
ตุลาคม

ปีงบประมาณ 2565
ข้อมูลค่าน ้าประปา มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ พื นท่ี จ้านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ

1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) 17,313.52

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) 642.00

3 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง) 535.00

4 ส่วนพ้ืนท่ีให้เช่า(โรงแรมเก็ตสลีป เชียงใหม่) 27,223.15

45,713.67

หมายเหตุ *มทร.ล้านนา เชียงใหม่(ดอยสะเก็ด) ผลิตน ้าประปาใช้เอง ใช้แหล่งน ้าดิบจากแหล่งน ้าธรรมชาติ และโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาแม่กวงอุดมธารา                                        

ข้อมูลค่าไฟฟ้า มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ พื นท่ี จ้านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ

1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) 724,214.56

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) 97,907.76

3 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง) 15,646.18

4 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) 347,265.71

5 ส่วนพ้ืนท่ีให้เช่า(โรงแรมเก็ตสลีป เชียงใหม่) 92,154.87

1,277,189.08

ข้อมูลค่าบริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ รายการ จ้านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ

1 ค่าบริการโทรศัพท์ผู้บริหาร (งปม.) 27,195.74

2 ค่าบริการโทรศัพท์ผู้บริหาร (ผป.) 26,876.88

54,072.62

ข้อมูลค่าบริการโทรศัพท์ (ทีโอที) มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ พื นท่ี จ้านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ

1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) 10,002.79

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) 304.95

10,307.74

ข้อมูลค่าบริการไปรษณีย์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ รายการ จ้านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ

1 ค่าบริการไปรษณีย์ 17,107.00

17,107.00

ข้อมูลการใช้สาธารณูปโภค รวมทั งหมด มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ รายการ จ้านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ

1 ค่าสาธารณูปโภค รวมท้ังหมด 1,404,390.11

1,404,390.11

ข้อมูลการใช้สาธารณูปโภค มทร.ล้านนา เชียงใหม่ มูลค่า (บาท) ประจ้าเดือน

รายละเอียด

รวม

รวม

รายละเอียด

รวม

รายละเอียด

เบิกเงินงบประมาณแผ่นดิน (งปม.)

เบิกเงินผลประโยชน์ (ผป.)

รวม

รายละเอียด

มทร.ล้านนา เชียงใหม่

รวมทั งหมด (บาท)

รายละเอียด

รวม

รายละเอียด

รหัสไปรษณีย์ 50202 ท่ีท าการไปรษณีย์ ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คา่น ้าประปา, 45,713.67 ,

3%

คา่ไฟฟ้า, 1,277,189.08 , 

91%

คา่โทรศัพท ์ผูบ้รหิาร, 
54,072.62 , 4%

คา่โทรศัพท ์ทโีอท,ี 

10,307.74, 1%
คา่ไปรษณีย,์ 17,107.00, 

1%

ขอ้มลูการใชส้าธารณูปโภค รวม มทร.ลา้นนา เชยีงใหม่

มลูคา่ (บาท) เดอืน ตลุาคม ปีงบประมาณ 2565

คา่น ้าประปา คา่ไฟฟ้า คา่โทรศัพท ์ผูบ้รหิาร คา่โทรศัพท ์ทโีอที คา่ไปรษณีย์



ตุลาคม

ปีงบประมาณ 2565
ข้อมูลค่าน ้าประปา มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ พื นท่ี จ้านวนเงิน (หน่วย) หมายเหตุ

1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) 748.00

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) 0.00

3 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง) 5.00

4 ส่วนพ้ืนท่ีให้เช่า(โรงแรมเก็ตสลีป เชียงใหม่) 1,159.00

1,912.00

หมายเหตุ *มทร.ล้านนา เชียงใหม่(ดอยสะเก็ด) ผลิตน ้าประปาใช้เอง ใช้แหล่งน ้าดิบจากแหล่งน ้าธรรมชาติ และโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาแม่กวงอุดมธารา                                        

ข้อมูลค่าไฟฟ้า มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ พื นท่ี จ้านวนเงิน (หน่วย) หมายเหตุ

1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) 172,829.99

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) 23,568.00

3 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง) 3,776.01

4 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) 83,988.32

5 ส่วนพ้ืนท่ีให้เช่า(โรงแรมเก็ตสลีป เชียงใหม่) 23,130.00

307,292.32

ข้อมูลค่าบริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ รายการ จ้านวนเงิน (หน่วย) หมายเหตุ

1 ค่าบริการโทรศัพท์ผู้บริหาร (งปม.) 0.00

2 ค่าบริการโทรศัพท์ผู้บริหาร (ผป.) 0.00

0.00

ข้อมูลค่าบริการโทรศัพท์ (ทีโอที) มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ พื นท่ี จ้านวนเงิน (หน่วย) หมายเหตุ

1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) 0.00

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) 0.00

0.00

ข้อมูลค่าบริการไปรษณีย์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ รายการ จ้านวนเงิน (หน่วย) หมายเหตุ

1 ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00

0.00

ข้อมูลการใช้สาธารณูปโภค รวมทั งหมด มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ รายการ จ้านวนเงิน (หน่วย) หมายเหตุ

1 ค่าสาธารณูปโภค รวมท้ังหมด 309,204.32

309,204.32

ข้อมูลการใช้สาธารณูปโภค มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จ้านวน (หน่วย) ประจ้าเดือน

รายละเอียด

รวม

รวม

รายละเอียด

รวม

รายละเอียด

เบิกเงินงบประมาณแผ่นดิน (งปม.)

เบิกเงินผลประโยชน์ (ผป.)

รวม

รายละเอียด

มทร.ล้านนา เชียงใหม่

รวมทั งหมด (หน่วย)

รายละเอียด

รวม

รายละเอียด

รหัสไปรษณีย์ 50202 ท่ีท าการไปรษณีย์ ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไม่มีการด าเนินงานในส่วนน้ี

ไม่มีการด าเนินงานในส่วนน้ี

ไม่มีการด าเนินงานในส่วนน้ี

1,912.00 

307,292.32 
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ขอ้มลูการใชส้าธารณูปโภค รวม มทร.ลา้นนา เชยีงใหม่

มลูคา่ (บาท) เดอืน ตลุาคม ปีงบประมาณ 2565

คา่น ้าประปา คา่ไฟฟ้า



พฤศจิกายน 

ปีงบประมาณ 2565
ข้อมูลค่าน ้าประปา มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ พื นท่ี จ้านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ

1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) 8,869.93                     

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) 642.00                        

3 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง) 535.00                        

4 ส่วนพ้ืนท่ีให้เช่า(โรงแรมเก็ตสลีป เชียงใหม่) 23,514.32                    

33,561.25                  

หมายเหตุ *มทร.ล้านนา เชียงใหม่(ดอยสะเก็ด) ผลิตน ้าประปาใช้เอง ใช้แหล่งน ้าดิบจากแหล่งน ้าธรรมชาติ และโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาแม่กวงอุดมธารา                                        

ข้อมูลค่าไฟฟ้า มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ พื นท่ี จ้านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ

1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) 627,655.38

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) 88,699.45

3 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง) 15,317.74

4 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) 369,593.87

5 ส่วนพ้ืนท่ีให้เช่า(โรงแรมเก็ตสลีป เชียงใหม่) 91,021.27

1,192,287.71

ข้อมูลค่าบริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ รายการ จ้านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ

1 ค่าบริการโทรศัพท์ผู้บริหาร (งปม.) 26,339.74

2 ค่าบริการโทรศัพท์ผู้บริหาร (ผป.) 27,852.72

54,192.46

ข้อมูลค่าบริการโทรศัพท์ (ทีโอที) มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ พื นท่ี จ้านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ

1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) 9,993.37

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) 304.95

10,298.32

ข้อมูลค่าบริการไปรษณีย์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ รายการ จ้านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ

1 ค่าบริการไปรษณีย์ 25,867.00

25,867.00

ข้อมูลการใช้สาธารณูปโภค รวมทั งหมด มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ รายการ จ้านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ

1 ค่าสาธารณูปโภค รวมท้ังหมด 1,316,206.74

1,316,206.74

ข้อมูลการใช้สาธารณูปโภค มทร.ล้านนา เชียงใหม่ มูลค่า (บาท) ประจ้าเดือน

รายละเอียด

รวม

รวม

รายละเอียด

รวม

รายละเอียด

เบิกเงินงบประมาณแผ่นดิน (งปม.)

เบิกเงินผลประโยชน์ (ผป.)

รวม

รายละเอียด

มทร.ล้านนา เชียงใหม่

รวมทั งหมด (บาท)

รายละเอียด

รวม

รายละเอียด

รหัสไปรษณีย์ 50202 ท่ีท าการไปรษณีย์ ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คา่น ้าประปา, 33,561.25 ,
2%

คา่ไฟฟ้า, 1,192,287.71 , 
91%

คา่โทรศัพท ์ผูบ้รหิาร, 
54,192.46 , 4%

คา่โทรศัพท ์ทโีอท,ี 
10,298.32, 1%

คา่ไปรษณีย,์ 25,867.00, 

2%

ขอ้มลูการใชส้าธารณูปโภค รวม มทร.ลา้นนา เชยีงใหม่

มลูคา่ (บาท) เดอืน พฤศจกิายน ปีงบประมาณ 2565

คา่น ้าประปา คา่ไฟฟ้า คา่โทรศัพท ์ผูบ้รหิาร คา่โทรศัพท ์ทโีอที คา่ไปรษณีย์



พฤศจิกายน 

ปีงบประมาณ 2565
ข้อมูลค่าน ้าประปา มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ พื นท่ี จ้านวนเงิน (หน่วย) หมายเหตุ

1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) 387.00

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) 0.00

3 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง) 7.00

4 ส่วนพ้ืนท่ีให้เช่า(โรงแรมเก็ตสลีป เชียงใหม่) 1,000.00

1,394.00

หมายเหตุ *มทร.ล้านนา เชียงใหม่(ดอยสะเก็ด) ผลิตน ้าประปาใช้เอง ใช้แหล่งน ้าดิบจากแหล่งน ้าธรรมชาติ และโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาแม่กวงอุดมธารา                                        

ข้อมูลค่าไฟฟ้า มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ พื นท่ี จ้านวนเงิน (หน่วย) หมายเหตุ

1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) 149,210.01

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) 20,412.00

3 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง) 3,752.00

4 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) 88,271.04

5 ส่วนพ้ืนท่ีให้เช่า(โรงแรมเก็ตสลีป เชียงใหม่) 22,410.00

284,055.05

ข้อมูลค่าบริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ รายการ จ้านวนเงิน (หน่วย) หมายเหตุ

1 ค่าบริการโทรศัพท์ผู้บริหาร (งปม.) 0.00

2 ค่าบริการโทรศัพท์ผู้บริหาร (ผป.) 0.00

0.00

ข้อมูลค่าบริการโทรศัพท์ (ทีโอที) มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ พื นท่ี จ้านวนเงิน (หน่วย) หมายเหตุ

1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) 0.00

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) 0.00

0.00

ข้อมูลค่าบริการไปรษณีย์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ รายการ จ้านวนเงิน (หน่วย) หมายเหตุ

1 ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00

0.00

ข้อมูลการใช้สาธารณูปโภค รวมทั งหมด มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ รายการ จ้านวนเงิน (หน่วย) หมายเหตุ

1 ค่าสาธารณูปโภค รวมท้ังหมด 285,449.05

285,449.05

ข้อมูลการใช้สาธารณูปโภค มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จ้านวน (หน่วย) ประจ้าเดือน

รายละเอียด

รวม

รวม

รายละเอียด

รวม

รายละเอียด

เบิกเงินงบประมาณแผ่นดิน (งปม.)

เบิกเงินผลประโยชน์ (ผป.)

รวม

รายละเอียด

มทร.ล้านนา เชียงใหม่

รวมทั งหมด (หน่วย)

รายละเอียด

รวม

รายละเอียด

รหัสไปรษณีย์ 50202 ท่ีท าการไปรษณีย์ ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไม่มีการด าเนินงานในส่วนนี้

ไม่มีการด าเนินงานในส่วนนี้

ไม่มีการด าเนินงานในส่วนน้ี

1,394.00 

284,055.05 
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จ านวนเงนิ (บาท)

ขอ้มลูการใชส้าธารณูปโภค รวม มทร.ลา้นนา เชยีงใหม่

มลูคา่ (บาท) เดอืน พฤศจกิายน ปีงบประมาณ 2565

คา่น ้าประปา คา่ไฟฟ้า



ธันวาคม

ปีงบประมาณ 2565
ข้อมูลค่าน ้าประปา มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ พื นท่ี จ้านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ

1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) 6,874.70

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) 856.00

3 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง) 535.00

4 ส่วนพ้ืนท่ีให้เช่า(โรงแรมเก็ตสลีป เชียงใหม่) 23,724.25

31,989.95

หมายเหตุ *มทร.ล้านนา เชียงใหม่(ดอยสะเก็ด) ผลิตน ้าประปาใช้เอง ใช้แหล่งน ้าดิบจากแหล่งน ้าธรรมชาติ และโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาแม่กวงอุดมธารา                                        

ข้อมูลค่าไฟฟ้า มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ พื นท่ี จ้านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ

1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) 471,944.20

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) 73,939.60

3 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง) 13,708.84

4 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) 259,813.13

5 ส่วนพ้ืนท่ีให้เช่า(โรงแรมเก็ตสลีป เชียงใหม่) 71,098.76

890,504.53

ข้อมูลค่าบริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ รายการ จ้านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ

1 ค่าบริการโทรศัพท์ผู้บริหาร (งปม.) 28,898.08

2 ค่าบริการโทรศัพท์ผู้บริหาร (ผป.) 25,795.39

54,693.47

ข้อมูลค่าบริการโทรศัพท์ (ทีโอที) มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ พื นท่ี จ้านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ

1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) 9,932.07

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) 304.95

10,237.02

ข้อมูลค่าบริการไปรษณีย์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ รายการ จ้านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ

1 ค่าบริการไปรษณีย์ 44,381.00

44,381.00

ข้อมูลการใช้สาธารณูปโภค รวมทั งหมด มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ รายการ จ้านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ

1 ค่าสาธารณูปโภค รวมท้ังหมด 1,031,805.97

1,031,805.97

ข้อมูลการใช้สาธารณูปโภค มทร.ล้านนา เชียงใหม่ มูลค่า (บาท) ประจ้าเดือน

รายละเอียด

รวม

รวม

รายละเอียด

รวม

รายละเอียด

เบิกเงินงบประมาณแผ่นดิน (งปม.)

เบิกเงินผลประโยชน์ (ผป.)

รวม

รายละเอียด

มทร.ล้านนา เชียงใหม่

รวมทั งหมด (บาท)

รายละเอียด

รวม

รายละเอียด

รหัสไปรษณีย์ 50202 ท่ีท าการไปรษณีย์ ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คา่น ้าประปา, 31,989.95 ,

3%

คา่ไฟฟ้า, 890,504.53 , 
87%

คา่โทรศัพท ์ผูบ้รหิาร, 
54,693.47 , 5%

คา่โทรศัพท ์ทโีอท,ี 

10,237.02, 1%

คา่ไปรษณีย,์ 44,381.00, 

4%

ขอ้มลูการใชส้าธารณูปโภค รวม มทร.ลา้นนา เชยีงใหม่

มลูคา่ (บาท) เดอืน ธนัวาคม ปีงบประมาณ 2565

คา่น ้าประปา คา่ไฟฟ้า คา่โทรศัพท ์ผูบ้รหิาร คา่โทรศัพท ์ทโีอที คา่ไปรษณีย์



ธันวาคม

ปีงบประมาณ 2565
ข้อมูลค่าน ้าประปา มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ พื นท่ี จ้านวนเงิน (หน่วย) หมายเหตุ

1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) 304.00

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) 20.00

3 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง) 0.00

4 ส่วนพ้ืนท่ีให้เช่า(โรงแรมเก็ตสลีป เชียงใหม่) 1,009.00

1,333.00

หมายเหตุ *มทร.ล้านนา เชียงใหม่(ดอยสะเก็ด) ผลิตน ้าประปาใช้เอง ใช้แหล่งน ้าดิบจากแหล่งน ้าธรรมชาติ และโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาแม่กวงอุดมธารา                                        

ข้อมูลค่าไฟฟ้า มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ พื นท่ี จ้านวนเงิน (หน่วย) หมายเหตุ

1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) 117,510.01

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) 18,048.00

3 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง) 3,424.00

4 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) 66,787.44

5 ส่วนพ้ืนท่ีให้เช่า(โรงแรมเก็ตสลีป เชียงใหม่) 18,870.00

224,639.45

ข้อมูลค่าบริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ รายการ จ้านวนเงิน (หน่วย) หมายเหตุ

1 ค่าบริการโทรศัพท์ผู้บริหาร (งปม.) 0.00

2 ค่าบริการโทรศัพท์ผู้บริหาร (ผป.) 0.00

0.00

ข้อมูลค่าบริการโทรศัพท์ (ทีโอที) มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ พื นท่ี จ้านวนเงิน (หน่วย) หมายเหตุ

1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) 0.00

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) 0.00

0.00

ข้อมูลค่าบริการไปรษณีย์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ รายการ จ้านวนเงิน (หน่วย) หมายเหตุ

1 ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00

0.00

ข้อมูลการใช้สาธารณูปโภค รวมทั งหมด มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ รายการ จ้านวนเงิน (หน่วย) หมายเหตุ

1 ค่าสาธารณูปโภค รวมท้ังหมด 225,972.45

225,972.45

ข้อมูลการใช้สาธารณูปโภค มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จ้านวน (หน่วย) ประจ้าเดือน

รายละเอียด

รวม

รวม

รายละเอียด

รวม

รายละเอียด

เบิกเงินงบประมาณแผ่นดิน (งปม.)

เบิกเงินผลประโยชน์ (ผป.)

รวม

รายละเอียด

มทร.ล้านนา เชียงใหม่

รวมทั งหมด (หน่วย)

รายละเอียด

รวม

รายละเอียด

รหัสไปรษณีย์ 50202 ท่ีท าการไปรษณีย์ ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่มีการด าเนินงานในส่วนนี้

ไม่มีการด าเนินงานในส่วนนี้

ไม่มีการด าเนินงานในส่วนน้ี

1,333.00 

224,639.45 
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จ านวนเงนิ (บาท)

ขอ้มลูการใชส้าธารณูปโภค รวม มทร.ลา้นนา เชยีงใหม่

มลูคา่ (บาท) เดอืน ธนัวาคม ปีงบประมาณ 2565

คา่น ้าประปา คา่ไฟฟ้า



2565
ข้อมูลค่าน ้าประปา มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ พื นท่ี ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม หมายเหตุ

1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) 17,313.52 8,869.93 6,874.70

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) 642.00 642.00 856.00

3 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง) 535.00 535.00 535.00

4 ส่วนพ้ืนท่ีให้เช่า(โรงแรมเก็ตสลีป เชียงใหม่) 27,223.15 23,514.32 23,724.25

45,713.67 33,561.25 31,989.95

หมายเหตุ *มทร.ล้านนา เชียงใหม่(ดอยสะเก็ด) ผลิตน ้าประปาใช้เอง ใช้แหล่งน ้าดิบจากแหล่งน ้าธรรมชาติ และโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาแม่กวงอุดมธารา                                        

ข้อมูลค่าไฟฟ้า มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ พื นท่ี ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม หมายเหตุ

1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) 724,214.56 627,655.38 471,944.20

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) 97,907.76 88,699.45 73,939.60

3 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง) 15,646.18 15,317.74 13,708.84

4 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) 347,265.71 369,593.87 259,813.13

5 ส่วนพ้ืนท่ีให้เช่า(โรงแรมเก็ตสลีป เชียงใหม่) 92,154.87 91,021.27 71,098.76

1,277,189.08 1,192,287.71 890,504.53

ข้อมูลค่าบริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีคณะผู้บริหาร มทร .ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ รายการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม หมายเหตุ

1 ค่าบริการโทรศัพท์ผู้บริหาร (งปม.) 27,195.74 26,339.74 28,898.08

2 ค่าบริการโทรศัพท์ผู้บริหาร (ผป.) 26,876.88 27,852.72 25,795.39

54,072.62 54,192.46 54,693.47

ข้อมูลค่าบริการโทรศัพท์ (ทีโอที) มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ พื นท่ี ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม หมายเหตุ

1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) 10,002.79 9,993.37 9,932.07

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) 304.95 304.95 304.95

10,307.74 10,298.32 10,237.02

ข้อมูลค่าบริการไปรษณีย์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ รายการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม หมายเหตุ

1 ค่าบริการไปรษณีย์ 17,107.00 25,867.00 44,381.00

17,107.00 25,867.00 44,381.00

ข้อมูลการใช้สาธารณูปโภค รวมทั งหมด มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ รายการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม หมายเหตุ

1 ค่าสาธารณูปโภค รวมท้ังหมด 1,404,390.11 1,316,206.74 1,031,805.97

รวมทั งหมด จ้านวน (บาท) 1,404,390.11 1,316,206.74 1,031,805.97

หมายเหตุ การใช้สาธารณูปโภค รวม มทร.ล้านนาเชียงใหม่ มีจ านวนการใช้งานจากเดือนตุลาคม ถึง เดือพฤศจิกายน ลดลง คิดเป็นร้อยละ 0.06

มีจ านวนการใช้งานจากเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนธันวาคม ลดลง คิดเป็นร้อยละ 0.22

ข้อมูลการใช้สาธารณูปโภค มทร.ล้านนา เชียงใหม่ มูลค่า (บาท) ไตรมาสท่ี 1

ปีงบประมาณ

รายละเอียด

3,752,402.82

รวม (บาท)

รวม (บาท)

รายละเอียด

รวม (บาท)

รายละเอียด

เบิกเงินงบประมาณแผ่นดิน (งปม.)

เบิกเงินผลประโยชน์ (ผป.)

รวม (บาท)

รายละเอียด

มทร.ล้านนา เชียงใหม่

รายละเอียด

รวม (บาท)

รายละเอียด

รหัสไปรษณีย์ 50202 ท่ีท าการไปรษณีย์ ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1,404,390.11 

1,316,206.74 

1,031,805.97 

 -

 200,000.00
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 1,000,000.00

 1,200,000.00

 1,400,000.00

 1,600,000.00

มกราคม กมุภาพันธ์ มนีาคม

ขอ้มลูการใชส้าธารณูปโภค รวม มทร.ลา้นนา เชยีงใหม่

มลูคา่ (บาท) ไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

คา่สาธารณูปโภครวม

45,713.67 

1,277,189.08 

54,072.62 

10,307.74 17,107.00

33,561.25 

1,192,287.71 

54,192.46 
10,298.32 25,867.00

31,989.95 

890,504.53 

54,693.47 10,237.02
44,381.00

 -

 50,000.00

 100,000.00

 150,000.00

 200,000.00

 250,000.00

 300,000.00

 350,000.00

 400,000.00

 450,000.00

 500,000.00

 550,000.00

 600,000.00

 650,000.00

 700,000.00

 750,000.00

 800,000.00

 850,000.00

 900,000.00

 950,000.00

 1,000,000.00

 1,050,000.00

 1,100,000.00

 1,150,000.00

 1,200,000.00

 1,250,000.00

 1,300,000.00

 1,350,000.00

คา่น ้าประปา คา่ไฟฟ้า คา่โทรศัพท ์ผูบ้รหิาร คา่โทรศัพท ์ทโีอที คา่ไปรษณีย์

ขอ้มลูการใชส้าธารณูปโภค รวม มทร.ลา้นนา เชยีงใหม่

มลูคา่ (บาท) ไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

มกราคม กมุภาพันธ์ มนีาคม



2565
ข้อมูลค่าน ้าประปา มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ พื นท่ี ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม หมายเหตุ

1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) 748.00 387.00 304.00

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) 0.00 0.00 20.00

3 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง) 5.00 7.00 0.00

4 ส่วนพ้ืนท่ีให้เช่า(โรงแรมเก็ตสลีป เชียงใหม่) 1159.00 1000.00 1009.00

1,912.00 1,394.00 1,333.00

หมายเหตุ *มทร.ล้านนา เชียงใหม่(ดอยสะเก็ด) ผลิตน ้าประปาใช้เอง ใช้แหล่งน ้าดิบจากแหล่งน ้าธรรมชาติ และโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาแม่กวงอุดมธารา                                        

ข้อมูลค่าไฟฟ้า มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ พื นท่ี ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม หมายเหตุ

1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) 172,829.99 149,210.01 117,510.01

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) 23,568.00 20,412.00 18,048.00

3 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง) 3,776.01 3,752.00 3,424.00

4 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) 83,988.32 88,271.04 66,787.44

5 ส่วนพ้ืนท่ีให้เช่า(โรงแรมเก็ตสลีป เชียงใหม่) 23,130.00 22,410.00 18,870.00

307,292.32 284,055.05 224,639.45

ข้อมูลค่าบริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีคณะผู้บริหาร มทร .ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ รายการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม หมายเหตุ

1 ค่าบริการโทรศัพท์ผู้บริหาร (งปม.) -                            -                            -                            

2 ค่าบริการโทรศัพท์ผู้บริหาร (ผป.) -                            -                            -                            

-                          -                          -                          

ข้อมูลค่าบริการโทรศัพท์ (ทีโอที) มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ พื นท่ี ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม หมายเหตุ

1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) -                            -                            -                            

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) -                            -                            -                            

-                          -                          -                          

ข้อมูลค่าบริการไปรษณีย์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ รายการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม หมายเหตุ

1 ค่าบริการไปรษณีย์ -                            -                            -                            

-                          -                          -                          

ข้อมูลการใช้สาธารณูปโภค รวมทั งหมด มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

ล้าดับ รายการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม หมายเหตุ

1 ค่าสาธารณูปโภค รวมท้ังหมด 309,204.32 285,449.05 225,972.45

รวมทั งหมด จ้านวน (หน่วย) 309,204.32 285,449.05 225,972.45

หมายเหตุ การใช้สาธารณูปโภค รวม มทร.ล้านนาเชียงใหม่ มีจ านวนการใช้งานจากเดือนตุลาคม ถึง เดือพฤศจิกายน ลดลง คิดเป็นร้อยละ 0.08

มีจ านวนการใช้งานจากเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนธันวาคม ลดลง คิดเป็นร้อยละ 0.21

ข้อมูลการใช้สาธารณูปโภค มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จ้านวน (หน่วย) ไตรมาสท่ี 1

ปีงบประมาณ

รายละเอียด

820,625.82

รวม (หน่วย)

รวม (หน่วย)

รายละเอียด

รวม (หน่วย)

รายละเอียด

เบิกเงินงบประมาณแผ่นดิน (งปม.)

เบิกเงินผลประโยชน์ (ผป.)

รวม (หน่วย)

รายละเอียด

มทร.ล้านนา เชียงใหม่

รายละเอียด

รวม (หน่วย)

รายละเอียด

รหัสไปรษณีย์ 50202 ท่ีท าการไปรษณีย์ ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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มกราคม กมุภาพันธ์ มนีาคม

ขอ้มลูการใชส้าธารณูปโภค รวม มทร.ลา้นนา เชยีงใหม่

จ านวน (หน่วย) ไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2565

คา่สาธารณูปโภครวม
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คา่น ้าประปา คา่ไฟฟ้า

ขอ้มลูการใชส้าธารณูปโภค รวม มทร.ลา้นนา เชยีงใหม่

จ านวน (หน่วย) ไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2565

มกราคม กมุภาพันธ์ มนีาคม

ไม่มีการด าเนินงานในส่วนน้ี

ไม่มีการด าเนินงานในส่วนนี้

ไม่มีการด าเนินงานในส่วนน้ี


