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Trang-sdo-46   
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบอ่หนิ  

 

ขอ้มลูการใชพ้ลงังานของหนว่ยงาน 

    

บนัทกึขอ้มลูการใชพ้ลงังาน

   ปีงบประมาณ :  2564    ไตรมาสที� :   1     

แบบฟอรม์รายงานการใชพ้ลงังาน ไตรมาสที� 1 (เดอืน ตลุาคม - ธนัวาคม)
ประจาํปีงบประมาณ 2564

ชื�อหน่วยงาน องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบอ่หนิ จังหวดั ตรัง 
ชื�อหน่วยงานเดมิกอ่นปฏริปูราชการ ปี 2546 สภาตําบลบอ่หนิ 
สงักดักรม หน่วยงานทอ้งถิ�น สงักดักระทรวง สว่นราชการไมส่งักดัสํานักนายกรัฐมนตร ี
ชื�อผูป้ระสานงาน ปัณณวชิญ ์ณรงค ์ สถานที�ตดิตอ่ 258 ถนนรัษฎานุประดษิฐ ์ตําบลบอ่หนิ อําเภอสเิกา จังหวดัตรัง 92150 
โทรศพัท ์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012 e-mail pannawit1974@gmail.com 
 
 หน่วยงานของทา่น ม ี ไมม่ ีงบประมาณคา่ไฟฟ้า และ ม ี ไมม่ ีงบประมาณคา่เชื�อเพลงิ
 

เดอืน/ปี
ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า ปรมิาณการใชเ้ชื�อเพลงิ

หน่วยไฟฟ้า 
 (kWh)

จํานวนเงนิ 
 (บาท)

เบนซนิ1 
 (ลติร)

แกส๊โซฮอล
 (ลติร)

ดเีซล/ไบโอดเีซล
 (ลติร)

กา๊ซธรรมชาติ
 (กโิลกรัม)

จํานวนเงนิ
 (บาท)

 ตลุาคม / 2563  1078 4764.50 215.20 4800

 พฤศจกิายน / 2563  1078 4764.50 227.69 5600

 ธนัวาคม / 2563  932 4093.16 179.87 4400

รวมไตรมาสนี� 3,088.00 13,622.16 0.00 0.00 622.76 0.00 14,800.00

1 เฉพาะนํ�ามนัเบนซนิ 91/เบนซนิ 95 ไมร่วมดเีซล
*** ถา้ในเดอืนนั�นไมม่กีารใชไ้ฟฟ้าหรอืนํ�ามนั ใหร้ายงานตวัเลข 1 ในชอ่งไฟฟ้าหรอืชอ่งนํ�ามนั (นํ�ามนัชนดิใดกไ็ด)้

ปัจจัย/สาเหตขุองการใชพ้ลงังานเพิ�มขึ�น-ลดลง (สว่นของสํานักงาน) 
 

อื�น ๆ 
 

  

https://e-report.energy.go.th/data/index.php
https://e-report.energy.go.th/data/usingtype.php
https://e-report.energy.go.th/data/office.php
https://e-report.energy.go.th/data/team.php
https://e-report.energy.go.th/data/energy.php
https://e-report.energy.go.th/data/usingtype.php
https://e-report.energy.go.th/data/department.php
https://e-report.energy.go.th/data/completedata.php
https://e-report.energy.go.th/data/contact_inform.php
https://e-report.energy.go.th/data/idxgrp_new65.php
https://e-report.energy.go.th/data/energy.php
https://e-report.energy.go.th/data/energy.php?byr=2564&tri=1
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Trang-sdo-46   
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบอ่หนิ  

 

ขอ้มลูการใชพ้ลงังานของหนว่ยงาน 

    

บนัทกึขอ้มลูการใชพ้ลงังาน

   ปีงบประมาณ :  2564    ไตรมาสที� :   2     

แบบฟอรม์รายงานการใชพ้ลงังาน ไตรมาสที� 2 (เดอืน มกราคม - มนีาคม)
ประจาํปีงบประมาณ 2564

ชื�อหน่วยงาน องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบอ่หนิ จังหวดั ตรัง 
ชื�อหน่วยงานเดมิกอ่นปฏริปูราชการ ปี 2546 สภาตําบลบอ่หนิ 
สงักดักรม หน่วยงานทอ้งถิ�น สงักดักระทรวง สว่นราชการไมส่งักดัสํานักนายกรัฐมนตร ี
ชื�อผูป้ระสานงาน ปัณณวชิญ ์ณรงค ์ สถานที�ตดิตอ่ 258 ถนนรัษฎานุประดษิฐ ์ตําบลบอ่หนิ อําเภอสเิกา จังหวดัตรัง 92150 
โทรศพัท ์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012 e-mail pannawit1974@gmail.com 
 
 หน่วยงานของทา่น ม ี ไมม่ ีงบประมาณคา่ไฟฟ้า และ ม ี ไมม่ ีงบประมาณคา่เชื�อเพลงิ
 

เดอืน/ปี
ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า ปรมิาณการใชเ้ชื�อเพลงิ

หน่วยไฟฟ้า 
 (kWh)

จํานวนเงนิ 
 (บาท)

เบนซนิ1 
 (ลติร)

แกส๊โซฮอล
 (ลติร)

ดเีซล/ไบโอดเีซล
 (ลติร)

กา๊ซธรรมชาติ
 (กโิลกรัม)

จํานวนเงนิ
 (บาท)

 มกราคม / 2564  887 3858.81 189.90 4800

 กมุภาพันธ ์/ 2564  1020 4251.27 273 7280

 มนีาคม / 2564  1282 5447.91 266.27 7280

รวมไตรมาสนี� 3,189.00 13,557.99 0.00 0.00 729.17 0.00 19,360.00

1 เฉพาะนํ�ามนัเบนซนิ 91/เบนซนิ 95 ไมร่วมดเีซล
*** ถา้ในเดอืนนั�นไมม่กีารใชไ้ฟฟ้าหรอืนํ�ามนั ใหร้ายงานตวัเลข 1 ในชอ่งไฟฟ้าหรอืชอ่งนํ�ามนั (นํ�ามนัชนดิใดกไ็ด)้

ปัจจัย/สาเหตขุองการใชพ้ลงังานเพิ�มขึ�น-ลดลง (สว่นของสํานักงาน) 
 

อื�น ๆ 
 

  

https://e-report.energy.go.th/data/index.php
https://e-report.energy.go.th/data/usingtype.php
https://e-report.energy.go.th/data/office.php
https://e-report.energy.go.th/data/team.php
https://e-report.energy.go.th/data/energy.php
https://e-report.energy.go.th/data/usingtype.php
https://e-report.energy.go.th/data/department.php
https://e-report.energy.go.th/data/completedata.php
https://e-report.energy.go.th/data/contact_inform.php
https://e-report.energy.go.th/data/idxgrp_new65.php
https://e-report.energy.go.th/data/energy.php
https://e-report.energy.go.th/data/energy.php?byr=2564&tri=2
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Trang-sdo-46   
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบอ่หนิ  

 

ขอ้มลูการใชพ้ลงังานของหนว่ยงาน 

    

บนัทกึขอ้มลูการใชพ้ลงังาน

   ปีงบประมาณ :  2564    ไตรมาสที� :   3     

แบบฟอรม์รายงานการใชพ้ลงังาน ไตรมาสที� 3 (เดอืน เมษายน - มถินุายน)
ประจาํปีงบประมาณ 2564

ชื�อหน่วยงาน องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบอ่หนิ จังหวดั ตรัง 
ชื�อหน่วยงานเดมิกอ่นปฏริปูราชการ ปี 2546 สภาตําบลบอ่หนิ 
สงักดักรม หน่วยงานทอ้งถิ�น สงักดักระทรวง สว่นราชการไมส่งักดัสํานักนายกรัฐมนตร ี
ชื�อผูป้ระสานงาน ปัณณวชิญ ์ณรงค ์ สถานที�ตดิตอ่ 258 ถนนรัษฎานุประดษิฐ ์ตําบลบอ่หนิ อําเภอสเิกา จังหวดัตรัง 92150 
โทรศพัท ์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012 e-mail pannawit1974@gmail.com 
 
 หน่วยงานของทา่น ม ี ไมม่ ีงบประมาณคา่ไฟฟ้า และ ม ี ไมม่ ีงบประมาณคา่เชื�อเพลงิ
 

เดอืน/ปี
ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า ปรมิาณการใชเ้ชื�อเพลงิ

หน่วยไฟฟ้า 
 (kWh)

จํานวนเงนิ 
 (บาท)

เบนซนิ1 
 (ลติร)

แกส๊โซฮอล
 (ลติร)

ดเีซล/ไบโอดเีซล
 (ลติร)

กา๊ซธรรมชาติ
 (กโิลกรัม)

จํานวนเงนิ
 (บาท)

 เมษายน / 2564  1010 4420.58 226.03 6160

 พฤษภาคม / 2564  1123 4721.71 174.12 4880

 มถินุายน / 2564  1213 5132.76 292.29 8480

รวมไตรมาสนี� 3,346.00 14,275.05 0.00 0.00 692.44 0.00 19,520.00

1 เฉพาะนํ�ามนัเบนซนิ 91/เบนซนิ 95 ไมร่วมดเีซล
*** ถา้ในเดอืนนั�นไมม่กีารใชไ้ฟฟ้าหรอืนํ�ามนั ใหร้ายงานตวัเลข 1 ในชอ่งไฟฟ้าหรอืชอ่งนํ�ามนั (นํ�ามนัชนดิใดกไ็ด)้

ปัจจัย/สาเหตขุองการใชพ้ลงังานเพิ�มขึ�น-ลดลง (สว่นของสํานักงาน) 
 

อื�น ๆ 
 

  

https://e-report.energy.go.th/data/index.php
https://e-report.energy.go.th/data/usingtype.php
https://e-report.energy.go.th/data/office.php
https://e-report.energy.go.th/data/team.php
https://e-report.energy.go.th/data/energy.php
https://e-report.energy.go.th/data/usingtype.php
https://e-report.energy.go.th/data/department.php
https://e-report.energy.go.th/data/completedata.php
https://e-report.energy.go.th/data/contact_inform.php
https://e-report.energy.go.th/data/idxgrp_new65.php
https://e-report.energy.go.th/data/energy.php
https://e-report.energy.go.th/data/energy.php?byr=2564&tri=3
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องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบอ่หนิ  

 

ขอ้มลูการใชพ้ลงังานของหนว่ยงาน 

    

บนัทกึขอ้มลูการใชพ้ลงังาน

   ปีงบประมาณ :  2564    ไตรมาสที� :   4     

แบบฟอรม์รายงานการใชพ้ลงังาน ไตรมาสที� 4 (เดอืน กรกฎาคม - กนัยายน)
ประจาํปีงบประมาณ 2564

ชื�อหน่วยงาน องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบอ่หนิ จังหวดั ตรัง 
ชื�อหน่วยงานเดมิกอ่นปฏริปูราชการ ปี 2546 สภาตําบลบอ่หนิ 
สงักดักรม หน่วยงานทอ้งถิ�น สงักดักระทรวง สว่นราชการไมส่งักดัสํานักนายกรัฐมนตร ี
ชื�อผูป้ระสานงาน ปัณณวชิญ ์ณรงค ์ สถานที�ตดิตอ่ 258 ถนนรัษฎานุประดษิฐ ์ตําบลบอ่หนิ อําเภอสเิกา จังหวดัตรัง 92150 
โทรศพัท ์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012 e-mail pannawit1974@gmail.com 
 
 หน่วยงานของทา่น ม ี ไมม่ ีงบประมาณคา่ไฟฟ้า และ ม ี ไมม่ ีงบประมาณคา่เชื�อเพลงิ
 

เดอืน/ปี
ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า ปรมิาณการใชเ้ชื�อเพลงิ

หน่วยไฟฟ้า 
 (kWh)

จํานวนเงนิ 
 (บาท)

เบนซนิ1 
 (ลติร)

แกส๊โซฮอล
 (ลติร)

ดเีซล/ไบโอดเีซล
 (ลติร)

กา๊ซธรรมชาติ
 (กโิลกรัม)

จํานวนเงนิ
 (บาท)

 กรกฎาคม / 2564  1468 6131.82 202.45 6000

 สงิหาคม / 2564  1472 6150.09 244.97 7200

 กนัยายน / 2564  1460 6096.77 2.58 238.58 7280

รวมไตรมาสนี� 4,400.00 18,378.68 0.00 2.58 686.00 0.00 20,480.00

1 เฉพาะนํ�ามนัเบนซนิ 91/เบนซนิ 95 ไมร่วมดเีซล
*** ถา้ในเดอืนนั�นไมม่กีารใชไ้ฟฟ้าหรอืนํ�ามนั ใหร้ายงานตวัเลข 1 ในชอ่งไฟฟ้าหรอืชอ่งนํ�ามนั (นํ�ามนัชนดิใดกไ็ด)้

ปัจจัย/สาเหตขุองการใชพ้ลงังานเพิ�มขึ�น-ลดลง (สว่นของสํานักงาน) 
 

อื�น ๆ 
 

  

https://e-report.energy.go.th/data/index.php
https://e-report.energy.go.th/data/usingtype.php
https://e-report.energy.go.th/data/office.php
https://e-report.energy.go.th/data/team.php
https://e-report.energy.go.th/data/energy.php
https://e-report.energy.go.th/data/usingtype.php
https://e-report.energy.go.th/data/department.php
https://e-report.energy.go.th/data/completedata.php
https://e-report.energy.go.th/data/contact_inform.php
https://e-report.energy.go.th/data/idxgrp_new65.php
https://e-report.energy.go.th/data/energy.php
https://e-report.energy.go.th/data/energy.php?byr=2564&tri=4

