
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไท้ 
เร่ือง การกำหนดเกณฑ์การใช้ส้ินเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒£๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๗ กำหนดไห้ในแต่ละปีงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องสำรวจและกำหนดเกณฑ์การ 
ใช้สิ้นเปลืองนํ้ามันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน เพื่อเปีนหลักฐานในการเบิกจ่ายนํ้ามันเชื้อเพลิงและตรวจสอบของ 
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายตรวจสอบ น้ัน

เพ่ือให้เปีนไปตามระเบียบดังกล่าว งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไท้ จึง 
ขออนุมัติประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้น้ัามันส้ินเปลือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือเป็นการควบคุมการ



เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไท้ เรอง การกำหนดเกณท์การใช้สินเปลืองนํ้ามันเชื้อเพลิง

การกำหนดเกณฑ์การใช้น้ํามันสินเปสิอง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไท้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

สำดับ ยี่ห ้อ-นบบ-ขนาค หมายเลขศธุภ ัณ ฑ ์
หมายเลข 
ทะเบียน วันทึโด้มา

ประเภทเศรึ๋องอยนต์

สภาพทั่วโป

อ ัตราการใช้ 
ส ันเปล็องป้ามัน 
เช อ เพ ล ิงเช ล ย/ 

กิโลเมตร

อัตราการใช้ 
สันฟลิองป้ามัน 
เส ัอเพล ิงเลลย/ 
จงบประมาณ 

(ล ิตร/จ)

จำนวนท ึ๋จ ่าย/ตรง
เบนช้น ค ีเ‘ชด

๑ .
รกยนต์บรรทุกดีเซล ยี่ห้อ TOYOTA แบบ HILUX จำนวน 
๔ สูบ ๒,๔๙๖ ซิซิเ คเ๔ แรงม้า สีเทา ๑๐๑-๔ ๖-๐๐๐๑

กท ๑๔๔๗ 
นครราขสีมา ๑๘ กันยายน ๒๔๔๖ ใช้การได้ ๑๒ กิโลเมตร/ลิตร ๒,๑๐๐ สิตร/ปี ๑ 1๔๐๐ บาท

1».
รกยนต์บรรทุกดีเซล ยี่ห้อ CHAVROLET แบบ COLORADO 
รุ่นปี ค.ศ. ๒๐®๓ จำนวน ๔ สูบ ๒,๔๔๖ ซีซี ๗๔ แรงม้า 
สินํ้าตาล

๑๐๑ ๔๖ ๐๐๐๒
ฃง ๘๙๖๘ 

นครราขสีมา ๑๔ ลิงหาคม ๒๔๔๖ ร ใช้การได้ ๑๔ กิโลเมตร/ลิตร ๒,๐๐๐ ลิตร/ปี ๑,๔๐๐ บาท

๓.
รถยนต์บรรทุกนํ้าเอนกประสงค์ ย่ีห้อ HINO ศวามธุนา 
๑๒ ,0๐๐ ลิตร รุ่น FM® JNRD จำนวน ๖ สูบ ๒๔๔ แรงม้า ๐๐๖ ๔๐ ๐๐๐๑

๘๔-๔๖๔๓ 
นครราขสีมา ๔ มิถุนายน ๒๔๔๐ V ใช้การได้ ๔ กิโลเมตร/ลิตร ๑ 1๒๐๐ สิตร/ปี ๓ ,๐๐๐ บาท

๔.
รกกระเช้า ๔ ล้อ ติดชุดเครน ย่ีห้อ คูโบต้า รุ่น ๘๓๙

๐๑๒ ๔๑ ๐๐๐๑ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๔๔๐ ร ใช้การได้ ๙  กิโลเมตร/ลิตร ๓๐๐ สิตร/ปี ๑ ,๔๐๐ บาท

๔. '
รทบรรทุกจยะแบบอเนกประสงค์ เครึ๋องยนต์ดีเซล แบบสูบ 
นอน ระบบ ๔ ซังหวะ ระบายความร้อนด้วยบํ้า ยี่ห้อคูโบด้า ๐๑๑ ๔๓ ๐๐๐๑ ๒๔ สิงหาคม ๒๔๖๓ ร ใช้การได้ ๙  กิโลเมตร/ลิตร ๘๐๐ ลิตร/จ ๑,๔ ๐๐ บาท

๖.
รกบรรทุกขยะสูลฝอย แบบอัดท้าย ย่ีห้อ ISUZU ขนาด ๖ ตัน 
๖ ล้อ จำนวน ๖ สูบ ๒๔๐ แรงม้า สีเหลิอง แดง บาเงิน ๐๑๑ ๔๙ ๐๐๐๒

๘๘-๗๐๖๒ 
นครราขสีมา ๗ พฤศจิกายน ๒๔๔๙ ร ใช้การได้ ๙  กิโลเมตร/ลิตร ๑ ,๒๐๐ ลิตร/ปี ๒,๔๐๐ บาท

.................................

(นายทินกฤต ซาญเมืองปีก) 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
ประซานกรรมการ

(นางสาววรกิจ หมาย๓อ)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

กรรมการ

(บางนภาพร เลิศจันทึก) 
เจ้าพนักงานธุรการ 

กรรมการ



<

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไท้ เร่ือง การกำหนดเกณท้การใช้สินเปลืองนํ้ามันเชื้อเพลิง
การกำหนดเกณฑ์การใช้น้ํามันสินเปลีอง 

ประจำจงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไท้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสิมา

ลำดับ ยี่ห ้อ-แบบ-ขนาด หมายน)ขดรุทัณฑ ์
ห มายเลข 
ทะเบ ียน วันทั่ได้มา

ประ๓ หเดริองยยนต์

สภาพทั่วไป

อ ัตราการใข ้ 
ส ันเปรองนามัน 
เฟ ้อ เพ ล ิงเฉ ล ี่ย/ 

กิโลเมตร

อัตรา การ'ไข้ 
สันส)รองนามัน 
เฟ ้อเพลิงเฉลี่ย/ 
จงบประมาณ 

(ริดร/จ)

จำนวนทั่จำ๙ ด?ง
เบนข้น ดีเซล

๗.
รถยนต์บรรทุกดีเขล ยี่ห้อ TOYOTA แบบ HILUX REVO 
จำนวน ๔  สูบ ๖ ,๓๙๓ ซีขี <51๕๐ แรงม้า รุ่นปี ค.ศ. ๒๐®๘ 
ส เิทา

๑๐๑-๖๑-๐๐๐๓
ฃว ๔๗๗๙ 

นครราชสิมา ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ไข้การโต้ ๑๕ กิโลเมตร/สิดร ๒,๐0๐ ลิตร/ปี ๑ 1๕๐๐ บาท

๘
รถกระเซ้าไฟฟ้าเครน ยี่ห้อ HINO จำนวน ๔ สูบ ๑๕๐ แรงม้า 
ขนาด ๒.๕ ตัน ๔ ล้อ ยาง ๖ เล้น ๐๑๒-๖๑-๐๐๐๒

๘๙-๓๓๙๕ 
นครราชสีมา ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ร ใข้การไต้ ๖ กิโลเมตร/ลิตร ๘๐๐ ลิตร/จ ๑,๕๐๐ บาท

๙
รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDa แบบ WAVE จำนวน ๑ สูบ 
๑๐๘ .๙๐ ซีซี สีเขียว ๐๒๔-๔๕-๐๐๐๑

ฃวฃ ๘๓๑ 
นครราขสิมา ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ✓ ใข้การไต้ ๒๘ กิโลเมตร/สิตร ๓๐๐ ลิตร/ปี ๕๐๐ บาท

๑๐.
รถบรรทุกนํ้า (แบบบรรทุกนํ้า) ย่ีห้อ ISUZU รุ่น FTR

๐๐๖-๖๓-๐๐๐๒
ยต ๙๔๑๗ 

นครราชสิมา ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ไข้การได้ ๔ กิโลเมตร/ลิตร ๑,๕๐๐ ลิตร/ปี ๒,๕๐๐ บาท

(บายทิบกฤต ชาญเมืองจก) 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
ประธานกรรมการ

' O

(บางสาววรกิจ หมายเก้ือ)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

กรรมการ

น ' - '
(นางนภาพร เลิศจันทึก) 

เจ้าพนักงานธุรการ 
กรรมการ


