รายงานการประชุมคณะทางานโครงการจัดทานา้ ดื่มชุมชนตาบลคูเต่ า
วันที่ 17 มิถุนายน 2556 เวลา 18.00-21.00 น.
ณ วัดดอน หมู่ 8 ตาบลคูเต่ า
ผู้เข้ าร่ วม 12 คน

สรุปการประชุม
วัตถุประสงค์การประชุมมีดงั นี ้
1.สรุปภาพรวมงบประมาณรายรับและรายจ่ายโรงน ้าชุมชน
2.กาหนดแนวทางดาเนินงานจัดทาโรงน ้าชุมชน
โดยมีสาระการประชุมที่สาคัญดังต่อไปนี ้
1.โรงน ้าชุมชนตาบลคูเต่ามีวตั ถุประสงค์สาคัญคือ ให้ ชมุ ชนได้ มีน ้าดื่มที่มีคณ
ุ ภาพในราคาถูก และ
หากมีผลกาไรจะนาไปจัดทากองทุนกลางเพื่อชุมชนในด้ านพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.การเตรี ยมงานที่ผา่ นมา ได้ มีการนาน ้าจากต้ นทางไปวัดคุณภาพน ้าอีกครัง้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ให้ มีความชัดเจน และให้ ทีมงานไปหารื อกับบริ ษัทสามชัยอาร์ โอ เพื่อวางระบบและเสนอราคาค่าใช้ จา่ ย ใน
ส่วนการตรวจสอบความแข็งแรงของที่เก็บน ้า เจ้ าอาวาสวัดดอนบอกว่ามีความแข็งแรงดี วัดได้ ใช้ ประโยชน์
อยูอ่ ย่างต่อเนื่อง
3.รายจ่ายของโรงน ้าชุมชน ประมาณการ 800,000 บ. ประกอบด้ วยค่าใช้ จ่ายสาคัญดังนี ้
3.1 ระบบเครื่ องกรอง ระบบผลิต เครื่ องหยอดเหรี ยญ(160,000 บ.) และการยื่นขออย.และฮา
ลาล(12,000บ.) จานวน 172,000 บ.
3.2 อาคารโรงเรื อน ขนาด 6x12 ม. จานวน 480,000 บ.

3.3 ระบบท่อประปาที่สง่ จากที่เก็บน ้าไปยังโรงเรื อน ท่อ 2 นิ ้วx 8.5 มม.x 400 ม. จานวน
20,000 บ.
3.4 ปูกระเบื ้องในที่เก็บน ้าของวัดเพื่อพักน ้าก่อนผลิต 4x3x3 ม. จานวน 15,000 บ.
3.5 ค่าใช้ จา่ ยประจาได้ แก่ ค่าน ้า/ค่าไฟ และบุคลากรดูแลระบบทัว่ ไป
4.รายรับ มาจากฝ่ ายต่างๆดังนี ้
4.1 มูลนิธิรอกกีเฟลเลอร์ 500,000 บ.
4.2 ระดมหุ้นจากกองทุนต่างๆที่มีในชุมชน(เป็ นตัวแทนประชาชน) 300,000 บ. โดยมี
เป้าหมายได้ แก่ กองทุนหมูบ่ ้ าน 10 หมูบ่ ้ าน ธนาคารชีวิตวัดดอนและวัดอูต่ ะเภา ผู้ใช้ น ้า ม.8 ชมรม
ผู้สงู อายุ ม.8 กลุม่ ประมงพื ้นบ้ าน กลุม่ เกษตรกร กองทุนคูเต่ารวมรถ
4.3 ดอกผลจากโครงการภายใต้ การสนับสนุนของมูลนิธิรอกกีเฟลเลอร์
5.แนวทางดาเนินการ มีดงั นี ้
5.1 เปิ ดบัญชี ภายใต้ ชื่อ โรงน ้าชุมชนตาบลคูเต่า โดยมีผ้ เู ปิ ดบัญชี 3 คนเงื่อนไขการเบิกจ่าย
2 ใน 3 ณ ธนาคารกรุงไทย สาขาบิกซี มีผ้ เู ปิ ดบัญชีได้ แก่ นายภาดา ธรรมรัตน์ นายสุวิชช์ จินดาวงศ์ และ
นายชัยวัฒน์ รัตนพงศ์
5.2 มูลนิธิชมุ ชนสงขลาโอนเงินโครงการเพื่อนาไปจัดสร้ างตัวอาคารโรงเรื อน โดยคงค่าใช้ จ่าย
ในส่วนของระบบเครื่ องกรองเอาไว้
5.3 ระดมทุนด้ วยการนัดตัวแทนกองทุนต่างๆ รวมถึงกานัน/ผญ.ทัง้ 10 หมูบ่ ้ านนาเสนอแผน
งานเพื่อการชักชวนระดมทุนและจัดตังกรรมการบริ
้
หารโรงน ้าชุมชน โดยมีการระดมหุ้นๆละ 100 บ.
เป้าหมาย 3000 หุ้น(300,000 บ.)
5.4 การบริหารจัดการดอกผลของโรงน ้าชุมชน คิดตามสัดส่วนหุ้นของสมาชิก กรณีผลกาไร
ตามสัดส่วนเงินของมูลนิธิรอกกีเฟลเลอร์ จะนามาจัดสรรเป็ นกองทุนกลางของตาบลรวมกับเงินสมทบของ
โครงการเกษตรอินทรี ย์และโครงการประมงพื ้นบ้ าน
5.5 กาหนดเปิ ด เดือนกันยายน 2556
6.นัดประชุมคณะกรรมการกองทุนต่างๆ วันที่ 29 มิถนุ ายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ วัดดอน
ปิ ดประชุม

SAMCHAI R .O
ร้ านสามชัยอาร์ โอ
95,97 ถ.สามชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 074 – 342413 , 081 – 9695857 , 084 - 3988388 โทรสาร. 074 - 342414
E-mail : samchairo@hotmail.com

ที่ สอ.047/56

วันที่ 25 พฤษภาคม 2556

เรื่อง เสนอราคาระบบผลิตน้าดื่ม
เรียน คณะกรรมการชุมชน

ร้านฯมีความยินดีขอเสนอราคาระบบผลิตน้าดื่มบรรจุขวดเพื่อจาหน่ายของชุมชนกาลังผลิตไม่ต่ากว่า 2000 ลิตร/
ชัวโมง
่ เพื่อให้พจิ ารณาดังต่อไปนี้
1. ถังเก็บน้าดิบ ทาด้วยโพลื่เอทธีลนี ขนาด 3000 ลิตร จานวน 1 ถัง
ั ๊ บน้าดิบทาด้วยแสตนเลส ยีห่ อ้ มาสเตอร์โฟลว์ ( Masterflow ) รุ่น MEM70/03 ขนาด 1 แรงม้า 220 โวลท์ สูบ
2. ปมสู
น้าได้ 3 ม.3/ชม. ทีค่ วามสูง 20 เมตร พร้อมอุปกรณ์ควบคุมแรงดัน จานวน 1 ชุด
ั ๊ บจ่ายเคมี ยีห่ อ้ LMIหรือเทียบเท่า 1 เครื่อง ถังเคมีทาด้วยโพลีเ่ อธทิลนี
3.ระบบเติมคลอรีนในน้าดิบ ประกอบด้วย ปมสู
ขนาด 100 ลิตร พร้อมขาตัง้ สแตนเลส คลอรีนเหลว 25 ก.ก. จานวน 1 ชุด
4. ถังกรองแสตนเลส ขนาด Ø 25 X 120 X 0.15 ซม. หน้าวาล์วใช้ท่อ PVC และวาล์ว PVC ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 ชุด
ภายในถังบรรจุสารกรองแอนทราไซท์ สารกรองแมงกานีสซีโอไลท์ และสารกรองคาร์บอน ตามลาดับ
5. ถังกรองแสตนเลส ขนาด Ø 30 X 120 X 0.15 ซม. หน้าวาล์วใช้ท่อPVC และวาล์ว PVC ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 ชุด
ภายในถังบรรจุสารกรองเรซิน่
6. ชุดล้างฟื้นประสิทธิภาพสารกรองเรซิน่ (Resin regeneration) ประกอบด้วยถังน้าเกลือ ขนาด 100 ลิตร และ อีเจ็ค
เตอร์ดดู น้าเกลือ ทาด้วย UPVC ขนาด ¾ นิ้ว
8. ถังกรองด้วยไส้เซรามิค ขนาด 20 ไส้ ทาด้วยแสตนเลส พร้อมไส้เซรามิค ยีห่ อ้ American filter จานวน 1 ชุด
9. ถังกรองตะกอนแบบบิก๊ บลูยาว 10 นิ้ว พร้อมไส้กรองตะกอน มีความละเอียด 5 ไมครอน จานวน 1 ชุด
10. เครื่องผลิตแสงอุลตร้าไวโอเลต (ยูว)ี ขนาด 30 วัตต์ จานวน 1 เครื่อง

11. เครื่องล้างภายในถัง 20 ลิตร แบบ 2 หัวล้าง ทาด้วยสแตนเลส จานวน 1 เครื่อง
12. เครื่องล้างภายนอกถัง 20 ลิตร เป็ นถังPEทรงสีเ่ หลีย่ มพร้อมขาตัง้ ทาด้วยเหล็กเหนียว จานวน 2 ชุด
13. เครื่องบรรจุน้าขวดพลาสติกขนาด 350-950 ซีซี จานวน 1 เครื่อง
14. หัวบรรจุน้าถังขนาด 20 ลิตร จานวน 2 หัวบรรจุ
15. เครื่องหยอดเหรียญน้าประปา จานวน 1 ชุด
16. ค่าท่อพีวซี ี ข้อต่อ สายไฟฟ้า ลูกลอยไฟฟ้า ทีใ่ ช้ในการต่อเชื่อมระบบ
ราคาระบบกรองและอุปกรณ์ทก่ี ล่าวข้างต้นเป็ นเงิน 160,000 บาท ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่
ค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตเลขสารบบ ( เลข อ.ย. ) เมื่อติดตัง้ เครื่องทดสอบระบบเรียบร้อยแล้ว ทางชุมชนจะต้อง
มอบให้กรรมการคนหนึ่งเป็ นผูด้ าเนินกิจการ ค่าใช้จ่ายในการขอเลขสารบบ เป็ นค่าวิเคราะห์น้าทีก่ รองแล้ว และอุปกรณ์
ต่างๆประจาโรงงาน เพื่อให้เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขตรวจ ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ประมาณ 12,000 บาทเอกสารสาหรับการขอ
อนุญาต ทางร้านฯจะจัดเตรียมให้ ชุมชนควรออกแบบโลโก้ยห่ี อ้ น้าเพื่อสกรีนถังน้าและขวดน้าหรือพิมพ์ฉลากเตรียมไว้
ด้วยเพราะแบบโลโก้หรือฉลากเป็ นเอกสารทีจ่ ะต้องยื่นขออนุมตั เิ ลขสารบบด้วย
การรับประกัน ร้านฯรับประกันอุปกรณ์ทต่ี ดิ ตัง้ เป็ นเวลา 1 ปี นับจากวันทีต่ ดิ ตัง้ ทดสอบระบบทางานแล้วเสร็จ ใน
ระยะเวลาทีร่ บั ประกัน ร้านฯจะฝึกอบรมให้พนักงานของท่านสามารถซ่อมบารุงดูแลเครื่องได้เอง หลังจากครบ
ั
กาหนดการรับประกันร้านฯยังจะให้การดูแลปญหาต่
างๆให้ทา่ น ตลอดอายุใช้งานของเครื่อง
การชาระเงิน แบ่งเป็ น 2 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 ชาระมัดจา 30% ของราคางาน เมื่ออนุมตั ใิ ห้รา้ นฯดาเนินการหรือเมื่อออกใบสังซื
่ อ้
งวดที่ 2 ชาระส่วนทีเ่ หลืออีก 70 % ของราคางานภายใน 30 วัน นับจากวันทีต่ ดิ ตัง้ และทดสอบระบบการทางานของ
เครื่องกรองแล้วเสร็จ
ร้านฯจะสามารถประกอบติดตัง้ เครื่องกรองและอุปกรณ์ต่างๆให้แล้วเสร็จทางานได้ โดยใช้เวลาประมาณ 15 วัน
หวังอย่างยิง่ ว่าจะได้รบั โอกาสให้บริการเพื่อความเจริญก้าวหน้าของชุมชนของท่าน
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบัติ เกิดผล)
เจ้าของและผูจ้ ดั การ

SAMCHAI R .O
ร้ านสามชัยอาร์ โอ
95,97 ถ.สามชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 074–342413 , 081–9695857 , 084-3988388
โทรสาร. 074 - 342414
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ใบเสนอราคา
PRICE QUATATION
เรียน : คุณชาคริต

เลขที่ : สอ.047/56

ATTENTION TO :

NO. :

โทรศัพท์ :

วันที่ : 25 พฤษภาคม 2556

TEL. :

DATE :

กาหนดส่งมอบ : ภายใน 15 วัน นับจากวันทีไ่ ด้รบั การอนุมตั ิ

กาหนดยืนราคา : ภายใน 30 วัน นับจากวันทีเ่ สนอราคา

DELIVERY :

VALIDITY :

ลาดับที่

รายการ

จานวน

ราคา/หน่วย

ราคารวม

ITEM

DESCRIPTION

QUANTITY

UNIT/PRICE

TOTAL AMOUNT

1.

ถังเก็บน้าดิบ ขนาด 3000 ลิตร

1 ถัง

10;000

10,000

2.

ชุดเติมคลอรีนในน้าดิบ

1 ชุด

10,000

10,000

3.

ั ๊ บน้าดิบ ยีห่ อ้ MASTER FLOW 1 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์
ปมสู

1 ชุด

6,500

6,500

3 ชุด

13,000

39,000

ควบคุมแรงดัน
4.

ถังกรองน้าแสตนเลสขนาด  25 X 120 X 0.15 ซม. บรรจุ
สาร

กรองแอนทราไซท์ แมงกานีสซีโอไลท์ และคาร์บอน
5.

ถังกรองน้าแสตนเลสขนาด  30 X 120 X 0.15 ซม. บรรจุ
สาร

1 ชุด

16,000

16,000

กรองเรซิน่
6.

ชุดล้างฟื้นฟูประสิทธิภาพสารกรองเรซิน่

1 ชุด

2,000

2,000

7.

ถังกรองตะกอนด้วยไส้เซรามิค จานวน 20 ไส้

1ชุด

15,000

15,000

8.

ถังกรองตะกอนบิก๊ บลูยาว 10 นิ้ว พร้อมไส้กรองตะกอน 5
ไมครอน

1 ชุด

2,500

2,500

9.

เครื่องผลิตแสงอุลตร้าไวโอเลต ขนาด 30 วัตต์

1 เครื่อง

7,500

7,500

10. ถังล้างภายนอกถัง 20 ลิตร ทาด้วยโพลีเ่ อธทิลนี พร้อมขาตัง้

2 ชุด

2,500

5,000

11. เครื่องล้างภายในถัง 20 ลิตร แบบ 2 หัวล้าง

1ชุด

14,500

14,500

12. เครื่องบรรจุน้าขวดพลาสติกขนาด 350-950 ซีซี

1 เครื่อง

8,000

8,000

13. เครื่องหยอดเหรียญจาหน่ายน้าประปา

1 เครื่อง

12,000

12,000

1 ชุด

12,000

12,000

รวมเป็ นเงิน

160,000

14. ค่าท่อพีวซี ี ข้อต่อ ท่อร้อยสายไฟ สายไฟ ลูกลอยไฟฟ้า

( หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน )
หมายเหตุ : ราคาทีเ่ สนอไม่รวมค่าเดินท่อจ่ายน้าดิบถึงโรงงานและภาษีมลู ค่าเพิม่

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบัติ เกิดผล)
เจ้าของและผูจ้ ดั การ

