:24

15/09/2021 23:59:24 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

85 113.82 19.99 ลติร

16/09/2021
00:00:25

16/09/2021 23:59:26 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

71 56.26 9.95 ลติร

17/09/2021
00:00:27

17/09/2021 23:59:27 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

75 93.82 16.11 ลติร

18/09/2021
00:00:27

18/09/2021 23:59:25 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

19/09/2021
00:00:25

19/09/2021 23:59:24 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 0.03 0.00 ลติร

20/09/2021
00:00:25

20/09/2021 23:59:27 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

78 131.33 25.53 ลติร

21/09/2021
00:00:28

21/09/2021 23:59:30 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

84 138.21 25.25 ลติร

22/09/2021
00:00:31

22/09/2021 23:59:34 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

84 157.57 27.48 ลติร

23/09/2021
00:00:34

23/09/2021 23:59:37 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

95 193.23 33.02 ลติร

24/09/2021
00:00:37

24/09/2021 23:59:38 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

25/09/2021
00:00:38

25/09/2021 23:59:43 23 ชั�วโมง 59 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

26/09/2021
00:00:44

26/09/2021 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

27/09/2021
00:00:49

27/09/2021 23:59:51 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

5 0.09 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 15 ชั�วโมง 15 นาท ี30 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 47.50 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 2071.60 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 373.91 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.54 กม./ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [35 รถบรรทกุ] 84-0961 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 09/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/09/2021
00:00:16

01/09/2021 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

95 150.08 28.32 ลติร

02/09/2021
00:00:55

02/09/2021 23:59:32 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

98 158.94 30.37 ลติร

03/09/2021
00:00:32

03/09/2021 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี35 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

04/09/2021
00:00:07

04/09/2021 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี35 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

05/09/2021
00:00:42

05/09/2021 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี35 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

06/09/2021
00:00:18

06/09/2021 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี35 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

07/09/2021
00:00:53

07/09/2021 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

08/09/2021
00:00:31

08/09/2021 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

09/09/2021
00:00:09

09/09/2021 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี37 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

82 28.78 5.26 ลติร

10/09/2021
00:00:47

10/09/2021 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

11/09/2021
00:00:23

11/09/2021 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี36 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

12/09/2021
00:01:00

12/09/2021 23:59:33 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

13/09/2021
00:00:33

13/09/2021 23:59:06 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

87 142.31 26.52 ลติร

14/09/2021
00:00:07

14/09/2021 23:59:41 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 0.01 0.00 ลติร

15/09/2021
00:00:41

15/09/2021 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

95 173.83 33.44 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/09/2021
00:00:18

16/09/2021 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี36 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.03 0.00 ลติร

17/09/2021
00:00:54

17/09/2021 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

103 153.32 29.26 ลติร

18/09/2021
00:00:31

18/09/2021 23:59:02 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

19/09/2021
00:00:03

19/09/2021 23:59:37 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

20/09/2021
00:00:37

20/09/2021 23:59:15 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

72 117.08 22.76 ลติร

21/09/2021
00:00:15

21/09/2021 23:59:55 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

91 207.75 39.71 ลติร

22/09/2021
00:00:56

22/09/2021 23:59:34 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

95 159.93 30.80 ลติร

23/09/2021
00:00:34

23/09/2021 23:59:11 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

95 152.04 28.83 ลติร

24/09/2021
00:00:12

24/09/2021 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี36 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

25/09/2021
00:00:49

25/09/2021 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

26/09/2021
00:00:29

26/09/2021 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

27/09/2021
00:00:09

27/09/2021 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี37 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

78 87.21 16.91 ลติร

28/09/2021
00:00:47

28/09/2021 12:27:20 12 ชั�วโมง 26 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 : 1 วนั 16 ชั�วโมง 28 นาท ี45 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 48.43 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1531.33 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 292.18 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.24 กม./ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [49 กูช้พี] 84-5375 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 09/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/09/2021
00:00:17

01/09/2021 23:59:13 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 0.46 0.00 ลติร

02/09/2021
00:00:13

02/09/2021 23:59:09 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 25.09 3.16 ลติร

03/09/2021
00:00:09

03/09/2021 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

1 0.35 0.01 ลติร

04/09/2021
00:00:04

04/09/2021 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี55 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

1 1.12 0.00 ลติร

05/09/2021
00:00:59

05/09/2021 23:59:55 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 0.39 0.00 ลติร

06/09/2021
00:00:55

06/09/2021 23:59:50 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.98 0.00 ลติร

07/09/2021
00:00:50

07/09/2021 23:59:46 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 1.03 0.00 ลติร

08/09/2021
00:00:46

08/09/2021 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

71 18.85 2.72 ลติร

09/09/2021
00:00:42

09/09/2021 23:59:39 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

2 0.69 0.00 ลติร

10/09/2021
00:00:39

10/09/2021 23:59:36 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

5 1.06 0.05 ลติร

11/09/2021
00:00:36

11/09/2021 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

1 0.53 0.01 ลติร

12/09/2021
00:00:32

12/09/2021 23:59:28 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 0.19 0.00 ลติร

13/09/2021
00:00:28

13/09/2021 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

69 25.88 4.30 ลติร

14/09/2021
00:00:23

14/09/2021 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

3 1.02 0.04 ลติร

15/09/2021
00:00:18

15/09/2021 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

82 34.60 5.54 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/09/2021
00:00:14

16/09/2021 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

83 43.87 5.93 ลติร

17/09/2021
00:00:09

17/09/2021 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

1 0.25 0.00 ลติร

18/09/2021
00:00:04

18/09/2021 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

1 0.59 0.00 ลติร

19/09/2021
00:00:00

19/09/2021 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี55 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

68 26.25 4.09 ลติร

20/09/2021
00:00:55

20/09/2021 23:59:51 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

81 36.80 5.54 ลติร

21/09/2021
00:00:51

21/09/2021 23:59:47 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

77 29.19 3.91 ลติร

22/09/2021
00:00:46

22/09/2021 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

81 39.93 6.54 ลติร

23/09/2021
00:00:42

23/09/2021 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

83 26.84 3.97 ลติร

24/09/2021
00:00:38

24/09/2021 23:59:34 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 1.42 0.00 ลติร

25/09/2021
00:00:34

25/09/2021 23:59:31 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

92 27.04 4.28 ลติร

26/09/2021
00:00:31

26/09/2021 23:59:28 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

72 26.21 3.81 ลติร

27/09/2021
00:00:28

27/09/2021 23:59:25 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

99 145.81 21.76 ลติร

28/09/2021
00:00:25

28/09/2021 12:27:49 12 ชั�วโมง 27 นาท ี24 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

96 20.41 7.17 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 17 ชั�วโมง 31 นาท ี30 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 30.41 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 536.84 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 82.83 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 6.48 กม./ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [52 นํ�าดบัเพลงิ] 85-0816 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 09/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/09/2021
00:00:45

01/09/2021 23:59:37 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

1 0.11 0.00 ลติร

02/09/2021
00:00:37

02/09/2021 23:59:28 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 0.05 0.00 ลติร

03/09/2021
00:00:29

03/09/2021 23:59:19 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

04/09/2021
00:00:20

04/09/2021 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.06 0.00 ลติร

05/09/2021
00:00:11

05/09/2021 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.05 0.00 ลติร

06/09/2021
00:00:01

06/09/2021 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี50 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.07 0.00 ลติร

07/09/2021
00:00:51

07/09/2021 23:59:28 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 20.32 6.31 ลติร

08/09/2021
00:00:28

08/09/2021 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.07 0.00 ลติร

09/09/2021
00:00:22

09/09/2021 23:59:14 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 0.04 0.00 ลติร

10/09/2021
00:00:14

10/09/2021 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.06 0.00 ลติร

11/09/2021
00:00:06

11/09/2021 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี51 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.03 0.00 ลติร

12/09/2021
00:00:58

12/09/2021 23:59:47 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.07 0.00 ลติร

13/09/2021
00:00:48

13/09/2021 23:59:36 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.03 0.00 ลติร

14/09/2021
00:00:37

14/09/2021 23:59:25 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.15 0.00 ลติร

15/09/2021
00:00:26

15/09/2021 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

0 0.05 0.00 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/09/2021
00:00:15

16/09/2021 23:59:06 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

71 20.16 6.13 ลติร

17/09/2021
00:00:07

17/09/2021 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี49 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.06 0.00 ลติร

18/09/2021
00:00:57

18/09/2021 23:59:45 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 0.13 0.00 ลติร

19/09/2021
00:00:45

19/09/2021 23:59:34 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

4 0.22 0.00 ลติร

20/09/2021
00:00:35

20/09/2021 23:59:27 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

2 0.22 0.02 ลติร

21/09/2021
00:00:27

21/09/2021 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

22/09/2021
00:00:19

22/09/2021 23:59:11 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

50 7.72 2.38 ลติร

23/09/2021
00:00:11

23/09/2021 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

24/09/2021
00:00:02

24/09/2021 23:59:52 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 0.03 0.00 ลติร

25/09/2021
00:00:53

25/09/2021 23:59:46 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.03 0.00 ลติร

26/09/2021
00:00:46

26/09/2021 23:59:41 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.02 0.00 ลติร

27/09/2021
00:00:41

27/09/2021 23:59:34 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

28/09/2021
00:00:34

28/09/2021 12:28:47 12 ชั�วโมง 28 นาท ี13 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.03 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 9 ชั�วโมง 25 นาท ี47 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 28.66 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 49.79 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 14.84 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.36 กม./ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [55 สิ�งปฏกิลู] 85-0817 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 09/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/09/2021
00:00:43

16/09/2021
23:59:09

23 ชั�วโมง 58 นาท ี26
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

63 52.18 9.88 ลติร

18/09/2021
00:00:34

18/09/2021
23:59:57

23 ชั�วโมง 59 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

48 8.46 1.43 ลติร

19/09/2021
00:00:57

19/09/2021
23:59:21

23 ชั�วโมง 58 นาท ี24
วนิาที

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

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

66 18.72 3.50 ลติร

20/09/2021
00:00:21

20/09/2021
23:59:46

23 ชั�วโมง 59 นาท ี25
วนิาที

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

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

66 26.92 5.05 ลติร

21/09/2021
00:00:47

21/09/2021
23:59:11

23 ชั�วโมง 58 นาท ี24
วนิาที

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

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

51 21.49 4.22 ลติร

22/09/2021
00:00:11

22/09/2021
23:59:36

23 ชั�วโมง 59 นาท ี25
วนิาที

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

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

75 49.23 9.27 ลติร

23/09/2021
00:00:37

23/09/2021
23:59:00

23 ชั�วโมง 58 นาท ี23
วนิาที

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

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

73 39.87 7.28 ลติร

24/09/2021
00:00:00

24/09/2021
23:59:23

23 ชั�วโมง 59 นาท ี23
วนิาที

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

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

65 13.11 2.47 ลติร

25/09/2021
00:00:24

25/09/2021
23:59:52

23 ชั�วโมง 59 นาท ี28
วนิาที

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

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

50 7.81 1.41 ลติร

26/09/2021
00:00:53

26/09/2021
23:59:20

23 ชั�วโมง 58 นาท ี27
วนิาที

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

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

46 9.31 1.76 ลติร

27/09/2021
00:00:20

27/09/2021
23:59:44

23 ชั�วโมง 59 นาท ี24
วนิาที

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

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

66 55.72 10.48 ลติร

28/09/2021
00:00:45

28/09/2021
12:28:47

12 ชั�วโมง 28 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

66 28.39 5.41 ลติร

01/09/2021
00:00:11

01/09/2021
23:59:37

23 ชั�วโมง 59 นาท ี26
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

61 16.54 3.11 ลติร

02/09/2021
00:00:37

02/09/2021
23:59:02

23 ชั�วโมง 58 นาท ี25
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

78 38.45 7.38 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

03/09/2021
00:00:03

03/09/2021
23:59:29

23 ชั�วโมง 59 นาท ี26
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

70 41.26 8.10 ลติร

04/09/2021
00:00:30

04/09/2021
23:59:54

23 ชั�วโมง 59 นาท ี24
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

63 27.24 5.15 ลติร

05/09/2021
00:00:54

05/09/2021
23:59:20

23 ชั�วโมง 58 นาท ี26
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

06/09/2021
00:00:20

06/09/2021
23:59:45

23 ชั�วโมง 59 นาท ี25
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

67 21.52 3.95 ลติร

07/09/2021
00:00:47

07/09/2021
23:59:13

23 ชั�วโมง 58 นาท ี26
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

08/09/2021
00:00:13

08/09/2021
23:59:40

23 ชั�วโมง 59 นาท ี27
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

66 29.31 5.53 ลติร

09/09/2021
00:00:40

09/09/2021
23:59:06

23 ชั�วโมง 58 นาท ี26
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

66 36.70 6.95 ลติร

10/09/2021
00:00:07

10/09/2021
23:59:34

23 ชั�วโมง 59 นาท ี27
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

62 18.64 3.45 ลติร

11/09/2021
00:00:34

11/09/2021
23:59:01

23 ชั�วโมง 58 นาท ี27
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

67 18.64 3.57 ลติร

12/09/2021
00:00:01

12/09/2021
23:59:26

23 ชั�วโมง 59 นาท ี25
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/09/2021
00:00:27

13/09/2021
23:59:50

23 ชั�วโมง 59 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

14/09/2021
00:00:51

14/09/2021
23:59:16

23 ชั�วโมง 58 นาท ี25
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

15/09/2021
00:00:16

15/09/2021
23:59:43

23 ชั�วโมง 59 นาท ี27
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

59 18.52 3.57 ลติร

17/09/2021
00:00:09

17/09/2021
23:59:33

23 ชั�วโมง 59 นาท ี24
วนิาที

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

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

66 53.71 9.97 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 23 ชั�วโมง 15 นาท ี20 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 32.02 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 651.72 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 122.89 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.30 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [48 รถนํ�า] 85-1016 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 09/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/09/2021
07:52:00

01/09/2021 09:34:02 1 ชั�วโมง 42 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

4 0.10 0.00 ลติร

03/09/2021
06:53:24

03/09/2021 10:01:23 3 ชั�วโมง 7 นาท ี59 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

4 0.23 0.00 ลติร

06/09/2021
07:09:40

06/09/2021 15:01:51 7 ชั�วโมง 52 นาท ี11 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

12 0.35 0.02 ลติร

07/09/2021
06:50:04

07/09/2021 09:04:15 2 ชั�วโมง 14 นาท ี11 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

8 0.25 0.00 ลติร

08/09/2021
06:48:07

08/09/2021 10:06:09 3 ชั�วโมง 18 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

7 0.30 0.02 ลติร

09/09/2021
06:57:27

09/09/2021 14:22:35 7 ชั�วโมง 25 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

10 0.36 0.00 ลติร

10/09/2021
06:46:20

10/09/2021 12:10:31 5 ชั�วโมง 24 นาท ี11 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

9 0.39 0.03 ลติร

13/09/2021
06:57:20

13/09/2021 10:55:34 3 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

8 0.21 0.01 ลติร

14/09/2021
07:11:22

14/09/2021 20:42:11 13 ชั�วโมง 30 นาท ี49 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

69 45.19 14.72 ลติร

15/09/2021
06:57:51

15/09/2021 12:11:10 5 ชั�วโมง 13 นาท ี19 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

3 0.32 0.00 ลติร

16/09/2021
07:44:20

16/09/2021 16:27:29 8 ชั�วโมง 43 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

6 0.50 0.03 ลติร

17/09/2021
07:16:38

17/09/2021 13:52:35 6 ชั�วโมง 35 นาท ี57 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

12 0.37 0.02 ลติร

20/09/2021
07:16:12

20/09/2021 14:40:50 7 ชั�วโมง 24 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

7 0.62 0.01 ลติร

21/09/2021
07:27:11

21/09/2021 09:40:30 2 ชั�วโมง 13 นาท ี19 วนิาที อยูท่ี� สพุรรณผา้เบรคพัฒนา
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

69 17.80 5.85 ลติร

22/09/2021
07:57:12

22/09/2021 08:22:33 25 นาท ี21 วนิาที อยูท่ี� สพุรรณผา้เบรคพัฒนา
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

6 0.47 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

27/09/2021
07:32:04

27/09/2021 23:59:36 16 ชั�วโมง 27 นาท ี32 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

78 135.68 43.47 ลติร

28/09/2021
00:00:36

28/09/2021 11:22:46 11 ชั�วโมง 22 นาท ี10 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

4 0.24 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 14 ชั�วโมง 53 นาท ี12 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 32.27 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 203.37 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 64.18 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.17 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [36 เททา้ย] 85-1416 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 09/2021

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั เวลา PTO เปิด

28/09/2021 07:59:59 28/09/2021 12:29:54 4 ชั�วโมง 29 นาท ี55 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศรเีขยีวมนิมิารท์
ต.เดมิบาง

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

77 72.26 13.69 ลติร

01/09/2021 08:34:36 01/09/2021 14:47:57 6 ชั�วโมง 13 นาท ี21 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยส์ง่เสรมิสขุภาพ
แพทยแ์ผนไทย-โรง

พยาบาลเดมิบางนางบวช
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

72 68.88 13.22 ลติร

02/09/2021 10:09:15 02/09/2021 14:50:34 4 ชั�วโมง 41 นาท ี19 วนิาที อยูท่ี� ศนูยส์ง่เสรมิสขุภาพ
แพทยแ์ผนไทย-โรง

พยาบาลเดมิบางนางบวช
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

79 76.33 14.78 ลติร

03/09/2021 06:59:26 03/09/2021 13:06:42 6 ชั�วโมง 7 นาท ี16 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

75 103.50 19.94 ลติร

04/09/2021 08:46:42 04/09/2021 12:26:32 3 ชั�วโมง 39 นาท ี50 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.14 0.00 ลติร

06/09/2021 08:31:57 06/09/2021 14:19:43 5 ชั�วโมง 47 นาท ี46 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

80 93.90 18.15 ลติร

07/09/2021 08:01:05 07/09/2021 14:14:12 6 ชั�วโมง 13 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

75 88.33 17.20 ลติร

08/09/2021 07:43:58 08/09/2021 13:57:12 6 ชั�วโมง 13 นาท ี14 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

78 85.68 16.53 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั เวลา PTO เปิด

09/09/2021 08:38:15 09/09/2021 13:16:01 4 ชั�วโมง 37 นาท ี46 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

59 43.22 8.22 ลติร

10/09/2021 08:45:54 10/09/2021 12:21:06 3 ชั�วโมง 35 นาท ี12 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

67 34.40 6.44 ลติร

13/09/2021 08:14:05 13/09/2021 15:07:51 6 ชั�วโมง 53 นาท ี46 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

80 138.67 25.87 ลติร

14/09/2021 07:29:03 14/09/2021 14:30:51 7 ชั�วโมง 1 นาท ี48 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

76 132.45 25.21 ลติร

15/09/2021 08:03:26 15/09/2021 15:20:54 7 ชั�วโมง 17 นาท ี28 วนิาที อยูท่ี� สพุรรณผา้เบรคพัฒนา
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

90 148.46 28.06 ลติร

16/09/2021 07:52:19 16/09/2021 16:22:15 8 ชั�วโมง 29 นาท ี56 วนิาที อยูท่ี� สพุรรณผา้เบรคพัฒนา
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

82 133.61 24.91 ลติร

17/09/2021 07:55:53 17/09/2021 19:15:34 11 ชั�วโมง 19 นาท ี41 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

82 134.55 25.53 ลติร

18/09/2021 10:02:08 18/09/2021 10:06:44 4 นาท ี36 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.07 0.00 ลติร

20/09/2021 07:36:03 20/09/2021 14:24:55 6 ชั�วโมง 48 นาท ี52 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

98 126.50 23.79 ลติร

21/09/2021 07:16:31 21/09/2021 09:45:51 2 ชั�วโมง 29 นาท ี20 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

1 0.20 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั เวลา PTO เปิด

22/09/2021 11:49:54 22/09/2021 13:14:52 1 ชั�วโมง 24 นาท ี58 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.15 0.00 ลติร

23/09/2021 08:41:56 23/09/2021 12:33:01 3 ชั�วโมง 51 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

4 0.23 0.00 ลติร

27/09/2021 08:41:01 27/09/2021 09:54:20 1 ชั�วโมง 13 นาท ี19 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

4 0.14 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 9 ชั�วโมง 56 นาท ี17
วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 44.08 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1481.67 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 281.54 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.26 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [37 เททา้ย] 85-1432 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 09/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

28/09/2021
00:00:50

28/09/2021
12:31:00

12 ชั�วโมง 30 นาท ี10
วนิาที

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

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

84 60.58 11.49 ลติร

01/09/2021
00:00:30

01/09/2021
23:59:22

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

82 27.66 5.14 ลติร

02/09/2021
00:00:22

02/09/2021
23:59:12

23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

03/09/2021
00:00:12

03/09/2021
23:59:04

23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

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

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

80 81.48 15.73 ลติร

04/09/2021
00:00:04

04/09/2021
23:59:54

23 ชั�วโมง 59 นาท ี50
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

05/09/2021
00:00:54

05/09/2021
23:59:45

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

06/09/2021
00:00:45

06/09/2021
23:59:38

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

69 86.38 16.82 ลติร

07/09/2021
00:00:38

07/09/2021
23:59:31

23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

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

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

89 90.37 17.42 ลติร

08/09/2021
00:00:31

08/09/2021
23:59:25

23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

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

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

79 83.48 16.21 ลติร

09/09/2021
00:00:26

09/09/2021
23:59:18

23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

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

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

80 33.33 6.46 ลติร

10/09/2021
00:00:18

10/09/2021
23:59:09

23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
วนิาที

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

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

71 32.90 6.13 ลติร

11/09/2021
00:00:10

11/09/2021
23:59:00

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

12/09/2021
00:00:00

12/09/2021
23:59:49

23 ชั�วโมง 59 นาท ี49
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

13/09/2021
00:00:49

13/09/2021
23:59:39

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

83 127.87 24.47 ลติร

14/09/2021
00:00:40

14/09/2021
23:59:30

23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

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

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

81 137.76 25.90 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

15/09/2021
00:00:31

15/09/2021
23:59:22

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

82 136.65 26.02 ลติร

16/09/2021
00:00:22

16/09/2021
23:59:15

23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

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

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

98 160.81 29.48 ลติร

17/09/2021
00:00:15

17/09/2021
23:59:06

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

79 130.54 24.66 ลติร

18/09/2021
00:00:06

18/09/2021
23:59:54

23 ชั�วโมง 59 นาท ี48
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

19/09/2021
00:00:54

19/09/2021
23:59:45

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

20/09/2021
00:00:45

20/09/2021
23:59:37

23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

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

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

92 125.20 23.50 ลติร

21/09/2021
00:00:38

21/09/2021
23:59:31

23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

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

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

85 123.04 23.44 ลติร

22/09/2021
00:00:31

22/09/2021
23:59:25

23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

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

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

95 186.64 35.15 ลติร

23/09/2021
00:00:25

23/09/2021
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

91 162.19 31.20 ลติร

24/09/2021
00:00:16

24/09/2021
23:59:07

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

25/09/2021
00:00:07

25/09/2021
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

0 0.00 0.00 ลติร

26/09/2021
00:00:03

26/09/2021
23:59:58

23 ชั�วโมง 59 นาท ี55
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

27/09/2021
00:00:58

27/09/2021
23:59:50

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

88 64.05 12.50 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 22 ชั�วโมง 36 นาท ี6 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 47.27 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1850.95 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 351.72 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.26 กม./ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [39 เททา้ย] 85-1433 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 09/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/09/2021
00:00:39

01/09/2021 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

78 23.16 3.96 ลติร

02/09/2021
00:00:48

02/09/2021 23:59:55 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

72 23.92 4.54 ลติร

03/09/2021
00:00:56

03/09/2021 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

81 25.56 4.44 ลติร

04/09/2021
00:00:03

04/09/2021 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

0 0.00 0.00 ลติร

05/09/2021
00:00:11

05/09/2021 23:59:19 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

06/09/2021
00:00:19

06/09/2021 23:59:27 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

84 28.35 4.72 ลติร

07/09/2021
00:00:27

07/09/2021 23:59:35 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

79 26.50 4.40 ลติร

08/09/2021
00:00:36

08/09/2021 23:59:45 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

76 26.65 4.76 ลติร

09/09/2021
00:00:46

09/09/2021 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

10/09/2021
00:00:56

10/09/2021 23:59:04 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

75 27.60 5.26 ลติร

11/09/2021
00:00:05

11/09/2021 23:59:13 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

12/09/2021
00:00:14

12/09/2021 23:59:21 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

13/09/2021
00:00:21

13/09/2021 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

77 27.84 5.21 ลติร

14/09/2021
00:00:28

14/09/2021 23:59:33 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

74 28.48 5.41 ลติร

15/09/2021
00:00:34

15/09/2021 23:59:42 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

76 28.17 4.92 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/09/2021
00:00:43

16/09/2021 23:59:51 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

73 29.70 5.43 ลติร

17/09/2021
00:00:52

17/09/2021 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

77 33.23 5.67 ลติร

18/09/2021
00:00:59

18/09/2021 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

19/09/2021
00:00:04

19/09/2021 23:59:10 23 ชั�วโมง 59 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

20/09/2021
00:00:11

20/09/2021 23:59:20 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

73 34.60 6.47 ลติร

21/09/2021
00:00:20

21/09/2021 23:59:31 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

22/09/2021
00:00:31

22/09/2021 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

23/09/2021
00:00:42

23/09/2021 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

24/09/2021
00:00:52

24/09/2021 23:59:00 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

0 0.00 0.00 ลติร

25/09/2021
00:00:01

25/09/2021 23:59:13 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

26/09/2021
00:00:14

26/09/2021 23:59:26 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

27/09/2021
00:00:27

27/09/2021 23:59:38 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

103 122.09 23.16 ลติร

28/09/2021
00:00:39

28/09/2021 12:31:00 12 ชั�วโมง 30 นาท ี21 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 : 16 ชั�วโมง 3 นาท ี5 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 42.65 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 485.90 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 88.35 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.50 กม./ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [40 เททา้ย] 85-1434 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 09/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(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:์ [53 ซอ่มถนน] 85-2659 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 09/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(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:์ [45 รถนํ�า] 85-3063 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 09/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/09/2021
00:00:28

01/09/2021 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี13 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

3 0.15 0.00 ลติร

02/09/2021
00:00:42

02/09/2021 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

7 0.09 0.00 ลติร

03/09/2021
00:00:54

03/09/2021 23:59:42 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

04/09/2021
00:00:43

04/09/2021 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

05/09/2021
00:00:23

05/09/2021 23:59:35 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

06/09/2021
00:00:36

06/09/2021 23:59:33 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

5 0.17 0.00 ลติร

07/09/2021
00:00:33

07/09/2021 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

08/09/2021
00:00:48

08/09/2021 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี14 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

09/09/2021
00:00:02

09/09/2021 23:59:15 23 ชั�วโมง 59 นาท ี13 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

2 0.09 0.00 ลติร

10/09/2021
00:00:15

10/09/2021 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

0 0.06 0.00 ลติร

11/09/2021
00:00:05

11/09/2021 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

12/09/2021
00:00:18

12/09/2021 13:57:13 13 ชั�วโมง 56 นาท ี55 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

13/09/2021
06:54:16

13/09/2021 06:59:12 4 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

14/09/2021
08:43:52

14/09/2021 08:48:45 4 นาท ี53 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.37 0.00 ลติร

15/09/2021
07:51:06

15/09/2021 07:55:33 4 นาท ี27 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.10 0.00 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/09/2021
07:17:23

17/09/2021 07:21:47 4 นาท ี24 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.02 0.00 ลติร

20/09/2021
05:09:14

20/09/2021 05:13:46 4 นาท ี32 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.04 0.00 ลติร

21/09/2021
09:36:00

21/09/2021 23:59:57 14 ชั�วโมง 23 นาท ี57 วนิาที อยูท่ี� สพุรรณผา้เบรคพัฒนา
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

96 130.78 24.50 ลติร

22/09/2021
00:00:57

22/09/2021 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี15 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

91 135.21 25.44 ลติร

23/09/2021
00:00:12

23/09/2021 23:59:27 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

93 200.52 38.42 ลติร

24/09/2021
00:00:27

24/09/2021 23:59:40 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

25/09/2021
00:00:40

25/09/2021 23:59:58 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

26/09/2021
00:00:58

26/09/2021 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี16 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

27/09/2021
00:00:15

27/09/2021 23:59:29 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

9 0.11 0.00 ลติร

28/09/2021
00:00:29

28/09/2021 12:32:22 12 ชั�วโมง 31 นาท ี53 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 14 ชั�วโมง 44 นาท ี47 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 43.88 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 467.73 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 88.36 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.29 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [46 รถนํ�า] 85-3064 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 09/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/09/2021
00:00:21

01/09/2021
23:59:18

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

02/09/2021
00:00:19

02/09/2021
23:59:16

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

03/09/2021
00:00:16

03/09/2021
23:59:13

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

04/09/2021
00:00:13

04/09/2021
23:59:10

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

05/09/2021
00:00:11

05/09/2021
23:59:08

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

06/09/2021
00:00:08

06/09/2021
23:59:04

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

07/09/2021
00:00:04

07/09/2021
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

0 0.00 0.00 ลติร

08/09/2021
00:00:02

08/09/2021
23:59:00

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

09/09/2021
00:00:01

09/09/2021
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 0.02 0.00 ลติร

10/09/2021
00:00:59

10/09/2021
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

11/09/2021
00:00:57

11/09/2021
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

12/09/2021
00:00:55

12/09/2021
23:59:51

23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

67 18.94 3.48 ลติร

13/09/2021
00:00:52

13/09/2021
23:59:46

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

14/09/2021
00:00:47

14/09/2021
23:59:42

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

15/09/2021
00:00:43

15/09/2021
23:59:17

23 ชั�วโมง 58 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.04 0.00 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/09/2021
00:00:17

16/09/2021
23:59:25

23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� กุก๊โอชา
ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

64 3.67 0.63 ลติร

17/09/2021
00:00:25

17/09/2021
23:59:18

23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.04 0.00 ลติร

18/09/2021
00:00:18

18/09/2021
23:59:04

23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

19/09/2021
00:00:05

19/09/2021
23:59:56

23 ชั�วโมง 59 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

20/09/2021
00:00:57

20/09/2021
23:59:42

23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/09/2021
00:00:42

21/09/2021
23:59:35

23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

22/09/2021
00:00:36

22/09/2021
23:59:52

23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

23/09/2021
00:00:52

23/09/2021
23:59:58

23 ชั�วโมง 59 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/09/2021
00:00:58

24/09/2021
23:59:53

23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/09/2021
00:00:54

25/09/2021
23:59:54

23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

26/09/2021
00:00:54

26/09/2021
23:59:54

23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

27/09/2021
00:00:54

27/09/2021
23:59:50

23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

28/09/2021
00:00:51

28/09/2021
12:32:03

12 ชั�วโมง 31 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 6 ชั�วโมง 4 นาท ี11 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 21.19 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 22.70 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 4.11 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.52 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [47 รถนํ�า] 85-3065 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 09/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(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:์ [20 เทรลเลอร]์ 85-4994 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 09/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

28/09/2021
08:14:07

28/09/2021 12:33:02 4 ชั�วโมง 18 นาท ี55 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

80 128.78 47.51 ลติร

01/09/2021
09:31:57

01/09/2021 13:44:04 4 ชั�วโมง 12 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.20 0.00 ลติร

06/09/2021
08:41:19

06/09/2021 08:55:17 13 นาท ี58 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.05 0.00 ลติร

13/09/2021
08:24:11

13/09/2021 08:41:08 16 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

27/09/2021
08:25:17

27/09/2021 16:44:28 8 ชั�วโมง 19 นาท ี11 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

69 108.47 39.75 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 10 ชั�วโมง 49 นาท ี30 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 33.84 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 237.50 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 87.26 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.72 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [62 รถสขุา] 85-8565 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 09/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

03/09/2021
07:16:42

03/09/2021
07:32:33

15 นาท ี51 วนิาที อยูท่ี� เซเวน่อเีลฟเวน่
ต.ทา่พี�เลี�ยง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เซเวน่อเีลฟเวน่
ต.ทา่พี�เลี�ยง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.05 0.00 ลติร

06/09/2021
09:27:41

06/09/2021
09:58:27

30 นาท ี46 วนิาที อยูท่ี� เซเวน่อเีลฟเวน่
ต.ทา่พี�เลี�ยง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เซเวน่อเีลฟเวน่
ต.ทา่พี�เลี�ยง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.29 0.00 ลติร

08/09/2021
06:09:40

08/09/2021
08:34:17

2 ชั�วโมง 24 นาท ี37 วนิาที อยูท่ี� โรงพยาบาลเจา้พระยายมราช
ต.ทา่พี�เลี�ยง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

47 10.32 1.88 ลติร

14/09/2021
09:19:44

14/09/2021
09:46:10

26 นาท ี26 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

8 0.49 0.00 ลติร

15/09/2021
07:57:55

15/09/2021
11:23:43

3 ชั�วโมง 25 นาท ี48 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

14 0.47 0.02 ลติร

21/09/2021
08:37:42

21/09/2021
10:36:32

1 ชั�วโมง 58 นาท ี50 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

68 14.46 4.06 ลติร

23/09/2021
08:11:19

23/09/2021
08:23:17

11 นาท ี58 วนิาที อยูท่ี� ปิยะวฒันผ์า้มา่น
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.18 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 ชั�วโมง 31 นาท ี46 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 18.47 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 26.25 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 5.96 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 4.40 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [63 รถสขุา] 85-8566 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 09/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

08/09/2021
06:51:29

08/09/2021
09:10:54

2 ชั�วโมง 19 นาท ี25 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เซเวน่อเีลฟเวน่
ต.ทา่พี�เลี�ยง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

55 11.11 3.03 ลติร

11/09/2021
08:19:11

11/09/2021
08:51:53

32 นาท ี42 วนิาที อยูท่ี� เซเวน่อเีลฟเวน่
ต.ทา่พี�เลี�ยง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เซเวน่อเีลฟเวน่
ต.ทา่พี�เลี�ยง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.13 0.00 ลติร

15/09/2021
07:32:04

15/09/2021
09:03:39

1 ชั�วโมง 31 นาท ี35 วนิาที อยูท่ี� เซเวน่อเีลฟเวน่
ต.ทา่พี�เลี�ยง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เซเวน่อเีลฟเวน่
ต.ทา่พี�เลี�ยง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.49 0.00 ลติร

19/09/2021
07:38:38

19/09/2021
08:40:03

1 ชั�วโมง 1 นาท ี25 วนิาที อยูท่ี� โรงพยาบาลเจา้พระยายมราช
ต.ทา่พี�เลี�ยง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เซเวน่อเีลฟเวน่
ต.ทา่พี�เลี�ยง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

6 0.25 0.00 ลติร

20/09/2021
09:17:16

20/09/2021
09:17:25

9 วนิาที อยูท่ี� เซเวน่อเีลฟเวน่
ต.ทา่พี�เลี�ยง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เซเวน่อเีลฟเวน่
ต.ทา่พี�เลี�ยง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

23/09/2021
07:24:39

23/09/2021
08:20:51

56 นาท ี12 วนิาที อยูท่ี� โรงพยาบาลเจา้พระยายมราช
ต.ทา่พี�เลี�ยง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เซเวน่อเีลฟเวน่
ต.ทา่พี�เลี�ยง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

2 0.08 0.00 ลติร

27/09/2021
07:43:40

27/09/2021
08:07:36

23 นาท ี56 วนิาที อยูท่ี� เซเวน่อเีลฟเวน่
ต.ทา่พี�เลี�ยง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เซเวน่อเีลฟเวน่
ต.ทา่พี�เลี�ยง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

28/09/2021
10:42:34

28/09/2021
10:56:18

13 นาท ี44 วนิาที อยูท่ี� เซเวน่อเีลฟเวน่
ต.ทา่พี�เลี�ยง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เซเวน่อเีลฟเวน่
ต.ทา่พี�เลี�ยง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.06 0.00 ลติร

03/09/2021
07:35:59

03/09/2021
08:06:40

30 นาท ี41 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.16 0.00 ลติร

07/09/2021
08:44:40

07/09/2021
09:16:23

31 นาท ี43 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.08 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 ชั�วโมง 10 นาท ี13 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 17.40 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 12.39 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 3.03 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 4.09 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [61 รถกระเชา้] 85-8824 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 09/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/09/2021
00:00:16

01/09/2021
23:59:28

23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

02/09/2021
00:00:28

02/09/2021
23:59:41

23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

11 1.37 24.00 ลติร

03/09/2021
00:00:40

03/09/2021
23:59:52

23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

6 0.04 0.00 ลติร

04/09/2021
00:00:52

04/09/2021
23:59:03

23 ชั�วโมง 58 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/09/2021
00:00:03

05/09/2021
23:59:14

23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

06/09/2021
00:00:14

06/09/2021
23:59:24

23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/09/2021
00:00:24

07/09/2021
23:59:36

23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

08/09/2021
00:00:36

08/09/2021
23:59:47

23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/09/2021
00:00:47

09/09/2021
23:59:59

23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/09/2021
00:00:59

10/09/2021
23:59:10

23 ชั�วโมง 58 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

11/09/2021
00:00:10

11/09/2021
23:59:21

23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

12/09/2021
00:00:21

12/09/2021
23:59:31

23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/09/2021
00:00:30

13/09/2021
23:59:38

23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

14/09/2021
00:00:38

14/09/2021
23:59:49

23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

17 2.38 21.00 ลติร

15/09/2021
00:00:49

15/09/2021
23:59:00

23 ชั�วโมง 58 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

17 1.59 18.00 ลติร

16/09/2021
00:00:00

16/09/2021
23:59:12

23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

17/09/2021
00:00:12

17/09/2021
23:59:22

23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

18/09/2021
00:00:21

18/09/2021
23:59:30

23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

19/09/2021
00:00:30

19/09/2021
23:59:39

23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

20/09/2021
00:00:38

20/09/2021
23:59:49

23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/09/2021
00:00:49

21/09/2021
23:59:02

23 ชั�วโมง 58 นาท ี13
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

22/09/2021
00:00:01

22/09/2021
23:59:14

23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

23/09/2021
00:00:13

23/09/2021
23:59:24

23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

24/09/2021
00:00:24

24/09/2021
23:59:34

23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/09/2021
00:00:34

25/09/2021
23:59:47

23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

26/09/2021
00:00:47

26/09/2021
23:59:00

23 ชั�วโมง 58 นาท ี13
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

27/09/2021
00:00:00

27/09/2021
23:59:11

23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

28/09/2021
00:00:11

28/09/2021
12:33:40

12 ชั�วโมง 33 นาท ี29
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 6 ชั�วโมง 54 นาท ี21 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 5.25 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 5.40 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 63.00 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 0.09 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [08 รถเกลี�ยดนิ] 0ต-2339 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 09/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

07/09/2021
09:09:32

07/09/2021 09:43:30 33 นาท ี58 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.43 0.00 ลติร

09/09/2021
09:57:51

09/09/2021 12:10:38 2 ชั�วโมง 12 นาท ี47 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.94 0.00 ลติร

20/09/2021
08:23:13

20/09/2021 11:02:55 2 ชั�วโมง 39 นาท ี42 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูภู่ค่งพันธ์
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 10.38 0.00 ลติร

24/09/2021
11:04:36

24/09/2021 13:19:40 2 ชั�วโมง 15 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� อูภู่ค่งพันธ์
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูภู่ค่งพันธ์
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.56 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 6 ชั�วโมง 54 นาท ี21 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 5.25 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 12.30 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 63.00 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 0.09 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [64 แม็คโคร] ตฆ-545 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 09/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/09/2021
09:00:38

17/09/2021 20:15:16 11 ชั�วโมง 14 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� เพิ�มพลูอะไหลก่ารเกษตร
ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บอ่ทรายหนองใหญ่
ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

24 4.07 0.61 ลติร

20/09/2021
09:05:07

20/09/2021 21:07:27 12 ชั�วโมง 2 นาท ี20 วนิาที อยูท่ี� บอ่ทรายหนองใหญ่
ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นทบันํ�า
ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 1.00 0.12 ลติร

21/09/2021
08:50:16

21/09/2021 20:35:49 11 ชั�วโมง 45 นาท ี33 วนิาที อยูท่ี� บา้นทบันํ�า
ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นทบันํ�า
ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 1.28 0.10 ลติร

14/09/2021
08:49:49

14/09/2021 21:18:03 12 ชั�วโมง 28 นาท ี14 วนิาที อยูท่ี� โรงเรยีนวดัหน่อสวุรรณ
ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� รา้นสมาน
ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 1.38 0.13 ลติร

15/09/2021
08:51:24

15/09/2021 21:18:38 12 ชั�วโมง 27 นาท ี14 วนิาที อยูท่ี� รา้นสมาน
ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� รา้นสมนุไพรไทยเจรญิ
ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 1.52 0.17 ลติร

01/09/2021
08:36:45

01/09/2021 21:04:59 12 ชั�วโมง 28 นาท ี14 วนิาที อยูท่ี� ส. วจิติรศลิป์
ต.มดแดง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ส. วจิติรศลิป์
ต.มดแดง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

3 0.23 0.00 ลติร

02/09/2021
09:57:03

02/09/2021 18:04:16 8 ชั�วโมง 7 นาท ี13 วนิาที อยูท่ี� ส. วจิติรศลิป์
ต.มดแดง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ส. วจิติรศลิป์
ต.มดแดง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

3 0.81 0.05 ลติร

27/09/2021
08:47:35

27/09/2021 20:47:51 12 ชั�วโมง 16 วนิาที อยูท่ี� บา้นทบันํ�า
ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ส. วจิติรศลิป์
ต.มดแดง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

3 24.39 0.08 ลติร

28/09/2021
08:55:48

28/09/2021 12:35:00 3 ชั�วโมง 39 นาท ี12 วนิาที อยูท่ี� ส. วจิติรศลิป์
ต.มดแดง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ส. วจิติรศลิป์
ต.มดแดง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

2 0.16 0.00 ลติร

08/09/2021
08:47:38

08/09/2021 21:17:38 12 ชั�วโมง 30 นาที อยูท่ี� เถา้แกน่อ้ยกาแฟโบราณ
ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัทกัษ์ธนโชติ
ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 15.01 0.07 ลติร

09/09/2021
08:52:08

09/09/2021 20:42:31 11 ชั�วโมง 50 นาท ี23 วนิาที อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัทกัษ์ธนโชติ
ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัทกัษ์ธนโชติ
ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 1.23 0.04 ลติร

03/09/2021
08:52:41

03/09/2021 14:50:23 5 ชั�วโมง 57 นาท ี42 วนิาที อยูท่ี� ส. วจิติรศลิป์
ต.มดแดง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เถา้แกน่อ้ยกาแฟโบราณ
ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 3.99 0.00 ลติร

06/09/2021
09:25:41

06/09/2021 15:32:22 6 ชั�วโมง 6 นาท ี41 วนิาที อยูท่ี� เถา้แกน่อ้ยกาแฟโบราณ
ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เถา้แกน่อ้ยกาแฟโบราณ
ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 0.19 0.01 ลติร

07/09/2021
12:53:35

07/09/2021 17:02:38 4 ชั�วโมง 9 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� เถา้แกน่อ้ยกาแฟโบราณ
ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เถา้แกน่อ้ยกาแฟโบราณ
ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

2 0.27 0.00 ลติร

16/09/2021
08:46:13

16/09/2021 21:43:21 12 ชั�วโมง 57 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� รา้นสมนุไพรไทยเจรญิ
ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เพิ�มพลูอะไหลก่ารเกษตร
ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

9 1.11 0.04 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

10/09/2021
08:35:52

10/09/2021 20:42:19 12 ชั�วโมง 6 นาท ี27 วนิาที อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัทกัษ์ธนโชติ
ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัหน่อสวุรรณ
ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 1.70 0.17 ลติร

13/09/2021
09:03:35

13/09/2021 21:12:39 12 ชั�วโมง 9 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� โรงเรยีนวดัหน่อสวุรรณ
ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัหน่อสวุรรณ
ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 1.97 0.25 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 3 วนั 16 ชั�วโมง 23 นาท ี53 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 2.94 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 60.31 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 1.84 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 32.78 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [51 ดบัเพลงิ] 0บร-6196 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 09/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/09/2021
00:00:12

01/09/2021 23:59:57 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 0.16 0.00 ลติร

02/09/2021
00:00:57

02/09/2021 23:59:41 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.24 0.00 ลติร

03/09/2021
00:00:42

03/09/2021 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 0.11 0.00 ลติร

04/09/2021
00:00:26

04/09/2021 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.24 0.00 ลติร

05/09/2021
00:00:10

05/09/2021 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 0.16 0.00 ลติร

06/09/2021
00:00:55

06/09/2021 23:59:38 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 0.41 0.00 ลติร

07/09/2021
00:00:38

07/09/2021 23:59:22 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

08/09/2021
00:00:23

08/09/2021 23:59:07 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 0.19 0.00 ลติร

09/09/2021
00:00:08

09/09/2021 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี44 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.06 0.00 ลติร

10/09/2021
00:00:53

10/09/2021 23:59:36 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 0.20 0.00 ลติร

11/09/2021
00:00:37

11/09/2021 23:59:20 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 0.15 0.00 ลติร

12/09/2021
00:00:21

12/09/2021 23:59:03 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

1 0.45 0.00 ลติร

13/09/2021
00:00:03

13/09/2021 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

0 0.08 0.00 ลติร

14/09/2021
00:00:45

14/09/2021 23:59:26 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

1 0.37 0.01 ลติร

15/09/2021
00:00:26

15/09/2021 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.08 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

16/09/2021
00:00:09

16/09/2021 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี43 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.38 0.00 ลติร

17/09/2021
00:00:53

17/09/2021 23:59:35 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.16 0.00 ลติร

18/09/2021
00:00:35

18/09/2021 23:59:17 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

2 0.50 0.01 ลติร

19/09/2021
00:00:17

19/09/2021 23:59:00 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 0.12 0.00 ลติร

20/09/2021
00:00:00

20/09/2021 23:59:44 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

42 8.14 3.43 ลติร

21/09/2021
00:00:44

21/09/2021 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.07 0.00 ลติร

22/09/2021
00:00:29

22/09/2021 23:59:13 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 0.28 0.00 ลติร

23/09/2021
00:00:14

23/09/2021 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

0 0.21 0.00 ลติร

24/09/2021
00:00:59

24/09/2021 23:59:43 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 0.17 0.00 ลติร

25/09/2021
00:00:43

25/09/2021 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.16 0.00 ลติร

26/09/2021
00:00:30

26/09/2021 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.22 0.00 ลติร

27/09/2021
00:00:16

27/09/2021 23:59:00 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 0.17 0.00 ลติร

28/09/2021
00:00:00

28/09/2021 12:35:10 12 ชั�วโมง 35 นาท ี10 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.27 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 4 ชั�วโมง 3 นาท ี54 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 20.30 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 13.77 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 3.45 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.99 กม./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

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [50 นํ�าดบัเพลงิ] 0บว-4900 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 09/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/09/2021
00:00:32

01/09/2021 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 1.66 0.00 ลติร

02/09/2021
00:00:14

02/09/2021 23:59:55 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 0.37 0.00 ลติร

03/09/2021
00:00:55

03/09/2021 23:59:36 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 0.30 0.00 ลติร

04/09/2021
00:00:37

04/09/2021 23:59:17 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 0.73 0.00 ลติร

05/09/2021
00:00:18

05/09/2021 23:58:59 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

06/09/2021
00:00:00

06/09/2021 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี40 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.33 0.00 ลติร

07/09/2021
00:00:41

07/09/2021 23:59:21 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 0.42 0.00 ลติร

08/09/2021
00:00:22

08/09/2021 23:59:03 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 0.53 0.00 ลติร

09/09/2021
00:00:04

09/09/2021 23:59:46 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 0.22 0.00 ลติร

10/09/2021
00:00:46

10/09/2021 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 0.32 0.00 ลติร

11/09/2021
00:00:27

11/09/2021 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

77 13.53 5.97 ลติร

12/09/2021
00:00:06

12/09/2021 23:59:44 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 0.31 0.00 ลติร

13/09/2021
00:00:45

13/09/2021 23:59:22 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

90 18.97 8.59 ลติร

14/09/2021
00:00:23

14/09/2021 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.26 0.00 ลติร

15/09/2021
00:00:01

15/09/2021 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

67 8.22 2.91 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/09/2021
00:00:41

16/09/2021 23:59:19 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

17/09/2021
00:00:20

17/09/2021 23:58:59 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.03 0.00 ลติร

18/09/2021
00:00:00

18/09/2021 23:59:38 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 0.72 0.00 ลติร

19/09/2021
00:00:39

19/09/2021 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.66 0.00 ลติร

20/09/2021
00:00:19

20/09/2021 23:59:00 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 0.86 0.00 ลติร

21/09/2021
00:00:00

21/09/2021 23:59:42 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

67 8.45 3.08 ลติร

22/09/2021
00:00:42

22/09/2021 23:59:22 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 0.66 0.00 ลติร

23/09/2021
00:00:23

23/09/2021 23:59:03 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 0.57 0.00 ลติร

24/09/2021
00:00:04

24/09/2021 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี41 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.64 0.00 ลติร

25/09/2021
00:00:46

25/09/2021 23:59:29 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 0.68 0.00 ลติร

26/09/2021
00:00:29

26/09/2021 23:59:12 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 0.36 0.00 ลติร

27/09/2021
00:00:13

27/09/2021 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

100 18.32 7.56 ลติร

28/09/2021
00:00:54

28/09/2021 12:35:04 12 ชั�วโมง 34 นาท ี10 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.30 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 8 ชั�วโมง 3 นาท ี41 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 30.83 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 78.93 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 28.11 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.81 กม./ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --


