
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า 

เร่ือง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองนำ้มันเชือ้เพลิงสำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง 
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

--------------------------------------------------- 
 

 อาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 7 ในแต่ละปีงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสำรวจ และกำหนด
เกณฑ์การใช้สิ ้นเปลืองน้ำมันเชื ้อเพลิงของรถทุกคัน เพื ่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายน้ำมันเชื ้อเพลิง                  
และตรวจสอบ ของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายตรวจสอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ได้กำหนดเกณฑ์การใช้
ส้ินเปลืองน้ำมันเช้ือเพลิงของรถราชการ ดังนี้ 

 1. กำหนดนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่ วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565 

 2. ให้รถราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ ่งคล้า มีเกณฑ์การใช้สิ ้นเปลืองน้ำมัน
เช้ือเพลิง ดังนี้ 
  2.1 รถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร 
รหัสพัสดุ บค. 005-60-0002 หมายเลขทะเบียน 82-6444 เพชรบูรณ์ ยี่ห้อ ISUZU เครื่องยนต์ดีเซล    
อัตราการส้ินเปลืองน้ำมันเช้ือเพลิง โดยเฉล่ียประมาณ 7.197 กิโลเมตร/ลิตร 
  2.2 รถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบเปิดข้าง เทท้าย รหัสพัสดุ                
บค. 005-49-0001 หมายเลขทะเบียน 81-5547 เพชรบูรณ์ ยี่ห้อ HINO เครื่องยนต์ดีเซล อัตราการ
ส้ินเปลืองน้ำมันเช้ือเพลิง โดยเฉล่ียประมาณ 6.125 กิโลเมตร/ลิตร  
  2.3 รถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร รหัสพัสดุ บค. 003-58-
0001 หมายเลขทะเบียน บษ-1630 เพชรบูรณ์ ยี่ห้อ ISUZU เครื่องยนต์ดีเซล อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน
เช้ือเพลิง โดยเฉล่ียประมาณ   3.937  กิโลเมตร/ลิตร 
  2.4 รถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ แบบเทท้าย ติดต้ังเครนไฮดรอลิค รหัส
พัสดุ บค.006-64-0001 หมายเลขทะเบียน 83-9884 เพชรบูรณ์ ยี่ห้อ HINO เครื่องยนต์ดีเซล อัตราการ
ส้ินเปลืองน้ำมันเช้ือเพลิง โดยเฉล่ียประมาณ  11.0435  กิโลเมตร/ลิตร 
  2.5 รถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์บรรทุก ขนาด 1 ตัน รหัสพัสดุ บค. 001-55-0001 
หมายเลขทะเบียน บล-1072 เพชรบูรณ์ ยี่ห้อ ISUZU เครื่องยนต์ดีเซล อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง               
โดยเฉล่ียประมาณ  10.588  กิโลเมตร/ลิตร 
  2.6 รถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์บรรทุก ขนาด 1 ตัน รถรับ-ส่งนักเรียน รหัสพัสดุ           
บค. 011-51-0001 หมายเลขทะเบียน นข.3736 เพชรบูรณ์ ยี่ห้อ TOYOTA เครื่องยนต์ดีเซล อัตราการ
ส้ินเปลืองน้ำมันเช้ือเพลิงโดยเฉล่ียประมาณ  10.099  กิโลเมตร/ลิตร 
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  2.7 รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง รหัสพัสดุ บค. 009-51-0002 หมายเลขทะเบียน            
ขคม 8 เพชรบูรณ์ ยี่ห้อ HONDA  เครื่องยนต์เบนซิน อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยประมาณ 
63.252 กิโลเมตร/ลิตร 
  2.8 รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง รหัสพัสดุ บค. 009-54-0003 หมายเลขทะเบียน            
ขทท 565 เพชรบูรณ์ ยี่ห้อ SUZUKI  เครื่องยนต์เบนซิน อัตราการส้ินเปลืองน้ำมันเช้ือเพลิงโดยเฉล่ียประมาณ 
38.477 กิโลเมตร/ลิตร 
  2.9 รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง รหัสพัสดุ บค. 009-60-0004 หมายเลขทะเบียน              
1 กญ 1378 เพชรบูรณ์ ยี ่ห้อ HONDA เครื ่องยนต์เบนซิน อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื ้อเพลิงโดยเฉล่ีย
ประมาณ 71.030 กิโลเมตร/ลิตร 
  2.10 รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง รหัสพัสดุ บค. 009-61-0005 หมายเลขทะเบียน              
1 กฐ 7564 เพชรบูรณ์ ยี ่ห้อ HONDA เครื ่องยนต์เบนซิน อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื ้อเพลิงโดยเฉล่ีย
ประมาณ  52.203 กิโลเมตร/ลิตร 
  2.11 รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง รหัสพัสดุ บค. 009-61-0006 หมายเลขทะเบียน              
1 กฐ 7563 เพชรบูรณ์ ยี ่ห้อ HONDA เครื ่องยนต์เบนซิน อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื ้อเพลิงโดยเฉล่ีย
ประมาณ  62.760  กิโลเมตร/ลิตร 
  จึงประกาศให้ผู้มีหน้าท่ีเกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามกำหนดเกณฑ์การใช้ส้ินเปลืองน้ำมันเช้ือเพลิง
ของทางราชการให้ถูกต้องอย่างเคร่งครัด หากมีปัญหางาอุปสรรคในการปฏิบัติให้รีบรายงานนายยกองค์การ
บริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าทราบ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขต่อไป 
 

ประกาศ     ณ   วันท่ี     18     เดือน    ตุลาคม    พ.ศ. 2564 
 
 
 

 (นางสาวพรชนก   พลเดช) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าท่ี  

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                             ร่าง 
                                             พิมพ์/ทาน 
                       /                     ตรวจ 
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ปริมาณเช้ือเพลิงท่ีใช้
แรงม้า ลูกสูบ กิโลเมตร/ลิตร

1 รถยนต์บรรทุก ดีเซลย่ีห้อ ISUZU แบบรถ FTR34LXXXT รุ่นปี 2017 240 6 สูบ 82-6444 30 มิถุนายน 2560 2.276
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  แบบบรรทุกขยะ 10 ลูกบาศก์เมตร แบบรถ FTR34LXXXT  เพชรบูรณ์
รุ่นปี 2017 สีส้ม ฟ้า เหลือง เลขตัวถังรถ MP1FRT34LGT000133
หมายเลขเคร่ืองยนค์ 6KK1-RH3103 น ้าหนักรถ 7,800 กิโลกรัม
น ้าหนักรถบรรทุกหรือน ้าหนังลงเพลา 7,200 กิโลกรัม
น ้าหนักรวม 15,000 กิโลกรัม

2 รถยนบรรทุกขยะมูลฝอย ชนิดเปิดข้างเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 121 ซีซี 4 สูบ 81-5547 26 กรกฎาคม 2549 8.208
ย่ีห้อ HINO รุ่น WU340R-HKMWX3 เลขแคสซี MNKCL4104001518  เพชรบูรณ์
เลขเคร่ือง WO4D-TK14013  น ้าหนัก 7,000 กก.

3 รถบรรทุก(ดีเซล) ย่ีห้อ ISUZU แบบ FTR34QXXXQ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 240 6 บษ 1630 24 กุมภาพันธ์ 2558 4.388
แบบบรรทุกน ้าอเนกประสงค์จุน ้าได้ 6,000 ลิตร ลักษณะรถดับเพลิง เพชรบูรณ์
 รุ่นปี ค.ศ.2013 สีแดง เลขตัวรถ MP1FTR347DT000579 อยู่ท่ีหน้าขวา
 ย่ีห้อเคร่ืองยนต์ ISUZU เลขเคร่ืองยนต์ 6HK1646751 อยู่ท่ีขวาเคร่ือง
เชื อเพลิงดีเซล ความจุกระบอกสูบ 7,790 ซีซี  2 เพลา 4 ล้อ ยาง 6 เส้น
น ้าหนักรถ 6,600 กิโลกรัม น ้าหนักรถบรรทุก/น ้าหนักลงเพลา 8,400 กิโลกรัม 
น ้าหนักรวม 15,000 กิโลกรัม

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ การก้าหนดเกณฑ์การใช้สิ นเปลืองน ้ามันเชื อเพลิงส้าหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง 
องค์การบริหารส่ว่นต้าบลบุ่งคล้า อ้าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ส้าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หมายเหตุ
ขนาด

แบบยานพาหนะ ล าดับ หมายเลขทะเบียน วันท่ีได้มาซ่ึงกรรมสิทธ์ิ
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ปริมาณเช้ือเพลิงท่ีใช้
แรงม้า ลูกสูบ กิโลเมตร/ลิตร

4 รถบรรทุก(ดีเซล) ย่ีห้อ ISUZU รุ่น V-CROSS 2.5 VGS Z ขนาด 1 ตัน 136 4 บล-1072 17 กรกฎาคม 2555 13.941
ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบมีช่องว่าง ด้านหลังคนขับ (CAB) ปริมาตรกระบอก  เพชรบูรณ์
สูบไม่ต้่ากว่า  2,400 ซีซี  รถรุ่นTFS86JEQH4P(M) V-CROSS  2.5 CAB
สีเงินอาร์กติก (บรอนซ์เงิน) หมายเลขเคร่ืองยนต์ 4JK1 JV0954
หมายเลขเคร่ืองยนต์ 4JK1 JV0954 หมายเลขตัวถัง MP1TFS86J CT102341

5 รถยนต์รับส่งนักเรียน ย่ีห้อ TOYOTA HILUX VIGO หมายเลขตัวถัง 102 4 นข 3736 11 ธันวาคม 2550 10.425
MROCS12G200051993 เลขเคร่ืองยนต์ 2KD-7448890  เพชรบูรณ์

6 รถจักรยานยนต์ ย่ีห้อ HONDA แบบ เวฟ 125 เอ็กซ์ รุ่นปี ค.ศ.2007 9.5 1 ขคม 8 21 ธันวาคม 2550 48.896
เลขตัวถังรถ เอนเอฟ 125 ทีเอฟ 0005062  เพชรบูรณ์
ขนาด 124.9 ซีซี เพลา 2 ล้อ ยาง 2 เส้น

7 รถจักรยานยนต์ ย่ีห้อ SUZUKI แบบ UY 125  รุ่นปี ค.ศ.2005 8.5 1  สูบ ขทท 565 30 มิถุนายน 54 38.477
เลขตัวถังรถ CF48A-TH103169  เพชรบูรณ์
ขนาด 124 ซีซี   เพลา 2 ล้อ ยาง 2 เส้น

8 รถจักรยานยนต์ ย่ีห้อ Honda Wave 125I รุ่นปี 2017 ปริมาตรกระบอกสูบ 9.5 1  สูบ 1กญ1378 24 มีนาคม 2560 53.010
124.8 ซีซี รุ่น AFS125MSFD TH สตาร์ทมือและเท้า หมายเลขตัวถัง  เพชรบูรณ์
MLHJA2115H5535918 หมายเลขเคร่ืองยนต์ JA211E-0359182
เพลา 2 ล้อ ยาง 2 เส้น

หมายเหตุล าดับ แบบยานพาหนะ 
ขนาด

หมายเลขทะเบียน วันท่ีได้มาซ่ึงกรรมสิทธ์ิ
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ปริมาณเช้ือเพลิงท่ีใช้
แรงม้า ลูกสูบ กิโลเมตร/ลิตร

9 รถจักรยานยนต์ ย่ีห้อ  Honda Wave 110I รุ่นปี 2018 ปริมาตรกระบอกสูบ 7 1  สูบ 1 กฐ 7563 18 พฤษภาคม 2561 54.248
 109.1 ซีซี รุ่น AFS110KDFJTH Wave 110i  สตาร์ทเท้า หมายเลขตัวถัง  เพชรบูรณ์
HLHJA1433J5329451 หมายเลขเคร่ืองยนต์ JA143E-0329451
เพลา 2 ล้อ ยาง 2 เส้น

10 รถจักรยานยนต์ ย่ีห้อ Honda Wave 110I รุ่นปี 2018 ปริมาตรกระบอกสูบ 7 1  สูบ 1 กฐ 7564 18 พฤษภาคม 2561 48.896
109.1 ซีซี รุ่น AFS110KDFJ2TH Wave110 สตาร์ทเท้า หมายเลขตัวถัง  เพชรบูรณ์
HLHJA1433J5331426 หมายเลขเคร่ืองยนต์ JA143E-0331426
เพลา 2 ล้อ ยาง 2 เส้น

11 รถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ แบบเทท้าย ติดตั งเครนไฮดรอลิค 150 4 สูบ  82 9884 20 มกราคม 2564 10.435

ย่ีห้อ HINO รุ่น INNOVATOR 300 หมายเลขเคร่ืองยนต์ N04CVBH22352  เพชรบูรณ์

หมายเลขตัวถัง  MNKCCL0H302004251 

         (นางสาวพรชนก  พลเดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล ปฏิบัติหน้าท่ี

    นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลบุ่งคล้า
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