
เมษายน
ปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลค่าน ้าประปา มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ พื นท่ี จ้านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ

1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) 74,177.69

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) 642.00

3 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง) 535.00

4 ส่วนพ้ืนท่ีให้เช่า(โรงแรมเก็ตสลีป เชียงใหม่) 15,112.95

90,467.64

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) 711,034.32

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) 84,638.13

3 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง) 16,784.42

4 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) 370,051.41

5 ส่วนพ้ืนท่ีให้เช่า(โรงแรมเก็ตสลีป เชียงใหม่) 100,830.86

1,283,339.14

ข้อมูลค่าบริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ รายการ จ้านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ

1 ค่าบริการโทรศัพท์ผู้บริหาร (งปม.) 35,362.60

2 ค่าบริการโทรศัพท์ผู้บริหาร (ผป.) 28,461.01

63,823.61

ข้อมูลค่าบริการโทรศัพท์ (ทีโอที) มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ พื นท่ี จ้านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ

1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) 9,581.85

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) 304.95

9,886.80

ข้อมูลค่าบริการไปรษณีย์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ รายการ จ้านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ

1 ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00

0.00

ข้อมูลการใช้สาธารณูปโภค รวมทั งหมด มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ รายการ จ้านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ

1 ค่าสาธารณูปโภค รวมท้ังหมด 1,447,517.19

1,447,517.19

รวม

รายละเอียด

มทร.ล้านนา เชียงใหม่

รวมทั งหมด (บาท)

รายละเอียด

รวม

รายละเอียด

รหัสไปรษณีย์ 50202 ท่ีท าการไปรษณีย์ ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รวม

รวม

รายละเอียด

รวม

รายละเอียด

เบิกเงินงบประมาณแผ่นดิน (งปม.)

เบิกเงินผลประโยชน์ (ผป.)

ข้อมูลการใช้สาธารณูปโภค มทร.ล้านนา เชียงใหม่ มูลค่า (บาท) ประจ้าเดือน

รายละเอียด

คา่น ้าประปา, 90,467.64 , 
6%

คา่ไฟฟ้า, 1,283,339.14 , 
89%

คา่โทรศัพท ์ผูบ้รหิาร, 

63,823.61 , 4%

คา่โทรศัพท ์ทโีอท,ี 

9,886.80, 1%

คา่ไปรษณีย,์ 0.00, 0%

ขอ้มลูการใชส้าธารณูปโภค รวม มทร.ลา้นนา เชยีงใหม่

มลูคา่ (บาท) เดอืน เมษายน ปีงบประมาณ 2565

คา่น ้าประปา คา่ไฟฟ้า คา่โทรศัพท ์ผูบ้รหิาร คา่โทรศัพท ์ทโีอที คา่ไปรษณีย์

ยังไม่มีการรายงานข้อมูลในส่วนนี้



พฤษภาคม
ปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลค่าน ้าประปา มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ พื นท่ี จ้านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ

1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) 42,800.85

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) 642.00

3 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง) 535.00

4 ส่วนพ้ืนท่ีให้เช่า(โรงแรมเก็ตสลีป เชียงใหม่) 13,763.14

57,740.99

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) 856,346.83

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) 94,361.68

3 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง) 17,744.77

4 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) 414,023.72

5 ส่วนพ้ืนท่ีให้เช่า(โรงแรมเก็ตสลีป เชียงใหม่) 123,365.70

1,505,842.70

ข้อมูลค่าบริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ รายการ จ้านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ

1 ค่าบริการโทรศัพท์ผู้บริหาร (งปม.) 35,362.60

2 ค่าบริการโทรศัพท์ผู้บริหาร (ผป.) 28,692.95

64,055.55

ข้อมูลค่าบริการโทรศัพท์ (ทีโอที) มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ พื นท่ี จ้านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ

1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) 9,291.45

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) 304.95

9,596.40

ข้อมูลค่าบริการไปรษณีย์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ รายการ จ้านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ

1 ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00

0.00

ข้อมูลการใช้สาธารณูปโภค รวมทั งหมด มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ รายการ จ้านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ

1 ค่าสาธารณูปโภค รวมท้ังหมด 1,637,235.64

1,637,235.64

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, 57,740.99 , 
3%

คา่ไฟฟ้า, 1,505,842.70 , 

92%

คา่โทรศัพท ์ผูบ้รหิาร, 
64,055.55 , 4%

คา่โทรศัพท ์ทโีอท,ี 
9,596.40, 1%

คา่ไปรษณีย,์ 0.00, 0%

ขอ้มลูการใชส้าธารณูปโภค รวม มทร.ลา้นนา เชยีงใหม่

มลูคา่ (บาท) เดอืน พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2565

คา่น ้าประปา คา่ไฟฟ้า คา่โทรศัพท ์ผูบ้รหิาร คา่โทรศัพท ์ทโีอที คา่ไปรษณีย์

ยังไม่มีการรายงานข้อมูลในส่วนนี้



มิถุนายน
ปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลค่าน ้าประปา มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ พื นท่ี จ้านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ

1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) 42,713.54

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) 642.00

3 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง) 535.00

4 ส่วนพ้ืนท่ีให้เช่า(โรงแรมเก็ตสลีป เชียงใหม่) 13,763.14

57,653.68

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) 933,179.84

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) 134,701.77

3 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง) 17,146.22

4 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) 518,837.75

5 ส่วนพ้ืนท่ีให้เช่า(โรงแรมเก็ตสลีป เชียงใหม่) 132,941.88

1,736,807.46

ข้อมูลค่าบริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ รายการ จ้านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ

1 ค่าบริการโทรศัพท์ผู้บริหาร (งปม.) 35,360.48

2 ค่าบริการโทรศัพท์ผู้บริหาร (ผป.) 28,706.86

64,067.34

ข้อมูลค่าบริการโทรศัพท์ (ทีโอที) มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ พื นท่ี จ้านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ

1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) 6,490.89

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) 304.95

6,795.84

ข้อมูลค่าบริการไปรษณีย์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ รายการ จ้านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ

1 ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00

0.00

ข้อมูลการใช้สาธารณูปโภค รวมทั งหมด มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ รายการ จ้านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ

1 ค่าสาธารณูปโภค รวมท้ังหมด 1,865,324.32

1,865,324.32

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, 57,653.68 , 
3%

คา่ไฟฟ้า, 1,736,807.46 , 

93%

คา่โทรศัพท ์ผูบ้รหิาร, 

64,067.34 , 4%

คา่โทรศัพท ์ทโีอท,ี 
6,795.84, 0% คา่ไปรษณีย,์ 0.00, 0%

ขอ้มลูการใชส้าธารณูปโภค รวม มทร.ลา้นนา เชยีงใหม่

มลูคา่ (บาท) เดอืน มถินุายน ปีงบประมาณ 2565

คา่น ้าประปา คา่ไฟฟ้า คา่โทรศัพท ์ผูบ้รหิาร คา่โทรศัพท ์ทโีอที คา่ไปรษณีย์

ยังไม่มีการรายงานข้อมูลในส่วนนี้



ปีงบประมาณ 2565
ข้อมูลค่าน ้าประปา มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ พื นท่ี เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน หมายเหตุ

1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) 74,177.69 42,800.85 42,713.54

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) 642.00 642.00 642.00

3 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง) 535.00 535.00 535.00

4 ส่วนพ้ืนท่ีให้เช่า(โรงแรมเก็ตสลีป เชียงใหม่) 15,112.95 13,763.14 13,763.14

90,467.64 57,740.99 57,653.68

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

ข้อมูลค่าไฟฟ้า มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ พื นท่ี เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน หมายเหตุ

1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) 711,034.32 856,346.83 933,179.84

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) 84,638.13 94,361.68 134,701.77

3 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง) 16,784.42 17,744.77 17,146.22

4 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) 370,051.41 414,023.72 518,837.75

5 ส่วนพ้ืนท่ีให้เช่า(โรงแรมเก็ตสลีป เชียงใหม่) 100,830.86 123,365.70 132,941.88

1,283,339.14 1,505,842.70 1,736,807.46

ข้อมูลค่าบริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีคณะผู้บริหาร มทร .ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ รายการ เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน หมายเหตุ

1 ค่าบริการโทรศัพท์ผู้บริหาร (งปม.) 35,362.60 35,362.60 35,360.48

2 ค่าบริการโทรศัพท์ผู้บริหาร (ผป.) 28,461.01 28,692.95 28,706.86

63,823.61 64,055.55 64,067.34

ข้อมูลค่าบริการโทรศัพท์ (ทีโอที) มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ พื นท่ี เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน หมายเหตุ

1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) 9,581.85 9,291.45 6,490.89

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) 304.95 304.95 304.95

9,886.80 9,596.40 6,795.84

ข้อมูลค่าบริการไปรษณีย์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ รายการ เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน หมายเหตุ

1 ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

ข้อมูลการใช้สาธารณูปโภค รวมทั งหมด มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ รายการ เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน หมายเหตุ

1 ค่าสาธารณูปโภค รวมท้ังหมด 1,447,517.19 1,637,235.64 1,865,324.32

รวมทั งหมด จ้านวน (บาท) 1,447,517.19 1,637,235.64 1,865,324.32

หมายเหตุ การใช้สาธารณูปโภค รวม มทร.ล้านนาเชียงใหม่ มีจ านวนการใช้งานจากเดือนเมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม เพ่ิมขึ น คิดเป็นร้อยละ 0.13

มีจ านวนการใช้งานจากเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนมิถุนายน เพ่ิมขึ น คิดเป็นร้อยละ 0.14

ข้อมูลการใช้สาธารณูปโภค มทร.ล้านนา เชียงใหม่ มูลค่า (บาท) ไตรมาสท่ี 3

รายละเอียด

รวม (บาท)

รายละเอียด

รายละเอียด

รวม (บาท)

รายละเอียด

เบิกเงินงบประมาณแผ่นดิน (งปม.)

เบิกเงินผลประโยชน์ (ผป.)

รวม (บาท)

รายละเอียด

รวม (บาท)

รหัสไปรษณีย์ 50202 ท่ีท าการไปรษณีย์ ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รวม (บาท)

รายละเอียด

มทร.ล้านนา เชียงใหม่

4,950,077.15

1,447,517.19 

1,637,235.64 

1,865,324.32 
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เมษายน พฤษภาคม มถินุายน

ขอ้มลูการใชส้าธารณูปโภค รวมทัง้หมด มทร.ลา้นนา เชยีงใหม่

มลูคา่ (บาท) ไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2565

คา่สาธารณูปโภครวม

90,467.64 

1,283,339.14 

63,823.61 

9,886.80 0.00

57,740.99 

1,505,842.70 

64,055.55 

9,596.40

0.00

57,653.68 

1,736,807.46 

64,067.34 
6,795.84
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คา่น ้าประปา คา่ไฟฟ้า คา่โทรศัพท ์ผูบ้รหิาร คา่โทรศัพท ์ทโีอที คา่ไปรษณีย์

ขอ้มลูการใชส้าธารณูปโภค รวม มทร.ลา้นนา เชยีงใหม่

มลูคา่ (บาท) ไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2565

เมษายน พฤษภาคม มถินุายน

ยังไม่มีการรายงานข้อมูลในส่วนน้ี



เมษายน
ปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลค่าน ้าประปา มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ พื นท่ี จ้านวนเงิน (หน่วย) หมายเหตุ

1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) 3,184.00

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) 0.00

3 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง) 0.00

4 ส่วนพ้ืนท่ีให้เช่า(โรงแรมเก็ตสลีป เชียงใหม่) 639.00

3,823.00

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) 163,380.00

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) 18,492.00

3 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง) 3,703.99

4 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) 87,998.53

5 ส่วนพ้ืนท่ีให้เช่า(โรงแรมเก็ตสลีป เชียงใหม่) 24,420.00

297,994.52

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 301,817.52

301,817.52

รวม

รายละเอียด

มทร.ล้านนา เชียงใหม่

รวมทั งหมด (หน่วย)

รายละเอียด

รวม

รายละเอียด

รหัสไปรษณีย์ 50202 ท่ีท าการไปรษณีย์ ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รวม

รวม

รายละเอียด

รวม

รายละเอียด

เบิกเงินงบประมาณแผ่นดิน (งปม.)

เบิกเงินผลประโยชน์ (ผป.)

ข้อมูลการใช้สาธารณูปโภค มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จ้านวน (หน่วย) ประจ้าเดือน

รายละเอียด

ไม่มีการด าเนินงานในส่วนนี้

ไม่มีการด าเนินงานในส่วนนี้

ไม่มีการด าเนินงานในส่วนน้ี

3,823.00 

297,994.52 
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ขอ้มลูกำรใชส้ำธำรณูปโภค รวม มทร.ลำ้นนำ เชยีงใหม่

มลูคำ่ (บำท) เดอืน เมษำยน ปีงบประมำณ 2565

คำ่น ้ำประปำ คำ่ไฟฟ้ำ



พฤษภาคม
ปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลค่าน ้าประปา มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ พื นท่ี จ้านวนเงิน (หน่วย) หมายเหตุ

1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) 1,847.00

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) 0.00

3 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง) 6.00

4 ส่วนพ้ืนท่ีให้เช่า(โรงแรมเก็ตสลีป เชียงใหม่) 581.00

2,434.00

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) 184,289.99

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) 19,740.00

3 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง) 3,560.01

4 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) 91,247.45

5 ส่วนพ้ืนท่ีให้เช่า(โรงแรมเก็ตสลีป เชียงใหม่) 28,950.00

327,787.45

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 330,221.45

330,221.45

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

2,434.00 

327,787.45 
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ขอ้มลูกำรใชส้ำธำรณูปโภค รวม มทร.ลำ้นนำ เชยีงใหม่

มลูคำ่ (บำท) เดอืน พฤษภำคม ปีงบประมำณ 2565

คำ่น ้ำประปำ คำ่ไฟฟ้ำ



มิถุนายน
ปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลค่าน ้าประปา มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ พื นท่ี จ้านวนเงิน (หน่วย) หมายเหตุ

1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) 1,839.00

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) 0.00

3 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง) 6.00

4 ส่วนพ้ืนท่ีให้เช่า(โรงแรมเก็ตสลีป เชียงใหม่) 581.00

2,426.00

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) 192,220.00

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) 27,300.00

3 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง) 3,584.00

4 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) 113,189.80

5 ส่วนพ้ืนท่ีให้เช่า(โรงแรมเก็ตสลีป เชียงใหม่) 31,320.00

367,613.80

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 370,039.80

370,039.80

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 าเนินงานในส่วนน้ี

ไม่มีการด าเนินงานในส่วนนี้

ไม่มีการด าเนินงานในส่วนน้ี

2,426.00 

367,613.80 
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จ ำนวน (หน่วย)

ขอ้มลูกำรใชส้ำธำรณูปโภค รวม มทร.ลำ้นนำ เชยีงใหม่

มลูคำ่ (บำท) เดอืน มถินุำยน ปีงบประมำณ 2565

คำ่น ้ำประปำ คำ่ไฟฟ้ำ



ปีงบประมาณ 2565
ข้อมูลค่าน ้าประปา มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ พื นท่ี เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน หมายเหตุ

1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) 3184.00 1847.00 1839.00

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) 0.00 0.00 0.00

3 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง) 0.00 6.00 6.00

4 ส่วนพ้ืนท่ีให้เช่า(โรงแรมเก็ตสลีป เชียงใหม่) 639.00 581.00 581.00

3,823.00 2,434.00 2,426.00

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

ข้อมูลค่าไฟฟ้า มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ พื นท่ี เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน หมายเหตุ

1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) 163,380.00 184,289.99 192,220.00

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) 18,492.00 19,740.00 27,300.00

3 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง) 3,703.99 3,560.01 3,584.00

4 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) 87,998.53 91,247.45 113,189.80

5 ส่วนพ้ืนท่ีให้เช่า(โรงแรมเก็ตสลีป เชียงใหม่) 24,420.00 28,950.00 31,320.00

297,994.52 327,787.45 367,613.80

ข้อมูลค่าบริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีคณะผู้บริหาร มทร .ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ รายการ เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน หมายเหตุ

1 ค่าบริการโทรศัพท์ผู้บริหาร (งปม.) -                            -                            -                            

2 ค่าบริการโทรศัพท์ผู้บริหาร (ผป.) -                            -                            -                            

-                          -                          -                          

ข้อมูลค่าบริการโทรศัพท์ (ทีโอที) มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ พื นท่ี เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน หมายเหตุ

1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) -                            -                            -                            

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) -                            -                            -                            

-                          -                          -                          

ข้อมูลค่าบริการไปรษณีย์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ รายการ เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน หมายเหตุ

1 ค่าบริการไปรษณีย์ -                            -                            -                            

-                          -                          -                          

ข้อมูลการใช้สาธารณูปโภค รวมทั งหมด มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

ล้าดับ รายการ เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน หมายเหตุ

1 ค่าสาธารณูปโภค รวมท้ังหมด 301,817.52 330,221.45 370,039.80

รวมทั งหมด จ้านวน (หน่วย) 301,817.52 330,221.45 370,039.80

หมายเหตุ การใช้สาธารณูปโภค รวม มทร.ล้านนาเชียงใหม่ มีจ านวนการใช้งานจากเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ เพ่ิมขึ น คิดเป็นร้อยละ 0.09

มีจ านวนการใช้งานจากเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม เพ่ิมขึ น คิดเป็นร้อยละ 0.12

ข้อมูลการใช้สาธารณูปโภค มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จ้านวน (หน่วย) ไตรมาสท่ี 3

รายละเอียด

รวม (หน่วย)

รายละเอียด

รายละเอียด

รวม (หน่วย)

รายละเอียด

เบิกเงินงบประมาณแผ่นดิน (งปม.)

เบิกเงินผลประโยชน์ (ผป.)

รวม (หน่วย)

รายละเอียด

รวม (หน่วย)

รหัสไปรษณีย์ 50202 ท่ีท าการไปรษณีย์ ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รวม (หน่วย)

รายละเอียด

มทร.ล้านนา เชียงใหม่

1,002,078.77

301,817.52 

330,221.45 

370,039.80 
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เมษำยน พฤษภำคม มถินุำยน

ขอ้มลูกำรใชส้ำธำรณูปโภค รวม มทร.ลำ้นนำ เชยีงใหม่

จ ำนวน (หน่วย) ไตรมำสที ่3 ปีงบประมำณ 2565

คำ่สำธำรณูปโภครวม

3,823.00 

297,994.52 

2,434.00 

327,787.45 

2,426.00 

367,613.80 
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 400,000.00

คำ่น ้ำประปำ คำ่ไฟฟ้ำ

ขอ้มลูกำรใชส้ำธำรณูปโภค รวม มทร.ลำ้นนำ เชยีงใหม่

จ ำนวน (หน่วย) ไตรมำสที ่3 ปีงบประมำณ 2565

เมษำยน พฤษภำคม มถินุำยน

ไม่มีการด าเนินงานในส่วนน้ี

ไม่มีการด าเนินงานในส่วนนี้

ไม่มีการด าเนินงานในส่วนน้ี


