
กรกฎาคม
ปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลค่าน ้าประปา มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ พื นท่ี จ้านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ

1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) 22,372.47

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) 642.00

3 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง) 535.00

4 ส่วนพ้ืนท่ีให้เช่า(โรงแรมเก็ตสลีป เชียงใหม่) 18,045.28

41,594.75

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) 1,230,343.26

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) 192,467.58

3 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง) 16,512.02

4 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) 467,592.85

5 ส่วนพ้ืนท่ีให้เช่า(โรงแรมเก็ตสลีป เชียงใหม่) 171,436.98

2,078,352.69

ข้อมูลค่าบริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ รายการ จ้านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ

1 ค่าบริการโทรศัพท์ผู้บริหาร (งปม.) 34,991.11

2 ค่าบริการโทรศัพท์ผู้บริหาร (ผป.) 28,683.32

63,674.43

ข้อมูลค่าบริการโทรศัพท์ (ทีโอที) มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ พื นท่ี จ้านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ

1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) 6,305.73

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) 304.95

6,610.68

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 2,190,232.55

2,190,232.55

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, 41,594.75 , 
2%

คา่ไฟฟ้า, 2,078,352.69 , 
95%

คา่โทรศัพท ์ผูบ้รหิาร, 
63,674.43 , 3%

คา่โทรศัพท ์ทโีอท,ี 
6,610.68, 0%

คา่ไปรษณีย,์ 0.00, 0%

ขอ้มลูการใชส้าธารณูปโภค รวม มทร.ลา้นนา เชยีงใหม่

มลูคา่ (บาท) เดอืน กรกฎาคม ปีงบประมาณ 2565

คา่น ้าประปา คา่ไฟฟ้า คา่โทรศัพท ์ผูบ้รหิาร คา่โทรศัพท ์ทโีอที คา่ไปรษณีย์

ยังไม่มีการรายงานข้อมูลในส่วนน้ี



กรกฎาคม
ปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลค่าน ้าประปา มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ พื นท่ี จ้านวนเงิน (หน่วย) หมายเหตุ

1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) 966.00

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) 0.00

3 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง) 0.00

4 ส่วนพ้ืนท่ีให้เช่า(โรงแรมเก็ตสลีป เชียงใหม่) 765.00

1,731.00

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) 255,309.99

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) 38,352.00

3 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง) 3,704.00

4 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) 103,701.94

5 ส่วนพ้ืนท่ีให้เช่า(โรงแรมเก็ตสลีป เชียงใหม่) 38,490.00

439,557.93

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 441,288.93

441,288.93

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

1,731.00 

439,557.93 
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ขอ้มลูการใชส้าธารณูปโภค รวม มทร.ลา้นนา เชยีงใหม่

มลูคา่ (บาท) เดอืน กรกฎาคม ปีงบประมาณ 2565

คา่น ้าประปา คา่ไฟฟ้า



สิงหาคม
ปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลค่าน ้าประปา มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ พื นท่ี จ้านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ

1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) 36,798.90

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) 642.00

3 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง) 535.00

4 ส่วนพ้ืนท่ีให้เช่า(โรงแรมเก็ตสลีป เชียงใหม่) 19,790.72

57,766.62

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) 1,069,152.20

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) 167,921.88

3 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง) 18,040.86

4 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) 555,501.12

5 ส่วนพ้ืนท่ีให้เช่า(โรงแรมเก็ตสลีป เชียงใหม่) 154,090.97

1,964,707.03

ข้อมูลค่าบริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ รายการ จ้านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ

1 ค่าบริการโทรศัพท์ผู้บริหาร (งปม.) 37,420.27

2 ค่าบริการโทรศัพท์ผู้บริหาร (ผป.) 29,257.18

66,677.45

ข้อมูลค่าบริการโทรศัพท์ (ทีโอที) มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ พื นท่ี จ้านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ

1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) 6,401.07

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) 304.95

6,706.02

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 2,095,857.12

2,095,857.12

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, 57,766.62 , 

3%

คา่ไฟฟ้า, 1,964,707.03 , 

94%

คา่โทรศัพท ์ผูบ้รหิาร, 
66,677.45 , 3%

คา่โทรศัพท ์ทโีอท,ี 
6,706.02, 0%

คา่ไปรษณีย,์ 0.00, 0%

ขอ้มลูการใชส้าธารณูปโภค รวม มทร.ลา้นนา เชยีงใหม่

มลูคา่ (บาท) เดอืน สงิหาคม ปีงบประมาณ 2565

คา่น ้าประปา คา่ไฟฟ้า คา่โทรศัพท ์ผูบ้รหิาร คา่โทรศัพท ์ทโีอที คา่ไปรษณีย์

ยังไม่มีการรายงานข้อมูลในส่วนนี้



สิงหาคม
ปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลค่าน ้าประปา มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ พื นท่ี จ้านวนเงิน (หน่วย) หมายเหตุ

1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) 1,581.00

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) 7.00

3 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง) 0.00

4 ส่วนพ้ืนท่ีให้เช่า(โรงแรมเก็ตสลีป เชียงใหม่) 840.00

2,428.00

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) 226,999.99

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) 35,376.00

3 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง) 3,895.99

4 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) 121,381.40

5 ส่วนพ้ืนท่ีให้เช่า(โรงแรมเก็ตสลีป เชียงใหม่) 34,980.00

422,633.38

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 425,061.38

425,061.38

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

2,428.00 

422,633.38 
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ขอ้มลูการใชส้าธารณูปโภค รวม มทร.ลา้นนา เชยีงใหม่

มลูคา่ (บาท) เดอืน สงิหาคม ปีงบประมาณ 2565

คา่น ้าประปา คา่ไฟฟ้า



กันยายน
ปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลค่าน ้าประปา มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ พื นท่ี จ้านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ

1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) 45,117.24

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) 642.00

3 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง) 535.00

4 ส่วนพ้ืนท่ีให้เช่า(โรงแรมเก็ตสลีป เชียงใหม่) 18,068.56

64,362.80

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) 1,337,894.15

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) 219,436.55

3 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง) 18,991.41

4 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) 622,420.58

5 ส่วนพ้ืนท่ีให้เช่า(โรงแรมเก็ตสลีป เชียงใหม่) 209,776.75

2,408,519.44

ข้อมูลค่าบริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ รายการ จ้านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ

1 ค่าบริการโทรศัพท์ผู้บริหาร (งปม.) 35,946.82

2 ค่าบริการโทรศัพท์ผู้บริหาร (ผป.) 29,216.18

65,163.00

ข้อมูลค่าบริการโทรศัพท์ (ทีโอที) มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ พื นท่ี จ้านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ

1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) 0.00

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) 0.00

0.00

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 2,538,045.24

2,538,045.24

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, 64,362.80 , 

2%

คา่ไฟฟ้า, 2,408,519.44 , 
95%

คา่โทรศัพท ์ผูบ้รหิาร, 
65,163.00 , 3%

คา่โทรศัพท ์ทโีอท,ี 0.00,

0%
คา่ไปรษณีย,์ 0.00, 0%

ขอ้มลูการใชส้าธารณูปโภค รวม มทร.ลา้นนา เชยีงใหม่

มลูคา่ (บาท) เดอืน กนัยายน ปีงบประมาณ 2565

คา่น ้าประปา คา่ไฟฟ้า คา่โทรศัพท ์ผูบ้รหิาร คา่โทรศัพท ์ทโีอที คา่ไปรษณีย์

ยังไม่มีการรายงานข้อมูลในส่วนน้ี

ยังไม่มีการรายงานข้อมูลในส่วนน้ี



กันยายน
ปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลค่าน ้าประปา มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ พื นท่ี จ้านวนเงิน (หน่วย) หมายเหตุ

1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) 1,976.00

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) 1.00

3 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง) 0.00

4 ส่วนพ้ืนท่ีให้เช่า(โรงแรมเก็ตสลีป เชียงใหม่) 766.00

2,743.00

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) 239,260.00

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) 39,324.00

3 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง) 3,536.00

4 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) 116,758.94

5 ส่วนพ้ืนท่ีให้เช่า(โรงแรมเก็ตสลีป เชียงใหม่) 39,540.00

438,418.94

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 441,161.94

441,161.94

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

2,743.00 

438,418.94 
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ขอ้มลูการใชส้าธารณูปโภค รวม มทร.ลา้นนา เชยีงใหม่

มลูคา่ (บาท) เดอืน กนัยายน ปีงบประมาณ 2565

คา่น ้าประปา คา่ไฟฟ้า



ปีงบประมาณ 2565
ข้อมูลค่าน ้าประปา มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ พื นท่ี กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน หมายเหตุ

1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) 22,372.47 36,798.90 45,117.24

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) 18,045.28 19,790.72 18,068.56

41,594.75 57,766.62 64,362.80

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

ข้อมูลค่าไฟฟ้า มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ พื นท่ี กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน หมายเหตุ

1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) 1,230,343.26 1,069,152.20 1,337,894.15

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) 192,467.58 167,921.88 219,436.55

3 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง) 16,512.02 18,040.86 18,991.41

4 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) 467,592.85 555,501.12 622,420.58

5 ส่วนพ้ืนท่ีให้เช่า(โรงแรมเก็ตสลีป เชียงใหม่) 171,436.98 154,090.97 209,776.75

2,078,352.69 1,964,707.03 2,408,519.44

ข้อมูลค่าบริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีคณะผู้บริหาร มทร .ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ รายการ กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน หมายเหตุ

1 ค่าบริการโทรศัพท์ผู้บริหาร (งปม.) 34,991.11 37,420.27 35,946.82

2 ค่าบริการโทรศัพท์ผู้บริหาร (ผป.) 28,683.32 29,257.18 29,216.18

63,674.43 66,677.45 65,163.00

ข้อมูลค่าบริการโทรศัพท์ (ทีโอที) มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ พื นท่ี กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน หมายเหตุ

1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) 6,305.73 6,401.07 0.00

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) 304.95 304.95 0.00

6,610.68 6,706.02 0.00

ข้อมูลค่าบริการไปรษณีย์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ รายการ กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน หมายเหตุ

1 ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

ข้อมูลการใช้สาธารณูปโภค รวมทั งหมด มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ รายการ กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน หมายเหตุ

1 ค่าสาธารณูปโภค รวมท้ังหมด 2,190,232.55 2,095,857.12 2,538,045.24

รวมทั งหมด จ้านวน (บาท) 2,190,232.55 2,095,857.12 2,538,045.24

หมายเหตุ การใช้สาธารณูปโภค รวม มทร.ล้านนาเชียงใหม่ มีจ านวนการใช้งานจากเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนสิงหาคม ลดลง คิดเป็นร้อยละ 0.04

มีจ านวนการใช้งานจากเดือนสิงหาคม ถึง เดือนกันยายน เพ่ิมขึ น คิดเป็นร้อยละ 0.21

ข้อมูลการใช้สาธารณูปโภค มทร.ล้านนา เชียงใหม่ มูลค่า (บาท) ไตรมาสท่ี 4

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

6,824,134.91

2,190,232.55 

2,095,857.12 

2,538,045.24 

 -
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กรกฎาคม สงิหาคม กันยายน

ขอ้มลูการใชส้าธารณูปโภค รวมทัง้หมด มทร.ลา้นนา เชยีงใหม่

มลูคา่ (บาท) ไตรมาสที ่4 ปีงบประมาณ 2565

คา่สาธารณูปโภครวม

41,594.75 

2,078,352.69 

63,674.43 

6,610.68 0.00

57,766.62 

1,964,707.03 

66,677.45 
6,706.02

0.00

64,362.80 

2,408,519.44 

65,163.00 
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คา่น ้าประปา คา่ไฟฟ้า คา่โทรศัพท ์ผูบ้รหิาร คา่โทรศัพท ์ทโีอที คา่ไปรษณีย์

ขอ้มลูการใชส้าธารณูปโภค รวม มทร.ลา้นนา เชยีงใหม่

มลูคา่ (บาท) ไตรมาสที ่4 ปีงบประมาณ 2565

กรกฎาคม สงิหาคม กันยายน

ยังไม่มีการรายงานข้อมูลในส่วนน้ี



ปีงบประมาณ 2565
ข้อมูลค่าน ้าประปา มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ พื นท่ี กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน หมายเหตุ

1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) 966.00 1581.00 1976.00

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) 0.00 7.00 1.00

3 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง) 0.00 0.00 0.00

4 ส่วนพ้ืนท่ีให้เช่า(โรงแรมเก็ตสลีป เชียงใหม่) 765.00 840.00 766.00

1,731.00 2,428.00 2,743.00

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

ข้อมูลค่าไฟฟ้า มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ พื นท่ี กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน หมายเหตุ

1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) 255,309.99 226,999.99 239,260.00

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) 38,352.00 35,376.00 39,324.00

3 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง) 3,704.00 3,895.99 3,536.00

4 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) 103,701.94 121,381.40 116,758.94

5 ส่วนพ้ืนท่ีให้เช่า(โรงแรมเก็ตสลีป เชียงใหม่) 38,490.00 34,980.00 39,540.00

439,557.93 422,633.38 438,418.94

ข้อมูลค่าบริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีคณะผู้บริหาร มทร .ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ รายการ กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน หมายเหตุ

1 ค่าบริการโทรศัพท์ผู้บริหาร (งปม.) -                            -                            -                            

2 ค่าบริการโทรศัพท์ผู้บริหาร (ผป.) -                            -                            -                            

-                          -                          -                          

ข้อมูลค่าบริการโทรศัพท์ (ทีโอที) มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ พื นท่ี กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน หมายเหตุ

1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) -                            -                            -                            

2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) -                            -                            -                            

-                          -                          -                          

ข้อมูลค่าบริการไปรษณีย์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ล้าดับ รายการ กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน หมายเหตุ

1 ค่าบริการไปรษณีย์ -                            -                            -                            

-                          -                          -                          

ข้อมูลการใช้สาธารณูปโภค รวมทั งหมด มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

ล้าดับ รายการ กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน หมายเหตุ

1 ค่าสาธารณูปโภค รวมท้ังหมด 441,288.93 425,061.38 441,161.94

รวมทั งหมด จ้านวน (หน่วย) 441,288.93 425,061.38 441,161.94

หมายเหตุ การใช้สาธารณูปโภค รวม มทร.ล้านนาเชียงใหม่ มีจ านวนการใช้งานจากเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนสิงหาคม ลดลง คิดเป็นร้อยละ 0.04

มีจ านวนการใช้งานจากเดือนสิงหาคม ถึง เดือนกันยายน เพ่ิมขึ น คิดเป็นร้อยละ 0.04

ข้อมูลการใช้สาธารณูปโภค มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จ้านวน (หน่วย) ไตรมาสท่ี 4

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

1,307,512.25

441,288.93 

425,061.38 

441,161.94 

 415,000.00

 420,000.00

 425,000.00

 430,000.00

 435,000.00

 440,000.00

 445,000.00

กรกฎาคม สงิหาคม กันยายน

ขอ้มลูการใชส้าธารณูปโภค รวม มทร.ลา้นนา เชยีงใหม่

จ านวน (หน่วย) ไตรมาสที ่4 ปีงบประมาณ 2565

คา่สาธารณูปโภครวม

1,731.00 

439,557.93 

2,428.00 

422,633.38 

2,743.00 

438,418.94 

 -
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 440,000.00
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 480,000.00

คา่น ้าประปา คา่ไฟฟ้า

ขอ้มลูการใชส้าธารณูปโภค รวม มทร.ลา้นนา เชยีงใหม่

จ านวน (หน่วย) ไตรมาสที ่4 ปีงบประมาณ 2565

กรกฎาคม สงิหาคม กันยายน

ไม่มีการด าเนินงานในส่วนน้ี

ไม่มีการด าเนินงานในส่วนนี้

ไม่มีการด าเนินงานในส่วนนี้


