ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเตาไห
เรื่อง การกาหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ามันเชื้อเพลิง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
***************************************************

อาศัยอานาจตามความนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 7 และ ข้อ 19 กาหนดให้แต่ละปีงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ส ารวจและกาหนดเกณฑ์การใช้สิ้ น เปลื องน้ ามันเชื้อเพลิ งของรถทุกคัน เพื่อเป็นหลั กฐานในการเบิกจ่ายน้ามั น
เชื้อเพลิงและตรวจสอบของเจ้ าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบขององค์การบริหารส่วนตาบลเตาไห จึงประกาศกาหนดเกณฑ์
การใช้สิ้นเปลืองน้ามันเชื้อเพลิงของรถยนต์ จานวน 5 คัน และรถจักรยานยนต์ 2 คัน ซึ่งใช้ราชการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเตาไห อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ดังมีรายละเอียดตามบัญชีภาคผนวกแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของทางราชการ
เป็นสาคัญ จึงกาหนดให้หลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2561 ทั้งนี้ เพื่อให้ เกิด ความรั ดกุมและง่า ยต่อการควบคุมตลอดทั้งการพิจ ารณาค านวณปรับเปลี่ ยนค่ าความ
สิ้นเปลืองของน้ามันเชื้อเพลิง
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

(นายบัวลา พลยศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเตาไห

บัญชีภาคผนวกแนบท้าย
การกาหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ามันเชื้อเพลิง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลเตาไห อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ลาดับ
1

2

3

หมายเลข
ครุภณ
ั ฑ์

หมายเลข
ทะเบียน

รถยนต์นั่ง ISUZU แบบ
001-49NKR71LY52E เลขตัวรถ
0001
NKR71LY52E5-7102577
ยี่ห้อเครื่องยนต์ ISUZU เลขเครื่องยนต์
4HG1265445 จานวน 4 สูบ 130
แรงม้า
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.๓)
002-50ลักษณะ รถดับเพลิง ยี่ห้อ MITSUBISHI
0001
แบบ FE659F7SRDH3 เลขตัวรถ
MMTFE659RXC000654
เครื่องยนต์ MITSUBISHI เลข
เครื่องยนต์ 4D34-MA0554 จานวน
4 สูบ 3908 ซีซี 140 แรงม้า
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.)
001-53ลักษณะกู้ชีพ ยี่ห้อ MITSUBISHI เลข
0002
เครื่อง 4D56UCBI4663

40-0213
อุดรธานี

ยี่ห้อ-แบบ-ขนาด

ประเภทที่ใช้
วันที่ได้มา

ประจา
ตาแหน่ง

ประเภท
เครื่องยนต์

สภาพ
ทั่วไป

อัตราการใช้
สิ้นเปลืองน้ามัน
เชื้อเพลิงเฉลี่ย/
กิโลเมตร
12 กม./ลิตร

อัตราการใช้
สิ้นเปลืองน้ามัน
เชื้อเพลิงเฉลี่ย/
ปีงบประมาณ
1,880 ลิตร

สภาพใช้งานได้

หมายเหตุ

ส่วนกลาง

ดีเซล

เบนซิล

8 ธ.ค. 48

/

/

-

ใช้งาน
ได้

บร 4692
อุดรธานี

24 ก.ย.50

/

/

-

ใช้งาน
ได้

3.5 กม./ลิตร

2,000 ลิตร

สภาพใช้งานได้

นข 3669
อุดรธานี

9 พ.ย. 52

/

/

-

ใช้งาน
ได้

11 กม./ลิตร

2,200 ลิตร

สภาพใช้งานได้

-2ลาดับ

ยี่ห้อ-แบบ-ขนาด

4

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย
1) ลักษณะ นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
ยี่ห้อ MITSUBISHI แบบ
KA4TNJNUZRU สี เทาเลขตัวรถ
MMTJNKA40FD021390
เครื่องยนต์ MITSUBISHI เลข
เครื่องยนต์ 4D56UCFG8873
จานวน 4 สูบ 2477 ซีซี 128
แรงม้า
รถบรรทุกส่วนบุคคล ลักษณะ/
มาตรฐาน บรรทุกเฉพาะกิจ(ขยะแห้ง)
ยี่ห้อ ISUZU แบบ/รุ่น
NMR85HXXTQ สีเขียว เลขตัวรถ
MP1NMR85HDT101772
หมายเลขเครื่องยนต์ 4JJ1LL0872
จานวน ๔ สูบ 130 แรงม้า 2 เพลา
4 ล้อ ยาง 4 เส้น ยาง 6 เส้น
รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA สีแดง
เลขเครื่อง NF125KE-0044261
125 ซีซี
รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ YAMAHA สีดา
แดง เลขที่เครื่อง E3W5E-175192
จานวน 1 สูบ 115 ซีซี

5

6
7

หมายเลข
ครุภณ
ั ฑ์

หมายเลข
ทะเบียน

ประเภทที่ใช้
วันที่ได้มา

ประจา
ตาแหน่ง

ประเภท
เครื่องยนต์

ส่วนกลาง

ดีเซล

เบนซิล

สภาพ
ทั่วไป

อัตราการใช้
สิ้นเปลืองน้ามัน
เชื้อเพลิงเฉลี่ย/
กิโลเมตร
15 กม./ลิตร

อัตราการใช้
สิ้นเปลืองน้ามัน
เชื้อเพลิงเฉลี่ย/
ปีงบประมาณ
2,500 ลิตร

สภาพใช้งานได้

หมายเหตุ

001-570003

กย 3350
อุดรธานี

31 ก.ค.57

/

/

-

ใช้งาน
ได้

005-570001

83-7388
อุดรธานี

3 ม.ค. 57

/

/

-

ใช้งาน
ได้

15 กม./ลิตร

2,000 ลิตร

สภาพใช้งานได้

บธธ 468
อุดรธานี

6 ต.ค. 48

/

-

/

ใช้งาน
ได้

18 กม./ลิตร

150 ลิตร

สภาพใช้งานได้

/

-

/

ใช้งาน
ได้

18 กม./ลิตร

150 ลิตร

สภาพใช้งานได้

009-480002
009-600003

1กภ 3018 24 ส.ค. 60
อุดรธานี

