
รายงานการประชุมคณะท างานโครงการจัดท าน า้ดื่มชุมชนต าบลคูเต่า 
วันท่ี 17 มิถุนายน 2556 เวลา 18.00-21.00 น. 
ณ วัดดอน หมู่ 8 ต าบลคูเต่า 
ผู้เข้าร่วม 12 คน 

   
 

   
 
สรุปการประชุม 

วตัถปุระสงค์การประชมุมีดงันี ้
1.สรุปภาพรวมงบประมาณรายรับและรายจา่ยโรงน า้ชมุชน 
2.ก าหนดแนวทางด าเนินงานจดัท าโรงน า้ชมุชน 
โดยมีสาระการประชมุท่ีส าคญัดงัตอ่ไปนี ้
1.โรงน า้ชมุชนต าบลคเูตา่มีวตัถปุระสงค์ส าคญัคือ ให้ชมุชนได้มีน า้ด่ืมท่ีมีคณุภาพในราคาถกู และ

หากมีผลก าไรจะน าไปจดัท ากองทนุกลางเพ่ือชมุชนในด้านพฒันาคณุภาพชีวิต  
2.การเตรียมงานท่ีผา่นมา ได้มีการน าน า้จากต้นทางไปวดัคณุภาพน า้อีกครัง้เพ่ือตรวจสอบคณุภาพ

ให้มีความชดัเจน และให้ทีมงานไปหารือกบับริษัทสามชยัอาร์โอ เพ่ือวางระบบและเสนอราคาคา่ใช้จา่ย ใน
สว่นการตรวจสอบความแข็งแรงของท่ีเก็บน า้ เจ้าอาวาสวดัดอนบอกวา่มีความแข็งแรงดี วดัได้ใช้ประโยชน์
อยูอ่ยา่งตอ่เน่ือง 

3.รายจา่ยของโรงน า้ชมุชน ประมาณการ 800,000 บ. ประกอบด้วยคา่ใช้จ่ายส าคญัดงันี ้
3.1 ระบบเคร่ืองกรอง ระบบผลิต เคร่ืองหยอดเหรียญ(160,000 บ.) และการย่ืนขออย.และฮา

ลาล(12,000บ.) จ านวน 172,000 บ. 
3.2 อาคารโรงเรือน ขนาด 6x12 ม. จ านวน 480,000 บ. 



3.3 ระบบทอ่ประปาท่ีสง่จากท่ีเก็บน า้ไปยงัโรงเรือน ท่อ 2 นิว้x 8.5 มม.x 400 ม. จ านวน 
20,000 บ. 

3.4 ปกูระเบือ้งในท่ีเก็บน า้ของวดัเพ่ือพกัน า้ก่อนผลิต 4x3x3 ม. จ านวน 15,000 บ. 
3.5 คา่ใช้จา่ยประจ าได้แก่ คา่น า้/คา่ไฟ และบคุลากรดแูลระบบทัว่ไป 

4.รายรับ มาจากฝ่ายตา่งๆดงันี ้
4.1 มลูนิธิรอกกีเฟลเลอร์ 500,000 บ. 
4.2 ระดมหุ้นจากกองทนุตา่งๆท่ีมีในชมุชน(เป็นตวัแทนประชาชน) 300,000 บ. โดยมี

เป้าหมายได้แก่ กองทนุหมูบ้่าน 10 หมูบ้่าน ธนาคารชีวิตวดัดอนและวดัอูต่ะเภา ผู้ใช้น า้ ม.8 ชมรม
ผู้สงูอาย ุม.8 กลุม่ประมงพืน้บ้าน กลุม่เกษตรกร กองทนุคเูตา่รวมรถ   

4.3 ดอกผลจากโครงการภายใต้การสนบัสนนุของมลูนิธิรอกกีเฟลเลอร์ 
5.แนวทางด าเนินการ มีดงันี ้

5.1 เปิดบญัชี ภายใต้ช่ือ โรงน า้ชมุชนต าบลคเูตา่ โดยมีผู้ เปิดบญัชี 3 คนเง่ือนไขการเบกิจา่ย 
2 ใน 3 ณ ธนาคารกรุงไทย สาขาบกิซี มีผู้ เปิดบญัชีได้แก่ นายภาดา ธรรมรัตน์ นายสวุิชช์ จินดาวงศ์ และ
นายชยัวฒัน์ รัตนพงศ์  

5.2 มลูนิธิชมุชนสงขลาโอนเงินโครงการเพ่ือน าไปจดัสร้างตวัอาคารโรงเรือน โดยคงคา่ใช้จ่าย
ในสว่นของระบบเคร่ืองกรองเอาไว้  

5.3 ระดมทนุด้วยการนดัตวัแทนกองทนุตา่งๆ รวมถึงก านนั/ผญ.ทัง้ 10 หมูบ้่านน าเสนอแผน 
งานเพื่อการชกัชวนระดมทนุและจดัตัง้กรรมการบริหารโรงน า้ชมุชน โดยมีการระดมหุ้นๆละ 100 บ.
เป้าหมาย 3000 หุ้น(300,000 บ.) 

5.4 การบริหารจดัการดอกผลของโรงน า้ชมุชน คิดตามสดัสว่นหุ้นของสมาชิก กรณีผลก าไร
ตามสดัส่วนเงินของมลูนิธิรอกกีเฟลเลอร์จะน ามาจดัสรรเป็นกองทนุกลางของต าบลรวมกบัเงินสมทบของ
โครงการเกษตรอินทรีย์และโครงการประมงพืน้บ้าน 

5.5 ก าหนดเปิด เดือนกนัยายน 2556 
6.นดัประชมุคณะกรรมการกองทนุตา่งๆ วนัท่ี 29 มิถนุายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ วดัดอน 

ปิดประชมุ 
 
 
 

 
 
 



SAMCHAI R .O
 

ร้านสามชยัอาร์โอ 

95,97 ถ.สามชยั อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 074 – 342413 , 081 – 9695857 , 084 - 3988388 โทรสาร. 074 - 342414 
E-mail : samchairo@hotmail.com 

 

ที ่สอ.047/56                                                                   วนัที ่25 พฤษภาคม 2556 

 

เรื่อง เสนอราคาระบบผลติน ้าดื่ม 

เรยีน คณะกรรมการชมุชน 

 

       รา้นฯมคีวามยนิดขีอเสนอราคาระบบผลติน ้าดื่มบรรจุขวดเพื่อจ าหน่ายของชุมชนก าลงัผลติไมต่ ่ากว่า 2000 ลติร/

ชัว่โมง เพื่อใหพ้จิารณาดงัต่อไปนี้ 

1. ถงัเกบ็น ้าดบิ  ท าดว้ยโพลื่เอทธลีนี  ขนาด 3000 ลติร จ านวน 1 ถงั 

2. ป ัม๊สบูน ้าดบิท าดว้ยแสตนเลส ยีห่อ้ มาสเตอรโ์ฟลว ์( Masterflow ) รุ่น MEM70/03 ขนาด 1 แรงมา้ 220 โวลท ์สบู

น ้าได ้3 ม.3/ชม. ทีค่วามสงู 20 เมตร พรอ้มอุปกรณ์ควบคมุแรงดนั จ านวน 1 ชุด 

3.ระบบเตมิคลอรนีในน ้าดบิ ประกอบดว้ย ป ัม๊สบูจ่ายเคม ียีห่อ้ LMIหรอืเทยีบเท่า 1 เครื่อง ถงัเคมที าดว้ยโพลีเ่อธทลินี 

ขนาด 100 ลติร พรอ้มขาตัง้สแตนเลส คลอรนีเหลว 25 ก.ก. จ านวน 1 ชุด 

4. ถงักรองแสตนเลส ขนาด Ø 25 X 120 X 0.15 ซม. หน้าวาลว์ใชท้่อ PVC และวาลว์ PVC ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 ชุด 

ภายในถงับรรจุสารกรองแอนทราไซท ์สารกรองแมงกานีสซโีอไลท ์และสารกรองคารบ์อน ตามล าดบั 

5. ถงักรองแสตนเลส ขนาด Ø 30 X 120 X 0.15 ซม. หน้าวาลว์ใชท้่อPVC และวาลว์ PVC ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 ชุด 

ภายในถงับรรจุสารกรองเรซิน่  

6. ชุดลา้งฟ้ืนประสทิธภิาพสารกรองเรซิน่(Resin regeneration) ประกอบดว้ยถงัน ้าเกลอื ขนาด 100 ลติร และ อเีจค็

เตอรด์ดูน ้าเกลอื ท าดว้ย UPVC ขนาด ¾ นิ้ว 

8. ถงักรองดว้ยไสเ้ซรามคิ ขนาด 20 ไส ้ท าดว้ยแสตนเลส  พรอ้มไสเ้ซรามคิ ยีห่อ้ American filter  จ านวน 1 ชุด 

9. ถงักรองตะกอนแบบบิก๊บลยูาว 10 นิ้ว พรอ้มไสก้รองตะกอน มคีวามละเอยีด 5 ไมครอน จ านวน 1 ชุด  

10. เครื่องผลติแสงอุลตรา้ไวโอเลต (ยวู)ี ขนาด 30 วตัต ์จ านวน 1 เครื่อง  



11. เครื่องลา้งภายในถงั 20 ลติร แบบ 2 หวัลา้ง ท าดว้ยสแตนเลส จ านวน 1 เครื่อง 

12. เครื่องลา้งภายนอกถงั 20 ลติร เป็นถงัPEทรงสีเ่หลีย่มพรอ้มขาตัง้ท าดว้ยเหลก็เหนยีว จ านวน 2 ชุด 

13. เครื่องบรรจุน ้าขวดพลาสตกิขนาด 350-950 ซซี ีจ านวน 1 เครื่อง 

14. หวับรรจุน ้าถงัขนาด 20 ลติร จ านวน 2 หวับรรจ ุ

15. เครื่องหยอดเหรยีญน ้าประปา  จ านวน  1  ชุด 

16. ค่าท่อพวีซี ีขอ้ต่อ สายไฟฟ้า ลกูลอยไฟฟ้า ทีใ่ชใ้นการต่อเชื่อมระบบ 

ราคาระบบกรองและอุปกรณ์ทีก่ล่าวขา้งตน้เป็นเงนิ 160,000 บาท  ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

    ค่าใชจ้่ายในการขออนุญาตเลขสารบบ ( เลข อ.ย. ) เมื่อตดิตัง้เครื่องทดสอบระบบเรยีบรอ้ยแลว้ ทางชุมชนจะตอ้ง

มอบใหก้รรมการคนหนึ่งเป็นผูด้ าเนินกจิการ ค่าใชจ้่ายในการขอเลขสารบบ เป็นค่าวเิคราะหน์ ้าทีก่รองแลว้ และอุปกรณ์

ต่างๆประจ าโรงงาน เพื่อใหเ้จา้หน้าทีส่าธารณสขุตรวจ ค่าใชจ้่ายในสว่นนี้ประมาณ 12,000 บาทเอกสารส าหรบัการขอ

อนุญาต ทางรา้นฯจะจดัเตรยีมให ้ชมุชนควรออกแบบโลโกย้ีห่อ้น ้าเพื่อสกรนีถงัน ้าและขวดน ้าหรอืพมิพฉ์ลากเตรยีมไว้

ดว้ยเพราะแบบโลโกห้รอืฉลากเป็นเอกสารทีจ่ะตอ้งยื่นขออนุมตัเิลขสารบบดว้ย 

การรบัประกนั  รา้นฯรบัประกนัอุปกรณ์ทีต่ดิตัง้เป็นเวลา 1 ปี  นบัจากวนัทีต่ดิตัง้ทดสอบระบบท างานแลว้เสรจ็  ใน

ระยะเวลาทีร่บัประกนั รา้นฯจะฝึกอบรมใหพ้นกังานของท่านสามารถซ่อมบ ารุงดแูลเครื่องไดเ้อง หลงัจากครบ

ก าหนดการรบัประกนัรา้นฯยงัจะใหก้ารดแูลปญัหาต่างๆใหท้า่น ตลอดอายุใชง้านของเครื่อง 

การช าระเงนิ  แบ่งเป็น 2 งวด   ดงันี้ 

งวดที ่1  ช าระมดัจ า 30% ของราคางาน  เมื่ออนุมตัใิหร้า้นฯด าเนินการหรอืเมื่อออกใบสัง่ซือ้ 

งวดที ่2  ช าระสว่นทีเ่หลอือกี 70 % ของราคางานภายใน 30 วนั นบัจากวนัทีต่ดิตัง้และทดสอบระบบการท างานของ

เครื่องกรองแลว้เสรจ็ 

          รา้นฯจะสามารถประกอบตดิตัง้เครื่องกรองและอุปกรณ์ต่างๆใหแ้ลว้เสรจ็ท างานได ้โดยใชเ้วลาประมาณ 15 วนั 

หวงัอย่างยิง่ว่าจะไดร้บัโอกาสใหบ้รกิารเพื่อความเจรญิกา้วหน้าของชมุชนของท่าน 

 จงึเรยีนมาเพื่อพจิารณา 

                                                                                                           ขอแสดงความนบัถอื 

 

                                                                                                   (นายสมบตั ิ เกดิผล) 

                                                                                                    เจา้ของและผูจ้ดัการ 
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ร้านสามชยัอาร์โอ 

95,97 ถ.สามชยั อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 074–342413 , 081–9695857 , 084-3988388   
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ใบเสนอราคา 

PRICE QUATATION 

 เรยีน  : คุณชาครติ 

ATTENTION TO  : 

เลขที ่ : สอ.047/56 

NO.  : 

โทรศพัท ์ :  

TEL. : 

วนัที ่ :  25 พฤษภาคม 2556 

DATE : 

ก าหนดสง่มอบ  : ภายใน 15 วนั นบัจากวนัทีไ่ดร้บัการอนุมตั ิ

DELIVERY  : 

ก าหนดยนืราคา  :  ภายใน 30 วนั นบัจากวนัทีเ่สนอราคา 

VALIDITY  : 

 

ล าดบัที ่

ITEM 

รายการ 

DESCRIPTION 

จ านวน 

QUANTITY 

ราคา/หน่วย 

UNIT/PRICE 

ราคารวม 

TOTAL AMOUNT 

1.   ถงัเกบ็น ้าดบิ  ขนาด 3000 ลติร 1 ถงั            10;000           10,000 

2. ชุดเตมิคลอรนีในน ้าดบิ 1 ชุด 10,000 10,000 

3. ป ัม๊สบูน ้าดบิ ยีห่อ้ MASTER FLOW  1 แรงมา้ พรอ้มอุปกรณ์ 1 ชุด 6,500 6,500 

 ควบคุมแรงดนั    

4. 
ถงักรองน ้าแสตนเลสขนาด  25 X 120 X 0.15 ซม. บรรจุ

สาร 

3 ชุด 13,000 39,000 



 กรองแอนทราไซท ์แมงกานีสซโีอไลท ์และคารบ์อน    

5. 
ถงักรองน ้าแสตนเลสขนาด  30 X 120 X 0.15 ซม. บรรจุ

สาร 

1 ชุด 16,000 16,000 

 กรองเรซิน่     

6. ชุดลา้งฟ้ืนฟูประสทิธภิาพสารกรองเรซิน่ 1 ชุด 2,000 2,000 

7. ถงักรองตะกอนดว้ยไสเ้ซรามคิ จ านวน 20 ไส ้ 1ชุด 15,000 15,000 

8. 
ถงักรองตะกอนบิก๊บลยูาว 10 นิ้ว พรอ้มไสก้รองตะกอน 5 

ไมครอน 

1 ชุด 2,500 2,500 

9. เครื่องผลติแสงอุลตรา้ไวโอเลต ขนาด 30 วตัต ์ 1 เครื่อง 7,500 7,500 

10. ถงัลา้งภายนอกถงั 20 ลติร ท าดว้ยโพลีเ่อธทลินีพรอ้มขาตัง้ 2 ชุด 2,500 5,000 

11. เครื่องลา้งภายในถงั 20 ลติร แบบ 2 หวัลา้ง 1ชุด 14,500 14,500 

12. เครื่องบรรจุน ้าขวดพลาสตกิขนาด  350-950 ซซี ี 1 เครื่อง 8,000 8,000 

13. เครื่องหยอดเหรยีญจ าหน่ายน ้าประปา 1 เครื่อง 12,000 12,000 

14. ค่าท่อพวีซี ีขอ้ต่อ ท่อรอ้ยสายไฟ สายไฟ ลกูลอยไฟฟ้า  1 ชุด 12,000 12,000 

     

 ( หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถว้น ) รวมเป็นเงนิ 160,000 

หมายเหตุ :  ราคาทีเ่สนอไม่รวมค่าเดนิท่อจ่ายน ้าดบิถงึโรงงานและภาษมีลูค่าเพิม่                                                                                                                                  

ขอแสดงความนบัถอื                                                                                                                   

                  

                                                                                                                     (นายสมบตั ิ เกดิผล) 

  เจา้ของและผูจ้ดัการ 


