
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด
เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สินเปลืองนํ้ามันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๗ และข้อ ๑๙ กำหนดให้แต่ละปีงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ต้องสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองนํ้ามันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายนํ้ามัน 

เชื้อเพลิงและตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด จึงประกาศกำหนดเกณฑ์ 

การใช้สิ้นเปลืองนํ้ามันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๘ คัน และรถจักรยานยนต ์จำนวน ๔ คัน ซึ่งใช้ใน 

ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ดังมีรายละเอียดตามบัญชีภาคผนวก 

แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ดังน้ัน เพื่อให้การควบคุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของทาง

ราชการเป็นสำคัญ จึงกำหนดให้หลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นมีผลบังคับใช ้ตั้งแต่วันที ่๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที ่๓๐ 

กันยายน ๒๕๖๔ ทั้งนี ้เพื่อให้เกิดความรัดกุม และง่ายต, ะ “ ° วณปรับเปลี่ยนค่า

ความสิ้นเปลืองของนั้ามันเชื้อเพลิง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ําผุด



ภาคผนวกแนบท้ายประกาศ
การกำหนดเกณฑ์การใช้สินเปลืองนํ้ามันเชื้อเพลิง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ลำดับที่ ยี่ห้อ-แบบ-ขนาด หมายเลข 
ครุภัณฑ์

หมายเลข 

ทะเบียน

วันที่ได้มา ประเภทที่ใช้ ประเภท 
เครื่องยนต์

สภาพทั่วไป อัตราการใช ้
สิ้นเปลือง 

เฉล่ีย/ 

กิโลเมตร

อัตราการใช ้
สิ้นเปลือง 

นํ้ามัน 
เชื้อเพลิง 

เฉลี่ย/ป ี

งบประมาณฯ

ปริมาณการ 
เดิมนํ้ามัน 
เชื้อเพลิง/ 

ครั้ง 

(ความจุถัง 
นํ้ามัน/ครั้ง)

ประจำ 
ตำแหน่ง

ส่วนกลาง ดีเซล เบนซิน

๑. รถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA ไฮลักช ์

นั่งสองตอนท้ายบรรทุก ๙๐ 

แรงม้า จำนวน ๔ สูบ

OO ๑-๔๖-000๑ กข ๗๑0๗ ตรัง ๒๕ เมษายน ๒๕๔๖ ใช้งานปกติ ๕-๖ กม./ลิตร ๒,๔00 ลิตร ๖๐ ลิตร

๒. รถยนต์ ยี่ห้อ MITSUBISHI 

FNto๒๗MSRDH๕ รถดับเพลิง 

๒๒๕ แรงม้า 

จำนวน ๖ สูบ

00๖-๔๙-000๑ บต ๗๔๒๒ ตรัง ๗ มิถุนายน ๒๕๔๙ ใช้งานปกติ ๒-๓ กม./ลิตร ๖,๐๐๐ ลิตร ๑๖๐ ลิตร

๓. รถยนต์ ยี่ห้อ MITSUBISHI

DAsfTNENMFRU กระบะ 

บรรทุก ๙๐ แรงม้า 

จำนวน ๔ สูบ

00๑-๕0-000๒ บท ๓๕๑๐ ตรัง ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ ใช้งานปกติ ๕-๖ กม./ลิตร ๒,๐๐๐ ลิตร ๖๐ ลิตร

(ริ^. รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล ยี่ห้อ 

ISUZU ๑๖๐ แรงม้า 

จำนวน ๖ สูบ

00๓-๕๒-000๑ ๔0-0๑0๒ ตรัง ๑๒ มกราคม ๒๕๕๒ ไม่มีการใช้งาน 
(ยกเลิกการรับ - 

ส่งนักเรียน)

๒-๓ กม./ลิตร - ๑๒๐ ลิตร

๕. รถยนต์ ยี่ห้อ NISSAN 

กระบะบรรทุกไม่มีหลังคา 

จำนวน ๔ สูบ

00๑-๕๕-000๓ บน ๔๐๐๙ ตรัง ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕ ใช้งานปกติ ๔-๕ กม./ลิตร ๙๐๐ ลิตร ๔๐ ลิตร



ภาคผนวกแนบท้ายประกาศ
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองนํ้ามันเชื้อเพลิง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

เท

ลำดับที่ ยี่ห้อ-แบบ-ขนาด หมายเลข 
ครุภัณฑ์

หมายเลข 
ทะเบียน

วันที่ได้มา ประเภทที่ใซั ประเภท 
เคร่ืองยนต์

สภาพทั่วไป อัตราการใช ้
สิ้นเปลือง 

เฉลี่ย/ 

กิโลเมตร

อัตราการใช้ 
สิ้นเปลือง 

นํ้ามัน 
เชื้อเพลิง 

เฉล่ีย/ป ี

งบประมาณฯ

ปริมาณการ 
เติมนํ้ามัน 
เชื้อเพลิง/ 

ครั้ง 

(ความจุถัง 
นํ้ามัน/ครั้ง)

ประจำ 
ตำแหน่ง

ส่วนกลาง ดีเซล เบนซิน

๖. รถจักรยายนต ์ยี่ห้อ HONDA 

ด๒๔๙ ซีข ีจำนวน ๑ สูบ 

สีแดง

๐๒๔-๔๗-๐๐๐๒ ขกล ๖๑๗ ตรัง ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๖ ใช้งานปกติ ๒๐ กม./ลิตร ๔๐ ลิตร ๒ ลิตร

๗. รถจักรยายนต ์ยี่ห้อ HONDA 

๑๒๔๙ ซีซ ีจำนวน ๑ สูบ 
สีนํ้าเงิน

๐๒๔-๔๓-๐๐๐๓ ขพม ๔๗๕ ตรัง ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ ใช้งานปกติ ๒๙ กม./ลิตร ๔๐ ลิตร ๒ ลิตร

๘. รถจักรยายนต ์ยี่ห้อ HONDA 

๑๒๔๙ ขีซ ีจำนวน ๑ สูบ 

สีดำ

๐๒๔-๔๓-๐๐๐๔ ขพม ๔๗๖ ตรัง ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ ใช้งานปกติ ๒๙ กม./ลิตร ๔๐ ลิตร ๒ ลิตร

๙. รถยนต์โดยสาร (มินิบัส) 
ยี่ห้อ NISSAN ๓๓ ขีซ ี

จำนวน ๔ สูบ

๐๐๓-๖๐-๐๐๐๒ ๖ร ๕๘๔๔ 

กรุงเทพฯ
๓๐ มกราคม ๒๔๖๐ ไม่มีการใช้งาน ๔-๕ กม./ลิตร - ๔๐ ลิตร

๑๐. รถยนต ์ยี่ห้อ ISUZU D-MAK 

รถเฉพาะกิจ (พยาบาล) ๑๕๐ 

แรงม้า จำนวน ๔ สูบ

๐๐๑-๖๑-๐๐๐๔ กท ๙๐๔๓ ตรัง ๒๘ กุมภาพันธ๒์๕๖๑ ใช้งานปกติ ๑๒-๑๔ กม./ลิตร ๑,๔๐๐ ลิตร ๖๐ ลิตร

๑๑. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA 

๑๐๙.๑ ชีข ีจำนวน ๑ สูบ 

สีแดง

๐๒๔-๔๙-๐๐๐๔ ๑ กณ ๘๗๘๑ ตรัง ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ใช้งานปกติ ๓๐ กม./ลิตร - ๒ ลิตร



ภาคผนวกแนบท้ายประกาศ
การกำหนดเกณฑ์การใช้สินเปลืองนํ้ามันเชื้อเพลิง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ําผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

หมายเหตุ (๔) เดิมใช้เป็นรถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนนํ้าผุด ทางโรงเรียนรับผิดชอบในการเดิมนํ้ามันเช้ือเพลิงรถยนต์คันดังกล่าว

(๙) ไม่มีการใช้งานในส่วนราชการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓
(๑๑) ใช้เป็นรถรับชื้อขยะรีไซเคิลตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางในพื้นที่ต้นแบบ ๓ หมู่บ้าน (ม.๘ , ม.๑๐ และหมู่ที ่๑๒) หมู่บ้านรับผิดชอบในการเติมนํ้ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต ์(ต่อพ่วง) คันดังกล่าว 

(๑๒) เป็นรถยนต์ส่วนกลาง (สังกัดกองคลัง) ที่จัดชื้อมาใช้งานในส่วนราชการ เมื่อวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒

ลำดับที่ ยี่ห้อ-แบบ-ขนาด หมายเลข 
ครุภัณฑ์

หมายเลข 
ทะเบียน

วันที่ได้มา ประเภทที่ใช้ ประเภท 
เครื่องยนต์

สภาพท่ัวไป อัตราการใช้ 
สิ้นเปลือง 

เฉล่ีย/ 

กิโลเมตร

อัตราการใช้ 
สิ้นเปลือง 

นํ้ามัน 
เชื้อเพลิง 

เฉลี่ย/ป ี

งบประมาณฯ

ปริมาณการ 
เติมนํ้ามัน 
เชื้อเพลิง/ 

ครั้ง 

(ความจุถัง 
นํ้ามัน/ครั้ง)

ประจำ 
ตำแหน่ง

ส่วนกลาง ดีเซล เบนซิน

๑๒. รถยนต ์ยี่ห้อ MAZDA 67-๕๐ 

นั่งสองตอนท้ายบรรทุก ๒๑๙๘ 

ซีซ ีจำนวน ๔ สูบ

๐๐๑-๖๒-๐๐๐๕ กน ๑๒๒๙ ตรัง ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ใช้งานปกติ ๑๔ กม./ลิตร ๑,๙๐๐ ลิตร ๘๐ ลิตร

0.


