


คําอธิบายการกรอกขอมูล แบบ สอน.ปษ.10 
แบบสํารวจขอมูลโครงการสูบน้ําดวยไฟฟาและโครงการชลประทานระบบทอ 

(ปจจุบันที่อยูในการดูแลบํารุงรักษาของกรมชลประทาน) 
********************** 

ชองท่ี 1 ใสลําดับท่ี 
ชองท่ี 2 ช่ือโครงการของสถานีสูบน้ําหรือชลประทานระบบทอ 
ชองท่ี 3 ประเภทโครงการ ใหระบุเปน สถานีสูบน้ําหรือชลประทานระบบทอ 
ชองท่ี 4 จํานวนงบประมาณกอสรางโครงการท้ังหมด หนวยเปน บาท 
ชองท่ี 5 ปงบประมาณท่ีกอสรางโครงการ 
ชองท่ี 6 หมูท่ีหรือช่ือบาน ท่ีตั้งของโครงการหรือหัวงาน 
ชองท่ี 7 ช่ือตําบล ท่ีตั้งของโครงการหรอืหัวงาน 
ชองท่ี 8 ช่ืออําเภอ ท่ีตั้งของโครงการหรือหัวงาน 
ชองท่ี 9 ช่ือจังหวัด ท่ีตั้งของโครงการหรือหัวงาน 
ชองท่ี 10 เลขพิกัด (UTM) E ท่ีตั้งของโครงการหรือหัวงาน 
ชองท่ี 11 เลขพิกัด (UTM) N ท่ีตั้งของโครงการหรือหัวงาน 
ชองท่ี 12 จํานวนพ้ืนท่ีชลประทานของโครงการ หนวยเปน ไร 
ชองท่ี 13 จํานวนครัวเรือนท่ีไดรับประโยชนของโครงการ หนวยเปน ครัวเรือน 
ชองท่ี 14 จํานวนเครื่องสูบน้ําท้ังหมดของโครงการ หนวยเปน เครื่อง 
ชองท่ี 15 ราคาของเครื่องสูบน้ํา หนวยเปน บาท 
ชองท่ี 16 ระบุยี่หอของเครื่องสูบน้ํา 
ชองท่ี 17 ระบุรุน (Model) ของเครื่องสูบน้ํา 
ชองท่ี 18 ระบุชนิดของเครื่องสูบน้ํา  
ชองท่ี 19 พลังงานไฟฟาสูบน้ําของเครื่องสูบน้ําท่ี 1 หนวยเปน กิโลวัตต 
ชองท่ี 20 พลังงานไฟฟาสูบน้ําของเครื่องสูบน้ําท่ี 2 หนวยเปน กิโลวัตต 
ชองท่ี 21 พลังงานไฟฟาสูบน้ําของเครื่องสูบน้ําท่ี 3 หนวยเปน กิโลวัตต 
ชองท่ี 22 อัตราการสูบน้ําของเครื่องสูบน้ําท่ี 1 หนวยเปน ม.3/วินาที 
ชองท่ี 23 อัตราการสูบน้ําของเครื่องสูบน้ําท่ี 2 หนวยเปน ม.3/วินาที 
ชองท่ี 24 อัตราการสูบน้ําของเครื่องสูบน้ําท่ี 3 หนวยเปน ม.3/วินาที 
ชองท่ี 25 เฮดรวม (Total Dynamic Head, TDM) ของเครื่องสูบน้ําท่ี 1 หนวยเปน เมตร 
ชองท่ี 26 เฮดรวม (Total Dynamic Head, TDM) ของเครื่องสูบน้ําท่ี 2 หนวยเปน เมตร 
ชองท่ี 27 เฮดรวม (Total Dynamic Head, TDM) ของเครื่องสูบน้ําท่ี 3 หนวยเปน เมตร 
ชองท่ี 28 คาประสิทธิภาพ (Efficiency) ของเครื่องสูบน้ําท่ี 1 หนวยเปน % 



ชองท่ี 29 คาประสิทธิภาพ (Efficiency) ของเครื่องสูบน้ําท่ี 2 หนวยเปน % 
ชองท่ี 30 คาประสิทธิภาพ (Efficiency) ของเครื่องสูบน้ําท่ี 3 หนวยเปน % 
ชองท่ี 31 จํานวนของเครื่องสูบน้ําท่ีพรอมใชงาน (สูบน้ําได) หนวยเปน เครื่อง 
ชองท่ี 32 จํานวนของเครื่องสูบน้ําท่ีไมพรอมใชงาน (ชํารุดเสียหาย) หนวยเปน เครื่อง 
ชองท่ี 33 ประเภทของระบบสงน้ํา เปนคลองหรือทอสงน้ํา 
ชองท่ี 34 กรณีระบบสงน้ําเปนทอ ใหระบุขนาดเสนผาศูนยกลางทอ หนวยเปน เมตร 
ชองท่ี 35 กรณีระบบสงน้ําเปนคลอง ใหระบุความกวางของทองคลอง หนวยเปน เมตร 
ชองท่ี 36 ความยาวทอหรือคลองสงน้ํา หนวยเปน เมตร 
ชองท่ี 37 ลักษณะแหลงน้ําท่ีสูบจากแหลงน้ําใด เชน แมน้ํา/คลองธรรมชาต/ิคลองสงน้ํา/อางเก็บน้ํา/ 

ฝายน้ําลน/สระน้ํา เปนตน 
ชองท่ี 38 ลักษณะแหลงน้ําหรือระบบท่ีไดรับน้ําจากโครงการฯ หมายถึง สูบน้ําไปสูแหลงน้ําหรือระบบ

ใด เชน อางเก็บน้ํา/สระน้ํา/ถังเก็บน้ํา/คลองสงน้ํา/ระบบกระจายน้ําในแปลงนา เปนตน 
ชองท่ี 39 ชวงการสูบน้ําในฤดูฝน เริ่มจากเดือนใด และส้ินสุดเดือนใด 
ชองท่ี 40 ชวงการสูบน้ําในฤดูแลง เริ่มจากเดือนใด และส้ินสุดเดือนใด 
ชองท่ี 41 จํานวนพ้ืนท่ีทําการเกษตรในฤดูฝน หนวยเปน ไร 
ชองท่ี 42 จํานวนพ้ืนท่ีทําการเกษตรในฤดูแลง หนวยเปน ไร 
ชองท่ี 43 ชนิดพืชท่ีปลูกในฤดูฝน เชน ขาว พืชไร พืชผัก พืชสวน เปนตน 
ชองท่ี 44 ชนิดพืชท่ีปลูกในฤดูแลง เชน ขาว พืชไร พืชผัก พืชสวน เปนตน 
ชองท่ี 45 จํานวนพลังงานไฟฟาท่ีใชสูบน้ําจริงตลอดป หนวยเปน ยูนิต 
ชองท่ี 46 จํานวนเงินคากระแสไฟฟาท่ีโครงการฯ หรือสถานีสูบน้ําจายตลอดป หนวยเปน บาท   
ชองท่ี 47 จํานวนเงินคากระแสไฟฟาท่ีเกษตรกรหรือผูใชน้ําจายตลอดป หนวยเปน บาท   
ชองท่ี 48 จํานวนเงินคากระแสไฟฟาท้ังหมด (ชองท่ี 46 + ชองท่ี 47) หนวยเปน บาท   
ชองท่ี 49 อัตราเฉล่ียคาสูบน้ําของโครงการฯ (ชองท่ี 48 / ชองท่ี 12) หนวยเปน บาท/ไร 
ชองท่ี 50 การออกคาใชจายกระแสไฟฟาในฤดูฝน ใหทําเครื่องหมาย X ในชอง   

กรณจีายบางสวนใหระบุอัตราหรือสัดสวนการจายดวยเทาไร 
ชองท่ี 51 การออกคาใชจายกระแสไฟฟาในฤดูแลง ใหทําเครื่องหมาย X ในชอง   

กรณีจายบางสวนใหระบุอัตราหรือสัดสวนการจายดวยเทาไร 
 
       กลุมงานบํารุงรักษาหัวงาน 
       สวนปรับปรุงบํารุงรักษา 
       สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา 
       โทร.0-2669-5019, 0-2241-0955 
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