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โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
ลําด ับ
ที
1 โครงสร ้างองค์กร ม.7 (1)
2 ดัชนีรวม

แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร

ั
ชนวาง
แฟ้มที
-

-

อํานาจหน้าที ม.7 (2)
ลําด ับ
ที
1

แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร

ั
ชนวาง
แฟ้มที
การไฟฟ้ าสว่ น
ภูมภ
ิ าค

อํานาจหน ้าที
สถานทีติดต่อ ม.7 (3)

ลําด ับ
แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร
ที
1 เจ ้าหน ้าทีผู ้รับผิดชอบ
2 ประวัตค
ิ วามเป็ นมา
3 ผู ้บริหาร
4 สถานทีติดต่อ ม.7 (3)
5 สถานทีติดต่อ
ี า
6 สถานทีติดต่อ การไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าคจังหวัดนครราชสม

ลําด ับ

กฎ มติ คณะร ัฐมนตรี ทีเกียวข้อง ม.7 (4)
แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร
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ั
ชนวาง
แฟ้มที
ี า
กฟจ.นครราชสม
ี า
กฟจ.นครราชสม

ั
ชนวาง
แฟ้มที
1/14

3/5/2562

ดัชนีรวม มาตรา 7

ที
1

วันหยุดเพิมเป็ นกรณีพเิ ศษ

2

ข ้อบังคับการไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค

3

ข ้อบังคับการไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค พ.ศ. 2517

4

พระราชบัญญัต ิ ข ้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

5

ระเบียบการไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าคว่าด ้วยวิธป
ี ฏิบต
ั เิ กียวกับหม ้อแปลงปี 2557

6

ประกาศการไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค เรือง การออกพันธบัตรการไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค พ.ศ. 2557 ครังที 1

7

ประกาศการไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค เรือง แต่งตังพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ลงลายมือ
ื ากับ ในพันธบัตรการไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ชอกํ
ิ าค พ.ศ. 2557 ครังที 1

8

ประกาศการไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค เรือง การออกพันธบัตร การไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค พ.ศ. 2557 ครังที 2

9

ประกาศการไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค เรือง แต่งตังพนักงาน ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน) ลง
ื ากับ ในพันธบัตรการไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ลายมือชอกํ
ิ าค พ.ศ. 2557 ครังที 2

10 ประกาศการไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค เรือง การออกพันธบัตร การไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค พ.ศ. 2557 ครังที 3
ื
ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ว่าด ้วยการรับซอไฟฟ้
าจากโครงการผลิตไฟฟ้ าจาก
11 พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตังบนพืนดิน สําหรับผู ้ทียืนขอขายไฟฟ้ าไว ้ในระบบสว่ นเพิมราคารับ
ื
ซอไฟฟ้
า (Adder) เดิม พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศการไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค เรือง แต่งตังพนักงาน ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ลง
12
ื ากับ ในพันธบัตรการไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ลายมือชอกํ
ิ าค พ.ศ. 2557 ครังที 3
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การไฟฟ้ าสว่ น
ภูมภ
ิ าค
การไฟฟ้ าสว่ น
ภูมภ
ิ าค
การไฟฟ้ าสว่ น
ภูมภ
ิ าค
สํานักพระราชวัง
การไฟฟ้ าสว่ น
ภูมภ
ิ าค
สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
การไฟฟ้ าสว่ น
ภูมภ
ิ าค
สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
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13 ประกาศการไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค เรือง การออกพันธบัตร การไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค พ.ศ. 2557 ครังที 4
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
ประกาศการไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค เรือง แต่งตังพนักงาน ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ลง
สํานักเลขาธิการ
ื ากับ ในพันธบัตรการไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ลายมือชอกํ
ิ าค พ.ศ. 2557 ครังที 4
คณะรัฐมนตรี
พระราชบัญญัต ิ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ภูมพ
ิ ล สํานักเลขาธิการ
อดุลยเดช ป.ร. ให ้ไว ้ ณ วันที 16 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็ นปี ท ี 7 ในรัชกาลปั จจุบน
ั
คณะรัฐมนตรี
การไฟฟ้ าสว่ น
ข ้อบังคับการไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค
ภูมภ
ิ าค
ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ว่าด ้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและติดตังอุปกรณ์
ื
สอสารโทรคมนาคมบนเสา
กฟภ.
สํานักเลขาธิการ
กระทู ้ถามที 067/ร. เรือง การขยายเขตไฟฟ้ าและติดตังไฟฟ้ าสาธารณะ
คณะรัฐมนตรี
กระทู ้ถามที 234 ร. เรือง หน่วยงานของรัฐค ้างชาํ ระค่ากระแสไฟฟ้ าของ การไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค
กระทู ้ถามที 681 ร. เรือง ขอให ้ การไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค ปรับปรุงระบบไฟฟ้ าเป็ น 3 เฟสในพืนที
สํานักเลขาธิการ
ั บาดาล อ.ลําสนธิ อ.โคกเจริญและ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรแ
อ.สระโบสถ์ อ.ชย
ี ละ อ.ศรีเทพ
คณะรัฐมนตรี
จ.เพชรบูรณ์
ประกาศ การไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค เรือง การดําเนินการตาม พ.ร.บ.ข ้อมูลข่าวสารของราชการ
สํานักเลขาธิการ
พ.ศ.2540 เกียวกับข ้อมูลข่าวสารสว่ นบุคคลของ การไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค ฉบับที 2
คณะรัฐมนตรี
ประกาศ การไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค เรือง การดําเนินการตามพระราชบัญญัตข
ิ ้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักเลขาธิการ
พ.ศ.2540 เกียวกับข ้อมูลข่าวสารสว่ นบุคคลของ การไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค
คณะรัฐมนตรี
ประกาศ การไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค เรือง มาตรฐานการให ้บริการ การไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค รับประกันกับผู ้ สํานักเลขาธิการ
้
ใชไฟฟ้
า
คณะรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการ
ประกาศการไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค เรือง การออกพันธบัตร การไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค พ.ศ. 2558 ครังที 2
คณะรัฐมนตรี
ื
ประกาศการไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค เรือง กําหนดแนวทางการกํากับ การรับซอไฟฟ้
าจากผู ้ผลิตไฟฟ้ า
สํานักเลขาธิการ
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
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พลังงานหมุนเวียน
คณะรัฐมนตรี
ประกาศการไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค เรือง แต่งตังพนักงาน ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ลง
สํานักเลขาธิการ
ื ากับ ในพันธบัตรการไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ลายมือชอกํ
ิ าค พ.ศ. 2558 ครังที 2
คณะรัฐมนตรี
ั วหน ้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที 3/2559 เรือง การยกเว ้นการใชบั้ งคับกฎหมายว่าด ้วย
คําสงหั
สํานักนายก
การผังเมืองและกฎหมายว่าด ้วยการควบคุมอาคารในพืนทีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
รัฐมนตรี
ั วหน ้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที 4/2559 เรือง การยกเว ้นการใชบั้ งคับกฎกระทรวงให ้
คําสงหั
สํานักนายก
ใชบั้ งคับผังเมืองรวมสําหรับการประกอบกิจการบางประเภท
รัฐมนตรี
้
ประกาศ เรือง การขยายระยะเวลาการใชประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินทีมีความร ้ายแรงในพืนที 3
สํานักนายก
จังหวัดชายแดนภาคใต ้ (ตังแต่วน
ั ที 20 มิถน
ุ ายน 2558 ถึงวันที 19 กันยายน 2558)
รัฐมนตรี
การไฟฟ้ าสว่ น
ประกาศการไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค เรือง การออกพันธบัตรการไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค พ.ศ. 2558 ครังที 5
ภูมภ
ิ าค
การไฟฟ้ าสว่ น
ประกาศการไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค เรือง การออกพันธบัตรการไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค พ.ศ. 2558 ครังที 6
ภูมภ
ิ าค
ประกาศการไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค เรือง แต่งตังพนักงาน ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ลง
การไฟฟ้ าสว่ น
ื ากับในพันธบัตรการไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ลายมือชอกํ
ิ าค พ.ศ. 2558 ครังที 5
ภูมภ
ิ าค
ประกาศการไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค เรือง แต่งตังพนักงาน ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ลง
การไฟฟ้ าสว่ น
ื ากับในพันธบัตรการไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ลายมือชอกํ
ิ าค พ.ศ. 2558 ครังที 6
ภูมภ
ิ าค
ื
ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรือง การรับซอไฟฟ้
าจากพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวม
สํานักนายก
พลังงานแสงอาทิตย์) ในชว่ งเปลียนผ่านจากแบบ Adder เป็ น Feed-in Tariff (FiT) พ.ศ. 2558
รัฐมนตรี
สํานักนายก
ั ญาให ้บริการไฟฟ้ า พ.ศ. 2558
ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรือง มาตรฐานของสญ
รัฐมนตรี
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรือง แต่งตังประธานกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค
สํานักนายก
[นายถวิล เปลียนศรี]
รัฐมนตรี
ื
ระเบียบการไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค ว่าด ้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตังอุปกรณ์สอสาร
การไฟฟ้ าสว่ น
โทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้ าของการไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค พ.ศ.2558
ภูมภ
ิ าค
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38 ประกาศการไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค เรือง การออกพันธบัตรการไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค พ.ศ. 2559 ครังที 1
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574
ประกาศการไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค เรือง แต่งตังพนักงาน ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ลง
ื ากับในพันธบัตรการไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
39 ลายมือชอกํ
ิ าค พ.ศ. 2559 ครังที 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี
พ.ศ.2574
40 ข ้อบังคับการไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค ว่าด ้วยการจ ้าง พ.ศ.2543 ลว. 6 ตุลาคม 2543
41 ข ้อบังคับการไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค ว่าด ้วยการจ ้าง (ฉบับที 2) พ.ศ.2546 ลว. 14 มกราคม 2546
42
43
44
45
46

ั วหน ้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที 5/2559 เรือง มาตรการปรับปรุงประสท
ิ ธิภาพในการ
คําสงหั
ปฏิบต
ั ริ าชการ ลว. 1 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศการไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค เรือง กําหนดหลักเกณฑ์ขนตอนและวิ
ั
ธป
ี ฏิบต
ั ใิ นการพิจารณาตัด
ิ ธิการขาย/การรับจ ้างและลงโทษเป็ นผู ้ทิงงาน ลว. 2 พฤศจิกายน 2558
สท
พระราชกฤษฎีกา จัดตังองค์การไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค พ.ศ.2497 ภูมพ
ิ ลอดุลยเดช ป.ร. ให ้ไว ้ ณ วันที
6 มีนาคม พ.ศ.2497
พระราชบัญญัตก
ิ ารไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค (ฉบับที 2) พ.ศ. 2530 ภูมพ
ิ ลอดุลยเดช ป.ร. ให ้ไว ้ ณ วันที
19 กรกฎาคม พ.ศ.2530 เป็ นปี ท ี 42 ในรัชกาลปั จจุบน
ั
พระราชบัญญัตก
ิ ารไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค (ฉบับที 3) พ.ศ. 2535 ภูมพ
ิ ลอดุลยเดช ป.ร. ให ้ไว ้ ณ วันที
31 มีนาคม พ.ศ.2535 เป็ นปี ท ี 47 ในรัชกาลปั จจุบน
ั

47 พระราชบัญญัตก
ิ ารไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค พ.ศ. 2503 (27 กันยายน 2503)
48

ระเบียบการไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค ว่าด ้วยวิธป
ี ฏิบต
ั เิ กียวกับงานก่อสร ้างระบบไฟฟ้ า พ.ศ. 2559 ลว. 28
ตุลาคม 2559

49 ข ้อบังคับการไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค ว่าด ้วยการจ ้าง (ฉบับที 3) พ.ศ.2548 ลว. 30 กันยายน 2548
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ภูมภ
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ภูมภ
ิ าค
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50 ข ้อบังคับการไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค ว่าด ้วยการจ ้าง (ฉบับที 4) พ.ศ.2550 ลว. 18 มกราคม 2550
ื เวียนมติคณะรัฐมนตรี เมือวันพุธที 4 มกราคม 2560
51 หนังสอ
ประกาศคณะกรรมการข ้อมูลข่าวสารของราชการ เรืองกําหนดให ้ข ้อมูลข่าวสารเกียวกับงานวิจัยที
้ นงบประมาณเป็ นข ้อมูลข่าวสารทีต ้องจัดไว ้ให ้ประชาชนตรวจดูได ้ตามมาตรา 9 วรรคหนึง (8)
52 ใชเงิ
แห่งพระราชบัญญัตข
ิ ้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2560 ลว. 18 มกราคม 2560
ี พนักงานการไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ึ
ระเบียบกองทุนสํารองเลียงชพ
ิ าคซงจดทะเบี
ยนแล ้ว ว่าด ้วยการเลือก
ี พนักงานการไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ึ
ิ
53 ตังกรรมการกองทุนสํารองเลียงชพ
ิ าค ซงจดทะเบี
ยนแล ้ว ฝ่ ายสมาชก
พ.ศ.2542 แก ้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2560 ลว. 27 มกราคม 2560
ื เวียนมติคณะรัฐมนตรี เมือวันอังคารที 7 กุมภาพันธ์ 2560
54 หนังสอ
ื เวียนมติคณะรัฐมนตรี เมือวันอังคารที 14 กุมภาพันธ์ 2560
55 หนังสอ

การไฟฟ้ าสว่ น
ภูมภ
ิ าค
การไฟฟ้ าสว่ น
ภูมภ
ิ าค
สํานักนายก
รัฐมนตรี
การไฟฟ้ าสว่ น
ภูมภ
ิ าค
การไฟฟ้ าสว่ น
ภูมภ
ิ าค
การไฟฟ้ าสว่ น
ภูมภ
ิ าค

ั วหน ้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที 11/2560 เรือง การกํากับการจัดซอจั
ื ดจ ้างของหน่วย
คําสงหั
นายกรัฐมนตรี
งานของรัฐ ลว. 23 กุมภาพันธ์ 2560
ื ดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
57 พรบ.การจัดซอจั
ื ดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
58 พระราชบัญญัต ิ การจัดซอจั
สํานักพระราชวัง
การไฟฟ้ าสว่ น
ื เวียนมติคณะรัฐมนตรี เมือวันอังคารที 28 กุมภาพันธ์ 2560
59 หนังสอ
ภูมภ
ิ าค
การไฟฟ้ าสว่ น
ื เวียนมติคณะรัฐมนตรี เมือวันอังคารที 7 มีนาคม 2560
60 หนังสอ
ภูมภ
ิ าค
ประกาศการไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค เรือง กําหนดให ้วันที 5 ธันวาคม 2560 เป็ นวันหยุดราชการ ลว. 10
การไฟฟ้ าสว่ น
61
มีนาคม 2560
ภูมภ
ิ าค
62 หนังสอ
ื เวียนมติคณะรัฐมนตรี เมือวันอังคารที 14 มีนาคม 2560
การไฟฟ้ าสว่ น
56
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ื เวียนมติคณะรัฐมนตรี เมือวันอังคารที 21 มีนาคม 2560
63 หนังสอ
ื เวียนมติคณะรัฐมนตรี เมือวันอังคารที 28 มีนาคม 2560
64 หนังสอ
ื เวียนมติคณะรัฐมนตรี เมือวันอังคารที 18 เมษายน 2560
65 หนังสอ
ื เวียนมติคณะรัฐมนตรี เมือวันอังคารที 2 พฤศภาคม 2560
66 หนังสอ
67
68
69
70
71

72

73

ั วหน ้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที 4/2559 เรือง การกํากับการจัดซอจั
ื ดจ ้างของหน่วย
คําสงหั
งานของรัฐ
พระราชบัญญัตค
ิ วามรับผิดทางละเมิดของเจ ้าหน ้าที พ.ศ. 2539 (14 พฤศจิกายน 2539)
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด ้วยหลักเกณฑ์การปฏิบต
ั เิ กียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ ้า
หน ้าที (ฉบับที 2) พ.ศ.2559
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด ้วยหลักเกณฑ์การปฏิบต
ั เิ กียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ ้า
หน ้าที พ.ศ.2539
ประกาศคณะกรรมการข ้อมูลจข่าวสารของราชการ เรือง กําหนดให ้ข ้อมูลข่าวสารเกียวกับที
สาธารณะประโยชน์ เป็ นข ้อมูลข่าวสารทีต ้องจัดไว ้ให ้ประชาชนตรวจดูได ้ตามมาตรา 9 วรรคหนึง
(8) แห่งพระราชบัญญัตข
ิ ้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ประกาศคณะกรรมการข ้อมูลจข่าวสารของราชการ เรือง กําหนดให ้ข ้อมูลข่าวสารเกียวกับที
สาธารณะประโยชน์ เป็ นข ้อมูลข่าวสารทีต ้องจัดไว ้ให ้ประชาชนตรวจดูได ้ตามมาตรา 9 วรรคหนึง
(8) แห่งพระราชบัญญัตข
ิ ้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลว.29 มีนาคม 2560 (ตราครุฑ)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือง การให ้ข ้อมูลข่าวสารเกียวกับการดําเนินงานและผลการพิจารณา
ื ดจ ้างตามแผนงาน/โครงการของสว่ นราชการในสงั กัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
การจัดซอจั
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ลว. 16 กุมภาพันธ์ 2560
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74 หนังสอ
ื เวียนมติคณะรัฐมนตรี เมือวันอังคารที 16 พฤษภาคม 2560
75

ประกาศการไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค เรือง วันหยุดวันพระราชพิธถ
ี วายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช ลว. 31 พฤษภาคม 2560

ื เวียนมติคณะรัฐมนตรี เมือวันอังคารที 6 มิถน
76 หนังสอ
ุ ายน 2560
ื (ฉบับที 8) พ.ศ.2560 ลว. 8 มิถน
77 ข ้อบังคับการไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค ว่าด ้วยการซอ
ุ ายน 2560
ประกาศการไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค เรือง การออกพันธบัตรการไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค พ.ศ. 2560 ครังที 1
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570
ประกาศการไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค เรือง แต่งตังพนักงาน ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ลง
ื ากับในพันธบัตรการไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
79 ลายมือชอกํ
ิ าค พ.ศ. 2560 ครังที 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี
พ.ศ.2570
ื เวียนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด ้วยหลักเกณฑ์การปฏิบต
หนังสอ
ั เิ กียวกับความรับผิดชอบ
80
ทางละเมิดของเจ ้าหน ้าที (ฉบับที 2) พ.ศ.2559 ลว. 13 มิถน
ุ ายน 2560
78

ื เวียนมติคณะรัฐมนตรี เมือวันอังคารที 13 มิถน
81 หนังสอ
ุ ายน 2560
ื เวียนมติคณะรัฐมนตรี เมือวันอังคารที 20 มิถน
82 หนังสอ
ุ ายน 2560
83

ี า เรือง การใชส้ อส
ื งั คมออนไลน์ (Social Network) ในการ
ประกาศจังหวัดนครราชสม
ั พันธ์ข ้อมูลข่าวสารของผู ้ว่าราชการจังหวัด ลว. 22 มิถน
ประชาสม
ุ ายน 2560

ประกาศการไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค เรือง การกําหนดวัน Peak และ Off-Peak ปี 2560 สําหรับอัตราตาม
84 ชว่ งเวลาของการใช ้ (TOU) จากการกําหนดวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 11
เมษายน 2560 ลว. 15 พฤษภาคม 2560
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85 คําสงหั
ั วหน ้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที 32/2560 เรือง การบรรเทาความเสย
ี หายให ้แก่
ิ นใดล่วงลําลําแม่นํา ลว. 4 กรกฎาคม 2560
ประชาชนในกรณีปลูกสร ้างอาคารหรือสงอื
ื เวียนมติคณะรัฐมนตรี เมือวันอังคารที 4 กรกฎาคม 2560
86 หนังสอ
ื เวียนมติคณะรัฐมนตรี เมือวันอังคารที 11 กรกฎาคม 2560
87 หนังสอ
88

ข ้อบังคับการไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค ว่าด ้วยกฎบัตรสํานักตรวจสอบภายใน (ฉบับที 2) พ.ศ.2560 ลว. 13
กรกฎาคม 2560

ื เวียนมติคณะรัฐมนตรี เมือวันอังคารที 25 กรกฎาคม 2560
89 หนังสอ
ื เวียนมติคณะรัฐมนตรี เมือวันอังคารที 1 สงิ หาคม 2560
90 หนังสอ
ื เวียนมติคณะรัฐมนตรี เมือวันอังคารที 8 สงิ หาคม 2560
91 หนังสอ
ื เวียนมติคณะรัฐมนตรี เมือวันอังคารที 15 สงิ หาคม 2560
92 หนังสอ

นายกรัฐมนตรี
การไฟฟ้ าสว่ น
ภูมภ
ิ าค
การไฟฟ้ าสว่ น
ภูมภ
ิ าค
การไฟฟ้ าสว่ น
ภูมภ
ิ าค
การไฟฟ้ าสว่ น
ภูมภ
ิ าค
การไฟฟ้ าสว่ น
ภูมภ
ิ าค
การไฟฟ้ าสว่ น
ภูมภ
ิ าค
การไฟฟ้ าสว่ น
ภูมภ
ิ าค
การไฟฟ้ าสว่ น
ภูมภ
ิ าค

ื ้มีสท
ิ ธิสอบสม
ั ภาษณ์ ลูกจ ้าง PEA Shop
ประกาศการไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค เรือง ประกาศรายชอผู
ั ญาจ ้าง 2 ปี ) ลว. 18 สงิ หาคม 2560
(สญ
ื ดจ ้างพัสดุ
กฎกระทรวงกําหนดพัสดุทรัี ฐต ้องการสง่ เสริมหรือสนับสนุน และกําหนดวิธก
ี ารจัดซอจั
94
โดยวิธค
ี ด
ั เลือกและวิธเี ฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐
ื ดจ ้างและการบริหาร
กําหนดให ้หน่วยงานอืนเป็ นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัตก
ิ ารจัดซอจั
95
กระทรวงการคลัง
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
การไฟฟ้ าสว่ น
ื เวียนมติคณะรัฐมนตรี เมือวันอังคารที 22 สงิ หาคม 2560
96 หนังสอ
ภูมภ
ิ าค
97 กฏกระทรวงกําหนดพัสดุทรัี ฐต ้องการสง่ เสริมหรือสนับสนุนและกําหนดวิธก
ื ดจ ้างพัสดุ กระทรวงการคลัง
ี ารจัดซอจั
93

www.oic.go.th/INFOCENTER6/ifunc_indexlist.asp?m=p&t=7&i=UTJMUSPQFS.497

9/14

3/5/2562

98
99
100
101
102
103
104
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โดยวิธค
ี ด
ั เลือกและวิธเี ฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560 (23 สงิ หาคม 2560)
ื ดจ ้างกับหน่วยงานของรัฐทีใชส้ ท
ิ ธิอท
กฏกระทรวงกําหนดเรืองการจัดซอจั
ุ ธรณ์ไม่ได ้ พ.ศ.2560
(23 สงิ หาคม 2560)
ื ดจ ้างพัสดุโดยวิธเี ฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซอจั
ื ดจ ้างทีไม่
กฏกระทรวงกําหนดวงเงินการจัดซอจั
ื และวงเงินการจัดซอจั
ื ดจ ้างในการแต่งตังผู ้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560 (23
ทําข ้อตกลงเป็ นหนังสอ
สงิ หาคม 2560)
กฏกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธก
ี าร และเงือนไขการขึนทะเบียนทีปรึกษา พ.ศ.2560 (23
สงิ หาคม 2560)
ิ ธิขอขึนทะเบียนผู ้ประกอบการ พ.ศ.2560 (23
กฏกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์เกียวกับผู ้มีสท
สงิ หาคม 2560)
ื ดจ ้าง
กฏกระทรวงกําหนดให ้หน่วยงานอืนเป็ นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัตก
ิ ารจัดซอจั
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (23 สงิ หาคม 2560)
กฏกระทรวงกําหนดอัตราค่าจ ้างผู ้ให ้บริการงานจ ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร ้าง พ.ศ.2560
(23 สงิ หาคม 2560)
ื ดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ลว. 23
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด ้วยการจัดซอจั
สงิ หาคม 2560

105 แจ ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 3 มกราคม 2561
106 แจ ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 16 มกราคม 2561
107 แจ ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 22 มกราคม 2561
108 แจ ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 30 มกราคม 2561
ื ดจ ้างพัสดุโดยวิธเี ฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561
109 กฎกระทรวงกําหนดกรณีการจัดซอจั
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กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง
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110 แจ ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 6 กุมภาพันธ์ 2561
111 แจ ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 13 กุมภาพันธ์ 2561
ื ดจ ้างและการบริหารพัสดภาครัฐ
112 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซอจั
113 แจ ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 20 กุมภาพันธ์ 2561
114 พระราชบัญญัต ิ ล ้มละลาย (ฉบับที ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑
115 แจ ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 27 กุมภาพันธ์ 2561
116

ี
ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ว่าด ้วย การพิจารณาชขาดข
้อพิพาทระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐและการดําเนินคดี

117 แจ ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 13 มีนาคม 2561
118 แจ ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 20 มีนาคม 2561
119 แจ ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 27 มีนาคม 2561
ื ดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
120 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซอจั
121 แจ ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 3 เมษายน 2561
122 แจ ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 10 เมษายน 2561
123 แจ ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 17 เมษายน 2561
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สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง
สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
สํานักนายก
รัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
-

-

สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง
สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการ
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124 ข ้อบังคับ กฟภ. ว่าด ้วยการดําเนินธุรกิจเสริมของการไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค พ.ศ. 2561
ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานอนุญาติเป็ นหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของ
125
้ อมต่
ื
อุปกรณ์ทใช
ี เช
อ 2 กพ.2561
ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ว่าด ้วย โครงการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียน ปี
126
2561
127 แจ ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 15 พฤษภาคม 2561
128 แจ ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 22 พฤษภาคม 2561
129 แจ ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 5 มิถน
ุ ายน 2561
130 แจ ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 19 มิถน
ุ ายน 2561
131 มติ ครม . เมือวันอังคารที 22 สงิ หาคม 2560
132 แจ ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 27 มิถน
ุ ายน 2561
133 ข ้อบังคับ กฟภ. ว่าด ้วยกฎบัตรสํานักตรวจสอบภายใน พ.ศ.2561
134 แจ ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 3 กรกฏาคม 2561
135 แจ ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 17 กรกฎาคม 2561
136 แจ ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 24 กรกฎาคม 2561
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คณะรัฐมนตรี
ี า
กฟจ.นครราชสม
-

-

-

-

สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
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137 แจ ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 31 กรกฎาคม 2561
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้ องกันการทุจริต เรือง มาตรฐานขันต่าของนโยบายและ
ื ดจ ้างทีผู ้ประกอบการต ้องจัดให ้มี ตามมาตรา 19 แห่งพระ
138 แนวทางป้ องกันการทุจริตในการจัดซอจั
ื ดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ราชบัญญัตก
ิ ารจัดซอจั
ื ดจ ้างภาครัฐ แบบของข ้อตกลง
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้ องกันการทุจริตในการจัดซอจั
139 คุณธรรม การคัดเลือกผู ้สงั เกตการณ์ และการจัดท ารายงานตามมาตรา 17 และมาตรา 18 แห่งพระ
ื ดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ราชบัญญัตก
ิ ารจัดซอจั
140 แจ ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 21 สงิ หาคม 2561
141 แจ ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 18 กันยายน 2561
142 แจ ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 25 กันยายน 2561
143 แจ ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 16 ตุลาคม 2561
144 พระราชกฤษฎีกา ว่าด ้วย การลดอัตราภาษี มล
ู ค่าเพิม (ฉบับที 669) พ.ศ.2561
145 แจ ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 24 ตุลาคม 2561

สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
-

-

-

-

สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

ิ ชวนทัวไปประกาศ
ประกาศคณะกรรมการข ้อมูลข่าวสารของราชการ เรืองกําหนดให ้ประกาศเชญ
ื ดจ ้างและสญ
ั ญาทีได ้มีการอนุมต
ื
ั ้าง เป็ นข ้อมูลข่าวสารทีจัดไว ้ให ้ กฟจ.นครราชสม
ี า
146 ผลผู ้ชนะการจัดซอจั
ั ซ
ิ อหรื
อสงจ
ประชาชนเข ้าตรวจดูได ้ตามมาตรา 9 วรรคหนึง (8)แห่งพรบ.ข ้อมูลข่าวสาร ลว 24พ.ค.61
สํานักเลขาธิการ
147 แจ ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 13 พฤศจิกายน 2561
คณะรัฐมนตรี
148 แจ ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 20 พฤศจิกายน 2561
สํานักเลขาธิการ
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149 แจ ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 26 พฤศจิกายน 2561
150 แจ ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 4 ธันวาคม 2561
151 แจ ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 13 ธันวาคม 2561
152 แจ ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 18 ธันวาคม 2561
153 แจ ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 25 ธันวาคม 2561
154 ระเบียบการไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าคว่าด ้วยวิธป
ี ฏิบต
ั เิ กียวกับมิเตอร์ ปี 2562
155 แจ ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 2 มกราคม 2562
156 แจ ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 5 กุมภาพันธ์ 2562
157 แจ ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 9 เมษายน 2562
158 พระราชบัญญัตม
ิ าตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
159 แจ ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 17 เมษายน 2562
ื ดจ ้างภาครัฐ(กรมบัญชก
ี ลาง)
160 กฎ ระเบียบ ข ้อบังคับทีเกียวกับการจัดซอจั
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คณะรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
การไฟฟ้ าสว่ น
ภูมภ
ิ าค
สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
ี า
กฟจ.นครราชสม
สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
-
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