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Action Plan เกาะจิก 
ฉบบัเดอืน: พฤษภาคม 2562 

ขอ้สรุปจากการประชมุ action plan วนัที ่3 พฤษภาคม 2562 ทีเ่กาะจกิ หลงัจากทีไ่ดห้ารอืกนัระหว่าง  

คุณณรงคช์ยั เหมสวุรรณ-ผูใ้หญ่บา้นเกาะจกิ  
คุณพริฐั อนิพานิช-สสช. กระทรวงพลงังาน  
คุณธนยั โพธสิตัย-์โครงการเกาะจกิรชีารจ์  
คุณวเิศษ หาญสวสัดิ-์Blue Solar  
คุณชญาศกัดิ ์อทิธศิริ-ิSymbior Solar 

 

# กิจกรรม ผู้รบัด าเนินการ กรอบเวลา 

1. สญัญาซ้ือขายไฟฟ้า และกฎบตัรชมุชน 

1.1 
รา่งหวัขอ้ สญัญาการซือ้ขายไฟฟ้าระหวา่งบรษิทักบั
ชุมชน 

คณุหนุ่ม – Symbior 16 พฤษภาคม 2562 

1.2 
รา่งสญัญาการซือ้ขายไฟฟ้าระหวา่งบรษิทักบัชุมชน 
ฉบบัเตม็ 

คณุหนุ่ม – Symbior 21 พฤษภาคม 2562 

1.3 ตดิประกาศเพื่อเชญิชวนเขา้ร่วมเวทปีระชาคม 
คณุตน้ – Blue Solar / คณุหนุ่ม - 
Symbior 

1 มถิุนายน 2562 

1.4 
รว่มกนัใหค้วามเหน็และปรบัแก้ไขรา่งสญัญา และ
รา่งกฎบตัรชุมชน 

ธนยั – เกาะจกิรชีารจ์ / อ.เป้ิล - สสช. 
/ คณุตน้ – Blue Solar / คุณหนุ่ม - 
Symbior 

5 มถิุนายน 2562 

1.5 
ประชุมเพื่อสรปุรา่งสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าและกฎบตัร
ชุมชน เพื่อใหพ้รอ้มน าเสนอต่อชุมชน 

ธนยั – เกาะจกิรชีารจ์ / อ.เป้ิล - สสช. 
/ คณุตน้ – Blue Solar / คุณหนุ่ม - 
Symbior 

13 มถิุนายน 2562 

1.6 
ประชุมเพื่อน าเสนอร่างสญัญาต่อคณะกรรมการ
ไฟฟ้าบา้นเกาะจกิ 

คณุตน้ – Blue Solar / คณุหนุ่ม – 
Symbior / ธนยั – เกาะจกิรชีารจ์ / อ.
เป้ิล - สสช. 

15 มถิุนายน 2562 

1.7 
เวทปีระชาคมครัง้ที ่2 เพื่อรบัฟังความคดิเหน็จาก
ชุมชนบา้นเกาะจกิ พรอ้มแกไ้ขสญัญาและกฎบตัร 

ทุกฝ่าย 16 มถิุนายน 2562 

1.8 ตกลงร่วมด าเนินการโครงการและลงนามในสญัญา นิตบิุคคลชุมชน & บรษิทั เมื่อพรอ้มทุกฝ่าย 
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2. การจดทะเบียนนิติบุคคล 

2.1 
การจดทะเบยีนสถานะนิตบิุคคลของวสิาหกจิชุมชน
ไฟฟ้าบา้นเกาะจกิ 

ผูใ้หญ่ณรงคช์ยั เหมสุวรรณ - 
คณะกรรมการไฟฟ้าบา้นเกาะจกิ 

3 มถิุนายน 2562 

2.2 
การจดทะเบยีนบรษิทัรว่ม (SPV) ระหวา่ง Blue 
Solar กบั Symbior 

คณุตน้ – Blue Solar & คณุหนุ่ม - 
Symbior 

3 มถิุนายน 2562 

3. การติดตัง้มิเตอรแ์บบเติมเงิน (Smart Prepayment Meter) 

3.1 การขนส่งและตดิตัง้มเิตอรแ์บบเตมิเงนิ ทีเ่กาะจกิ ธนยั – เกาะจกิรชีารจ์ 
ภายใน 31 กรกฎาคม 
2562 

3.2 
ลงความเหน็เรื่องการปรบัอตัราคา่ไฟฟ้าหลงัจาก
ตดิตัง้มเิตอร ์

คณะกรรมการไฟฟ้าบา้นเกาะจกิ 
ภายใน 31 กรกฎาคม 
2562 

3.3 
จดัท ารายงานการด าเนินการตดิตัง้มเิตอรใ์หก้บัสถาน
ฑตูออสเตรเลยี 

ธนยั – เกาะจกิรชีารจ์ 7 สงิหาคม 2562 

4. ช่วงเตรียมการ การขออนุญาตและการขอใบอนุญาติ 

4.1 หารอืเรื่องใบอนุญาตกิบักกพ. 
คณุตน้ – Blue Solar & คณุหนุ่ม - 
Symbior 

10 มถิุนายน 2562 

4.2 
หารอืกบัอบจ. จนัทบุรแีละท าท าหนงัสอืเพื่อขอมอบ
แผงโซลาร ์40 kWp เดมิใหก้บัชุมชนไดใ้ช้ประโยชน์ 

ธนยั - เกาะจกิรชีารจ์ / คณะกรรมการ
ไฟฟ้าบา้นเกาะจกิ / บรษิทั SPV 

17 มถิุนายน 2562 

4.3 หารอืเรื่องเงนิกูจ้ากธนาคาร (Bank Finance) บรษิทั SPV 30 มถิุนายน 2562 

4.4 
หารอืและท าหนังสอืกบัเจา้อาวาสขอใชป้ระโยชน์
พืน้ทีห่ลงัคาวดัเกาะจกิในการตดิตัง้แผงโซลารเ์พิม่
อกี 40 kWp 

คณะกรรมการไฟฟ้าบา้นเกาะจกิ / 
บรษิทั SPV 

ภายใน 2 เดอืน
หลงัจากการลงนามใน
สญัญา 

4.5 ยนืขอสทิธปิระโยชน์ BOI บรษิทั SPV 
ภายใน 2 เดอืน
หลงัจากการลงนามใน
สญัญา 

4.6 รายการตรวจสอบ Mini CoP บรษิทั SPV 
ภายใน 2 เดอืน
หลงัจากการลงนามใน
สญัญา 

4.7 
แจง้ยกเวน้ไมต่อ้งขอใบอนุญาตประกอบกจิการผลติ
ไฟฟ้า จากกกพ. 

บรษิทั SPV 
ภายใน 2 เดอืน
หลงัจากการลงนามใน
สญัญา 

5. ช่วงติดตัง้ปรบัปรงุระบบ 

5.1 หาผูร้บัเหมาตดิตัง้และท าสญัญาการจา้งงาน บรษิทั SPV 
ภายใน 3 เดอืน
หลงัจากการลงนามใน
สญัญา 
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5.2 ยนืยนัการสัง่ของ (Procurement Order) บรษิทั SPV 
ภายใน 1 เดอืน
หลงัจากการลงนามใน
สญัญา 

5.3 การขนส่ง ก่อสรา้ง ตดิตัง้อุปกรณ์ทัง้หมด บรษิทั SPV / ผูร้บัเหมา 
ภายใน 6 เดอืน
หลงัจากการลงนามใน
สญัญา 

 


