
เร่ือง
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง

การกำหนดเกณฑ์การส้ินเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 
พ,ศ. ๒๕๖๒ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลตำบลโนนสูง

อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนตํขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๗ กำหนดให้ในแต่ละปีงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้ส้ินเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิงของรถทุกคัน เพ่ือเปีนหลักฐานในการเบิกจ่าย 
นํ้ามันเช้ือเพลิงและตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบของเทศบาลตำบลโนนสูง ได้กำหนดเกณฑ์การ 
ใช้ส้ินเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิงของรถราชการ ดังน้ี

๑. ข้อกำหนดน๋ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
๒. ให้รถราชการของเทศบาลตำบลโนนสูง เกณฑ์การใช้ส้ินเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิง ดังน้ี 

๒.๑ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ๑๒ ลบ.หลา ชนิด ๖ ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล ๔ สูบ 
๔ จังหวะ ๑๑๕ แรงม้า ยี่ห้ออีซูซุ ผเ38 หมายเลขทะเบียน ๘๓-๘๒๒๐ นครราชสีมา รหัสครุภัณฑ์ 
๐๑๑-๓๔-๐๐๐๒ อัตราการใช้ส้ินเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิง ประมาณ ๖ กิโลเมตร/ลิตร

๒.๒ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ยี่ห้อมิตซูบิซิ รุ่น ๔๕๗ ชนิด ๖ ล้อ 
ขนาด ๑๐ ลบ.ม. เคร่ืองยนต์ดีเซล กำลังแรงม้า ๑๗๐ แรงม้า หมายเลขทะเบียน ๘๓-๙๖๖๗ นครราชสีมา 
รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๑-๐๐๐๔ อัตราการใช้ส้ินเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิง ประมาณ ๒ กิโลเมตร/ลิตร

๒.๓ รถยนต์อเนกประสงค์ (อีแต่น) ดั๊ม1ไฮโดรลิค กระบะเหล็ก หลังคาเก๋ง หมายเลข 
ทะเบียน ฆก ๙๔๔๗ นครราชสีมา รหัสครุภัณฑ์ ๐๓๕-๓๑-๐๐๐๑ อัตราการใช้ส้ินเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิง 
ประมาณ ๐.๕ ลิตร/ช่ัวโมง

๒.๔ รถยนต์บรรทุกขยะแบบปีคอัพ ขนาด ๔ ลบ.หลา ย่ีห้อ โตโยต้า แบบไฮลัคซ์ ชนิด 
๔ ล้อ ขนาด ๔ ลบ.หลา เครื่องยนต์ดีเซล กำลังแรงม้า ๑๑๖ แรงม้า หมายเลขทะเบียน ยก ๖๑๒๐ 

นครราชสีมา รหัสครุภัณฑ์ ๐๓๕-๓๑-๐๐๐๑ อัตราการใช้สิ้นเปลืองนํ้ามันเชื้อเพลิง ประมาณ ๕ 
กิโลเมตร/ลิตร

๒.๕ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดช้างเทท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.หลา 
เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๖๙๖๖ 
นครราชสีมา รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๗-๐๐๐๖ อัตราการใช้สิ้นเปลืองนํ้ามันเชื้อเพลิง ประมาณ ๔ 
กิโลเมตร/ลิตร

๒.๖ รถยนต์ปิคอัพอเนกประสงค์ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ ล้อ ๔ ประตู แรงม้า ๑๑๖ 
แรงม้า ขนาด ๑ ตัน ขับเคล่ือน ๒ ล้อ ย่ีห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน กน ๓๐๓๑ นครราชสีมา รหัสครุภัณฑ์ 
๐๐๑-๔๙-๐๐๑ อัตราการใช้ส้ินเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิง ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร/ลิตร



-๒-
๒.๗ รถยนต์ตักหน้า-ขุดหลัง ขับเคลื่อน ๔ ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลัง 

แรงม้าสูงสุด ๙๒ แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบ ๔,๔๐๐ ซีซี มีน้ําหนักขณะปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๗,๔๐๐ กก. 
ย่ีห้อ าปธ หมายเลขทะเบียน ตง ๗๐๖๘ นครราชสีมา รหัสครุภัณฑ์ ๐๓๗-๔๔-๐๐๐๓ อัตราการใข้ 
ส้ินเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิง ประมาณ ๘ ลิตร/ช่ัวโมง

๒.๘ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบปิคอัพ ชนิด ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีปริมาตร 
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร ยี่ห้อ ผเรร/\ผ 
หมายเลขทะเบียน ๘๗-๑๔๑๒ นครราชสีมา รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๗ อัตราการใช้ส้ินเปลือง 
น้ํามันเช้ือเพลิง ประมาณ ๒.๔ กิโลเมตร/ลิตร

๒.๙ รถจักรยานยนต์ ย่ีห้อ แ(วผอ/\ รุ่น พ/เ\/  ̂๑๒๔ X สีแดง หมายเลขทะเบียน งตจ. 
๓๗๖ นครราชสีมา รหัสครุภัณฑ์ ๐๒๔-๔๒-๐๐๔๓ อัตราการใช้สิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง ประมาณ 

๒๔ กิโลเมตร/ลิตร
๒.๑๐ รถจักรยานยนต์ ย่ีห้อ ฮอนค้า ผเะ ๑๑๐ (เวฟ) สีน้ําเงิน หมายเลขทะเบียน ฃลธ 

๘๖๐ นครราชสีมา รหัสครุภัณฑ์ ๐๒๔-๔๔-๐๐๓๔ อัตราการใช้ส้ินเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิง ประมาณ ๓๐ 
กิโลเมตร/ลิตร

๒.๑๑ รถจักรยานยนต์ ย่ีห้อ ฮอนค้า ผแ ๑๑๐ (เวฟ) สีเขียว หมายเลขทะเบียน ฃลธ 
๘๖๑ นครราชสีมา รหัสครุภัณฑ์ ๐๒๔-๔๔-๐๐๓๔ อัตราการใช้ส้ินเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิง ประมาณ ๓๐ 
กิโลเมตร/ลิตร

๒.๑๒ เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง แบบสะพายไหล่ ย่ีห้อ มากีค้า 
แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบ ขนาด ๓๓.๔ ซีซี. รหัสครุภัณฑ์ ๔๔๒-๖๐-๐๐๔๘ 
น้ํามันเช้ือเพลิง ประมาณ ๑ ลิตร/ช่ัวโมง

๒.๑๓ เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง แบบสะพายไหล่ ย่ีห้อ มากีต้า 
แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบ ขนาด ๓๓.๔ ซีซี. รหัสครุภัณฑ์ ๔๔๒-๖๐-๐๐๔๙

เคร่ืองยนต์ ขนาด ๑.๔ 
อัตราการใช้ส้ินเปลือง

เคร่ืองยนต์ ขนาด ๑.๔ 
อัตราการใช้ส้ินเปลือง

น้ํามันเช้ือเพลิง ประมาณ ๑ ลิตร/ช่ัวโมง
๒.๑๔ เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง แบบสะพายไหล่ ย่ีห้อ มากีค้า เคร่ืองยนต์ ขนาด ๑.๔ 

แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบ ขนาด ๓๓.๔ ซีซี. รหัสครุภัณฑ์ ๔๔๒-๖๐-๐๐๔๐ อัตราการใช้ส้ินเปลือง 
น้ํามันเช้ือเพลิง ประมาณ ๑ ลิตร/ช่ัวโมง

๒.๑๔ เคร่ืองพ่นหมอกควัน ย่ีห้อ เบสฑ์ ฟอกเกอร์ บีเอฟ ๑๔๐ เคร่ืองสันดาปภายใน 
(ชนิดใช้น้ํามันเบนซิน) กำลังสูงสุดของเคร่ืองยนต์ ๔๐ แรงม้า รหัสครุภัณฑ์ ๒๙๑-๖๐-๐๐๑๑ อัตราการใช้ 
ส้ินเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิง ใช้น้ํามันดีเซลประมาณ ๗ ลิตร/ช่ัวโมง และใช้น้ํามันเบนซินประมาณ ๒.๔ ลิตร/ 
ช่ัวโมง

๒.๑๖ เคร่ืองพ่นหมอกควัน ย่ีห้อ เบสท์ ฟอกเกอร์ ปีเอฟ ๑๔๐ เคร่ืองสันดาปภายใน 
(ชนิดใช้น้ํามันเบนซิน) กำลังสูงสุดของเคร่ืองยนต์ ๔๐ แรงม้า รหัสครุภัณฑ์ ๒๙๑-๖๐-๐๐๑๒ อัตราการใช้ 
ส้ินเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิง ใช้น้ํามันดีเซลประมาณ ๗ ลิตร/ช่ัวโมง และใช้น้ํามันเบนซินประมาณ ๒.๔ ลิตร/ 
ช่ัวโมง



-๓-
๒.๑๗ เคร่ืองพ่นหมอกควัน ย่ีห้อ ฒสท์ ฟอกเกอร์ บีเอฟ ๑๕๐ เคร่ืองสันดาปภายใน 

(ชนิด'ใช้ใ]''ามันเบนซิน) กำลังสูงสุดของเคร่ืองยนต์ ๔๐ แรงม้า รหัสครุภัณฑ์ ๒๙๑-๖๐-๐๐๑๓ อัตราการใช้ 
ส้ินเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิง ใช้น้ํามันดีเซลประมาณ ๗ ลิตร/ช่ัวโมง และใช้น้ํามันเบนซินประมาณ ๒.๕ ลิตร/ 
ช่ัวโมง

๒.๑๘ เคร่ืองพ่นหมอกควัน ย่ีห้อ เบสท์ ฟอกเกอร์ บีเอฟ ๑๕๐ เคร่ืองสันดาปภายใน 
(ชนิดใช้น้ํามันเบนซิน) กำลังสูงสุดของเคร่ืองยนต์ ๔๐ แรงม้า รหัสครุภัณฑ์ ๒๙๑-๖๐-๐๐๑๔ อัตราการใช้ 
ส้ินเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิง ใช้น้ํามันดีเซลประมาณ ๗ ลิตร/ช่ัวโมง และใช้น้ํามันเบนซินประมาณ ๒.๕ ลิตร/ 
ช่ัวโมง

๒.๑๙ เคร่ืองพ่นหมอกควัน ย่ีห้อ เบสฑ์ ฟอกเกอร์ ปีเอฟ ๑๕๐ เคร่ืองสันดาปภายใน 
(ชนิดใช้น้ํามันเบนซิน) กำลังสูงสุดของเคร่ืองยนต์ ๔๐ แรงม้า รหัสครุภัณฑ์ ๒๙๑-๖๐-๐๐๑๕ อัตราการใช้ 
ส้ินเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิง ใช้น้ํามันดีเซลประมาณ ๗ ลิตร/ช่ัวโมง และใช้น้ํามันเบนซินประมาณ ๒.๕ ลิตร/ 
ช่ัวโมง

ประกาศ ณ วันท่ี & เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน 
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง



บัญชีแนบท้ายประกาศ
การกำหนดเกณฑ์การใช้ส้ินเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลตำบลโนนสูง
ที่ ยี่ห้อ/แบบ/ขนาด หมายเลข 

ครุภัณฑ์
หมายเลข 
ทะเบียน

วันท่ีได้มา ประเภทท่ีใช้ ประเภทเครื่องยนต์ สภาพ 
ท่ัวไป

อัตราการใช้ 
สิ้นเปลืองนํ้าม้น 

เช้ือเพลิง

อัตราการใช้ 
สิ้นเปลืองน้ํามัน 
เช้ือเพลิงเฉล่ีย/ปี 

งบประมาณ

หมาย
เหตุประจำ

ตำแหน่ง
ส่วน
กลาง

ดีเซล เบนซิน

๑. รถยนต์บรรทุกขยะมูล 
ฝอย ๑๒ ลบ.หลาชนิด 
๖ ล้อ ๔ สูบ ๔ จังหวะ 
๑๑๕ แรงม้า ย่ีห้ออีซซ

๐(ริ)(5)••สา๔- 
๐๐๐๒

๘๓-๘๒๒๐ 
นครราชสีมา

๓๐ ธ.ค.๓๔ / / ใช้งานได้ ๖ กม./ลิตร ๑,๐๖๓ ลิตร

๒. รถยนต์บรรทุกขยะมูล 
ฝอยแบบอัดท้าย ท้าย 
ย่ีห้อมิตซูบิซิ รุ่น ๔๕๗ 
ชนิด ๖ ล้อ ขนาด ๑๐ 
ลบ.ม. กำลังแรงม้า ๑๗๐ 
แรงม้า

๐(ริ)(ริ)-๔(ริ)- 
๐๐๐๔

๘๓-๙๖๖๗ 
นครราชสีมา

๒๔ พ.ย.๔๑ / / ใช้งานได้ ๒ กม./ลิตร ๒,๔๓๕ ลิตร

๓. รถยนต์อเนกประสงค์ 
(อีแตน) ด๊ัมไฮโดรลิค 
กระบะเหล็ก หลังคาเกํง

๐๓๕-๓๑- 
๐๐๐๑

ฆก ๙๔๔๗ 
นครราชสีมา

๕ ก.พ.๓๑ / / ใช้งานได้ ๐.๕ ลิตร/ช่ัวโมง ๑๖๐ ลิตร



บัญชีแนบท้ายประกาศ
การกำหนดเกณฑ์การใช้สันเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒(ะ๖๒ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลตำบลโนนลุง
ที่ ยี่ห้อ/แบบ/ขนาด หมายเลข 

ครุภัณฑ์
หมายเลข 
ทะเบียน

วันท่ีได้มา ประเภทท่ีใช้ ประเภทเครื่องยนต์ สภาพ 
ท่ัวไป

อัตราการใช้ 
สันเปลืองนํ้ามัน 

เช้ือเพลิง

อัตราการใช้ 
สันเปลืองนํ้ามัน 
เช้ือเพลิงเฉล่ีย/ปี 

งบประมาณ

หมาย
เหตุประจำ

ตำแหน่ง
ส่วน
กลาง

ดีเซล เบนซิน

(̂ . รถยนต์บรรทุกขยะ 
แบบปีคอัพ ขนาด ๔ 
ลบ.หลา ย่ีห้อ โตโยต้า 
แบบไฮลัคซ์ ชนิด ๔ ล้อ 
ขนาด ๔ ลบ.หลา กำลัง 
แรงม้า ๑๑๖ แรงม้า

๐๑๑-๔๓- 
๐๐๐๕

ยก ๖๑๒๐ 
นครราชสีมา

๒๓ ม.ค.๔๓ / / ใช้งานได้ ๕ กม./ลิตร ๑1๓๕๕.๑๗ ลิตร

๕. รถยนต์บรรทุกขยะมูล 
ฝอยแบบเปิดช้างเทท้าย 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
๑๒ ลบ.หลา ขนาดกำลัง 
ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า 
ย่ีห้อ อีซซุ

๐๐๒-๔๗- 
๐๐๐๖

๘๔-๖๙๖๖ 
นครราชสีมา

๒๔ ธ.ค.๔๖. / / ใช้งานได้ ๔ กม./ลิตร ๒1๕๕๘ ลิตร

๖. รถยนต์ปิคอัพ 
อเนกประสงค์ ๔ ล้อ ๔ 
ประตู ๑๑๖ แรงม้า 
ขนาด ๑ ตัน ขับเคล่ือน 
๒ ล้อ ย่ีห้ออีซซุ

๐๐๑-๔๙- 
006)6)

กน ๓๐๓๑ 
นครราชสีมา

๒๘ ก.พ.๔๙ / / ใช้งานได้ ๑๐ กม./ลิตร ๑1๐๕๑.๓๖ ลิตร



บัญชีแนบท้ายประกาศ
การกำหนดเกณฑ์การใช้ส้ินเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กองลาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลตำบลโนนสง
ที่ ยี่ห้อ/แบบ/ขนาด หมายเลข 

ครุภัณฑ์
หมายเลข 
ทะเบียน

วันท่ีได้มา ประเภทท่ีใช้ ประเภทเครื่องยนต์ สภาพ 
ท่ัวไป

อัตราการไซ้ 
สิ้นเปลืองน้ํามัน 

เช้ือเพลิง

อัตราการใช้ 
สิ้นเปลืองน้ํามัน 
เช้ือเพลิงเฉล่ีย/ปี 

งบประมาณ

หมาย
เหตุประจำ

ตำแหน่ง
ส่วน
กลาง

ดีเซล เบนซิน

๗. รถยนต์ตักหน้า-ขุดหลัง 
ขับเคล่ือน ๔ ล้อ 
เคร่ืองยนต์ดีเซล ๔ สูบ 
๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้า 
สูงสุด ๙๒ แรงม้า 
ปริมาตรกระบอกสูบ 
๔,๔๐๐ ซีซี มีน้ําหนัก 
ขณะปฏิบัติงานไม่น้อย 
กว่า ๗,๔๐๐ กก ย่ีห้อ.0

๐๓๗-๔๔- 
๐๐๐๓

ตง ๗๐๖๘ 
นครราฃสีมา

๒๔ ม.ค.๔๔ / / ใช้งานได้ ๘ ลิตร/ซ่ัว'โมง ๔,๐๗๒ ลิตร

๘. รถยนต์บรรทุกขยะมูล 
ฝอย แบบปิคอัพ ชนิด ๔ 
ล้อ มีปริมาตร กระบอก 
สูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ 
ซีซี. มีปริมารความจุไม่ 
น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์ 
เมตร ย่ีห้อ ผเรร/\แ

๐๐๒-๔๔-
๐๐๐๗

๘๗-๑๔๑๒ 
นครราซสีมา

๒๖ ม.ค.๔๔ / / ใช้งานได้ ๒.๔ กม./ลิตร ๑,๙๒๔ ลิตร



บัญชีแนบท้ายประกาศ
การกำหนดเกณฑ์การใช้สันเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิง

ประจำปีงบประมาณ พ.ค. ๒(ะ๖๒ กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม เทศบาลตำบลโนนลง
ท่ี ยี่ห้อ/แบบ/ขนาด หมายเลข 

ครุภัณฑ์
หมายเลข 
ทะเบียน

วันท่ีได้มา ประเภทท่ีใช้ ประเภทเครื่องยนต์ สภาพ 
ท่ัวไป

อัตราการใช้ 
สันเปลืองนํ้ามัน 

เช้ือเพลิง

อัตราการใช้ 
สันเปลืองนํ้ามัน 
เช้ือเพลิงเฉล่ีย/ปี 

งบประมาณ

หมาย
เหตุประจำ

ตำแหน่ง
ส่วน
กลาง

ดีเซล เบนซิบ

๙. รถจักรยานยนต์ ย่ีห้อ 
แ(วผอ/\รุ่น ผ/\ปอ 
๑๒๕ X สิแดง

๐๒๔-๕๒- 
๐๐๔๓

งตจ ๓๗๖ 
นครราชสีมา

๓๐ เม.ย.๕๒ / / ใช้งานได้ ๒๕ กม./ลิตร ๔๒ ลิตร

๑๐. รถจักรยานยนต์ ย่ีห้อ 
ฮอนด้า ผเะ ๑๑๐ (เวฟ) 
สืน้ําเงิน

๐๒๔-๔๕- 
๐๐๓๔

ฃลธ ๘๖๐ 
นครราชสีมา

๒๑ ก.ย.๔๔ / / ใช้งานได้ ๓๐ กม./ลิตร ๑๒ ลิตร

6)(9). รถจักรยานยนต์ ย่ีห้อ 
ฮอนด้า ผ[ะ ๑๑๐ (เวฟ) 
สีเขียว

๐๒๔-๔๕-
๐๐๓๕

ฃลธ ๘๖๑ 
นครราชสีมา

๒๑ ก.ย.๔๔ / / ใช้งานได้ ๓๐ กม./ลิตร ๓ ลิตร

๑๒. เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อ 
แข็ง แบบสะพายไหล่ 
ย่ีห้อ มากีต้า 
เคร่ืองยนต์ ขนาด ๑.๕ 
แรงม้า ปริมาตรกระบอก 
สูบ ขนาด ๓๓.๕ ซีซี.

๔๔๒-๖๐- 
๐๐๔๘

๒๐ ก.พ. ๖๐ / / ใช้งานได้ ๑ ลิตร/ช่ัวโมง ๑๓๐ ลิตร 
(จำนวน ๓ เคร่ือง)



บัญชีแนบท้ายประกาศ
การกำหนดเกณฑ์การใช้ส้ินเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕:๖๒ กองสาธารณลุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลตำบลโนนสง
ท่ี ยี่ห้อ/แบบ/ขนาด หมายเลข 

ครุภัณฑ์
หมายเลข 
ทะเบียน

วันท่ีได้มา
-. -—-.....  -3
ประเภทท่ีใช้ ประเภทเครื่องยนต์

— ‘ง
สภาพ 
ท่ัวไป

อัตราการใช้ 
สิ้นเปลืองนํ้ามัน 

เช้ือเพลิง

อัตราการใช้ 
สิ้นเปลืองน้ํามัน 
เช้ือเพลิงเฉล่ีย/ปี 

งบประมาณ

หมาย
เหตุประจำ

ตำแหน่ง
ส่วน
กลาง

ดีเซล เบนซิน

๑๓. เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 
แบบสะพายไหล่ ย่ีห้อ 
มากีต้า เคร่ืองยนต์ ขนาด 
๑.๕ แรงม้า ปริมาตร 
กระบอกสูบ ขนาด ๓๓.๕ ซีชี.

๔๔๒-๖๐- 
๐๐๔๙

๒๐ ก.พ. ๖๐ / / ใช้งานได้ ๑ ลิตร/จ่ัวโมง ๑๓๐ ลิตร 
(จำนวน ๓ 

เคร่ือง)

๑(ริ̂. เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 
แบบสะพายไหล่ ย่ีห้อ 
มากีต้า เคร่ืองยนต์ ขนาด 
๑.๕ แรงม้า ปริมาตร 
กระบอกสูบ ขนาด ๓๓.๕ ซีซี.

๔๔๒-๖๐- 
๐๐๕๐

๒๐ ก.พ. ๖๐ / / ใช้งานได้ ๑ ลิตร/จ่ัวโมง ๑๓๐ ลิตร 
(จำนวน ๓ 

เคร่ือง)

๑๕. เครื่องพ่นหมอกควัน ยี่ห้อ 
เบสท' พ ่อกเกอร ์ บ ีเอพ ่ 
๑๕๐ เคร่ืองสันดาปภายใน 
(ชนิดใช้น้ํามันเบนซิน)
กำลังสูงสุดของเคร่ืองยนต์ 
๔๐ แรงม้า

๒๙๑-๖๐- 
00๑๑

๑๒ มิ.ย.๖๐ / / / ใช้งานได้ น้ํามันดีเซล 
ประมาณ ๗ 
ลิตร/จ่ัวโมง 
นกมันเบนซิน 
ประมาณ ๒.๕ 
ลิตร/จ่ัวโมง

น้ํามันเบซิน 
๓๖๔ ลตร 
น้ํามันดีเซล 
๑,๐๐๑ ลิตร 

(จำนวน ๕ เคร่ือง)



บัญชีแนบท้ายประกาศ
การกำหนดเกณฑ์การใช้ส้ินเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ, ๒๔๖๒ กองสาธารณลุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลตำบลโนนสง
ที่ ยี่ห้อ/แบบ/ขนาด หมายเลข 

ครุภัณฑ์
หมายเลข 
ทะเบียน

วันท่ีได้มา ประเภทท่ีใช้ ประเภท 
เคร่ืองยนต์

สภาพ 
ท่ัวไป

อัตราการใช้ 
สิ้นเปลืองน้ํามัน 

เช้ือเพลิง

อัตราการใช้ 
สิ้นเปลืองนํ้ามัน 
เช้ือเพลิงเฉล่ีย/ปี 

งบประมาณ

หมาย
เหตุ

ประจำ
ตำแหน่ง

ส่วน
กลาง

ดีเซล เบนซิน

๑๖. เคร่ืองพ่นหมอกควัน ย่ีห้อ เบสท์ 
พ่อกเกอร์ บีเอฟ ๑๕:๐ เครื่อง 
สันดาปภายใน
(ชนิดใช้น้ํามันเบนซิน) กำลัง 
สูงสุดของเคร่ืองยนต์ ๔๐ แรงม้า

๒๙๑-๖๐- 
๐๐๑๒

๑๒ มิ.ย.๖๐ / / / ใช้งานได้ น้ํามันดีเซล 
ประมาณ ๗ 
ลิตร/ช่ัวโมง 
น้ํามันเบนซิน 
ประมาณ ๒.๔ 
ลิตร/ช่ัวโมง

น้ํามันเบซิน 
๓๖๔ ลิตร 
น้ํามันดีเซล 
๑,๐๐๑ ลิตร 
(จำนวน ๔ 

เคร่ือง)

๑๗. เคร่ืองพ่นหมอกควัน ย่ีห้อ เบสท์ 
ฟอกเกอร์ ปีเอฟ ๑๔๐ เครื่อง 
สันดาปภายใน
(ชนิดใช้น้ํามันเบนซิน) กำลัง 
สูงสุดของเคร่ืองยนต์ ๔๐ แรงม้า

๒๙๑-๖๐- 
๐๐๑๓

๒๔ ส.ค.๖๐ / / / ใช้งานได้ น้ํามันดีเซล 
ประมาณ ๗ 
ลิตร/ช่ัวโมง 
น้ํามันเบนซิน 
ประมาณ ๒.๔ 
ลิตร/ช่ัวโมง

น้ํามันเบซิน 
๓๖๔ ลตร 
น้ํามันดีเซล 
๑,๐๐๑ ลิตร 
(จำนวน ๔ 

เคร่ือง)



บัญชีแนบท้ายประกาศ
การกำหนดเกณฑ์การใช้ส้ินเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลตำบลโนนลง
ที่ ยี่ห้อ/แบบ/ขนาด หมายเลข 

ครุภัณฑ์
หมายเลข 
ทะเบียน

วันท่ีได้มา ประเภทท่ีใช้ ประเภทเครื่องยนต์ สภาพ 
ท่ัวไป

อัตราการใช้ 
สิ้นเปลืองนํ้ามัน 

เช้ือเพลิง

อัตราการใช้ 
สิ้นเปลืองนํ้ามัน 
เช้ือเพลิงเฉล่ีย/ปี 

งบประมาณ

หมาย
เหตุประจำ

ตำแหน่ง
ส่วน
กลาง

ดีเซล เบนซิน

๑̂ 3. เคร ื ่ องพ่นหมอกควัน ยี่ห ้อ 
เบสท้ ฟอกเกอร์ ■บีเอฟ ๑๕:๐ 
เคร่ืองสันดาปภายใน 
(ซนิดใช้น้ํามันเบนซิน) กำลัง 
สูงสุดของเคร่ืองยนต์ 
๔๐ แรงม้า

๒๙๑-๖๐- 
๐๐๑(ริ̂

๒๕ ส.ค.๖๐ / / / ใช้งานได้ น้ํามันดีเซล 
ประมาณ ๗ 
ลิตร/ช่ัวโมง 
น้ํามันเบนซิน 
ประมาณ ๒.๕ 
ลิตร/ช่ัวโมง

น้ํามันเบซิน 
๓๖๔ ลิตร 
น้ํามันดีเซล 
๑,๐๐๑ ลิตร 
(จำนวน ๕ 

เคร่ือง)

๑๙. เคร ื ่ องพ่นหมอกควัน ยี่ห ้อ 
เบสท้ ฟอกเกอร์ บีเอพ่ ๑๕๐ 
เคร่ืองสันดาปภายใน 
(ชนิดใช้น้ํามันเบนซิน) กำลัง 
สูงสุดของเคร่ืองยนต์ 
๔๐ แรงม้า

๒๙๑-๖๐- 
๐๐๑(^

๒๕ ส.ค.๖๐ / / / ใช้งานได้ น้ํามันดีเซล 
ประมาณ ๗ 
ลิตร/ช่ัวโมง 
น้ํามันเบนซิน 
ประมาณ ๒.๕ 
ลิตร/ช่ัวโมง

น้ํามันเบซิน 
๓๖๔ ลิตร 
น้ํามันดีเซล 
๑,๐๐๑ ลิตร 
(จำนวน ๕ 

เคร่ือง)


